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Minden
szentnek...

Mindszent hava október.
Urnától urnáig

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
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CSÍZIÓ

M

Október, Mindszent hava

indszent 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 lerázod 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, mormogókat, hamisakat, csalárdokat, minden háborúságnak és
álnokságnak tökéletlen elgondolóit szülsz e világra.

AFORIZMA
„Menj árral szemben, ha el akarsz jutni a forrásig.”
(eXabo Tibor)

A hónap fotója
Napóra, Budakeszi, 2016 őszi napforduló
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Mozarttal 56-ért
A budakeszi református és
katolikus egyházi kórusok
szervezésében és részvételével, valamint budakeszi zenészek és a kaposvári Vikár Vegyeskar
közreműködésével az 1956os forradalom hőseinek és
áldozatainak emlékére Mozart Requiemje hangzik el
november 5-én, szombaton
19 órakor Budakeszin, a
Prohászka Gimnázium aulájában.

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)

Urnától urnáig

U

rnazárással kezdődött a hónap, október végén pedig ismét az urnákhoz,
sírokhoz járulunk. A népszavazás eredményét megjósolni nem vállalkozom (mikor
e sorokat írom, még napok választottak
el a „nagy eseménytől”), de azt igen,
akárhogyan alakuljon is, a temetőkbe, a
kriptákhoz biztosan többen zarándokolnak majd el, mint a szavazófülkékhez, bár
mindkettő meglehetősen magányos hely.
(Csak még egy, hozzájuk hasonlót tudnék,
de azt az illemtudásom és ízlésem nem engedi ide idéznem.).
Nincs az a referendum ugyanis, ami részvétel tekintetében
vetekedhetnék Halloweennel. Hiába, halottja kivétel nélkül
minden élő embernek van, migránst, menekültet pedig honfitársaim túlnyomó része maximum élő adásban, de többségük szemtől-szemben sem látott. Bár mint előzetesen hírlik,
akkora a mozgósítás, hogy azon sem csodálkoznánk, ha még
a halottak is kikelnének a sírjukból egy vasárnapi séta erejéig, hiszen ekkora csudát már produkált korábban is ez a
mi kormányunk.
S addig a hangulat, várhatóan csak fokozódik. Hogy
hova, hogy meddig, elképzelni sem tudom. Volt szerencsém
a minap behatóan tanulmányozni a sereglő tömeget egy
népszavazási népgyűlésre. A hangulat október 2. előtt mármár karneváli. Amúgy a Halloween a karnevál pandant-ja
asztronómiai értelemben, Miközben országunk tántorog a
meszes gödör felé. De mi nem ettünk meszet, még ha ez lesz
is az utolsó tánc, boldogan taroljuk le a pincér tálcájáról
a kisfröccsöt vagy a Mumm pezsgőt, a kaviáros szendvicset vagy a hagymás-zsíros kenyeret, kinek mi jut (mire fussa). De már látjuk a partnerek orcáján kiütközni a pirosító
alatt a hullafoltokat; s mintha a remekbe szabott zakók és
az érettségi óta gondosan őrzött-megkímélt, az eltelt évek
alatt végbement súlygyarapodáshoz igazított öltönyök, a
Dior kisestélyik és az alkalomra felújított, divatból rég kiment, amúgy a maguk korában méltó alkalmi ruhák alatt
már hallani vélnénk a zene és a tánc ritmusára összezörrenő
csontokat.
De mi sohse halunk meg! Emitt citromsárga frakkos ficsúr
táncoltat halálba egy violaszín tüllbe öltözött, viasz arcú, sápadt leányt, amott meg, ni csak, egy vörös képű férfi kidagadt
nyaki ütőerekkel egy seprűnyéllel járja a csűrdöngölőt.
„Tombola!” – hangzik az egyik sarokból, s a közönség
tombol. A számozott kuponokat izgatott, izzadt tenyerek
gyűrögetik, a zenekar tust húz, s a sorsolásra kijelölt, flitteres ruhájú, Conchita Wurst kinézetű alak beletúr a tombolajegyeket tartalmazó dobozba. Arcán a zavar egyre nő,
tanácstalanul fordul a mit sem sejtő, malac képű szpíkerhez, aki rendületlenül mosolyog. Keres, matat, de láthatóan
nem talál semmit. A közönség lélegzetvisszafojtva figyel és
vár. Conchita végül fejjel lefelé fordítja a papírládát, úgy
rázza. Papírdarabok helyett azonban egyszer csak elkezd
peregni belőle a hamu. Szürke halom gyűlik a lábak előtt, a
fölverődő kis szürke porfelhő lassan elül.
A szín kiürül.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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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

Autó
B
31e
96e
127e

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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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
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Wittinghoff az ENSZ-ben
Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester
eddig sem panaszkodhatott a sajtóra, de az
elmúlt időszakban csúcsra járt nyilvános szerepléseinek a száma.
Ezek közül legelső helyre kívánkozik
az a hír, hogy a város első emberét már
az ENSZ-ben is emlegették, sőt: az USA
nagykövete pár mondatát idézte egy, az
ENSZ antiszemitizmussal foglalkozó találkozóján. Samantha Power beszámolójában részletesen szólt a Bayer Zsolt publicista kitüntetése nyomán kibontakozott
tiltakozási hullámról, amikor is a magyar
közélet jelesei közül több mint százan
(köztük a budaörsi polgármester) adták
vissza a lovagkeresztjüket azok közül, akik
még korábban érdemelték ki.
Más. Több száz közintézményben
sztrájkoltak az önkormányzati dolgozók nemrég, az ellen tiltakozván, hogy
hosszú évek óta nem emelkedett a fizetésük. A Budaörsi Polgármesteri Hivatal
is csatlakozott a munkabeszüntetéshez.
Elég rosszul vette ki magát, hogy a
sztrájkkal egyidejűleg másfél milliós jutalmat szavazott meg a képviselőtestület Budaörs polgármesterének. A polgármester
kabinetfőnöke úgy nyilatkozott, miközben a
település első embere sem kapott se prémiu-

mot, se fizetésemelést évek óta, mindeközben a köztisztviselők rendszeresen kaptak
és kapnak jutalmat.
Megkezdődött az országgyűlés őszi
időszaka. A miniszterelnök megnyitó beszédében szóba hozta a menekültkérdést, és arra
utalt, az Európa Parlament elnöke, Martin
Schultz azt nyilatkozta volna, amennyiben
az EU egyes tagállamai vonakodnának a
menekültek befogadásától, majd megállapodnak ezen országok balliberális vezetésű
városaival. (M. S. azóta cáfolta a hírt, mint
nyilatkozta, szavait félreértelmezték.) Megkérdeztük hát Wittinghoffot, vajon Budaörsön hány menekültet készülnek befogadni? S egyeztettek-e már Scultz-cal
vagy az illetékes Páhollyal?
– Kérdésére a válaszom az, hogy amit a
miniszterelnök a parlament őszi első ülésén
mondott olyan színvonalú, hogy arra kulturált ember nem reagál. Van az a szint, ami
alatt nem süllyedünk.
Bot Zsibora
*
Az oktatási kormányzat megvonja a
hátrányos helyzetű tanulók segítésére
alakult úgynevezett „tanodák” pénzügyi
támogatását. Ez, többek között, a Budaörsi
Tanodát is súlyosan érinti.

Omega és Fehér Bot
Október a látás hónapja. A Budaörsi Látássérültek Közhasznú Egyesülete eddigi
hagyományaihoz híven idén is nagyszabású jótékonysági rendezvénnyel rukkolt
ki. Ez alkalommal az Omega együttest
sikerült megnyerniük. Október 15-én a zenekar 19 órakor a Városi Sportcsarnokban
lép föl. A zenészek lemondtak a fellépti
díjukról. Kóbor János külön kérésére a
látássérültek számára a belépés ingyenes
lesz, lévén, hogy a koncert apropója a Fehér Bot, a látássérültek világnapja.
Az Egyesület innen is kér minden jóakaratú embert, támogassa nemes céljaikat. Adományaikat az alábbi bankszámlára fizethetik be: K&H Bank Rt.
10403136-49565749-49541008

hívások jelentenek. Az iskola előkészítő
programunk után zökkenőmentes lesz a
gyermekek számára az iskolakezdés, és
nem nyomja rá bélyegét az intézményvál(figyelem, koncentráció, vizuális rész- tás nehézsége az első iskolai év teljesítképességek, téri tájékozódás, beszéd- ményére.
Az „iskolás leszek” komplex iskola
észlelés, finommotorika, nagymozgások ügyesítése, általános tájékozottság, előkészítő program 2016. október 15memóriatevékenységek
fejlesztése). től 2017 június 17-ig tart, péntekenként
Nagy hangsúlyt fektetünk a logikus gon- 8:30-16:00-ig. A gyermekek részvételéről
dolkodás kialakítására, a szövegértés fej- hivatalos igazolást állítunk ki az óvodák
lesztésére, szókincsbővítésre, beszéd-, számára, számukra étkezést biztosítunk.
További részletek a www. gyermekcentmozgás-, figyelem-, és emlékezetfejlesztésre. A Budakeszi Kétnyelvű Gyermek- rum.eu oldalon.
A Kétnyelvű Gyermekcentrum hirdetését
centrum egész napos iskola előkészítő
lásd a IV. oldalon
programjában résztvevő gyermekeket
óvónő és tanítónő is segíti. Nekik már könnyebb az „iskolatáska”
Fontos szempont, hogy a gyerekek jól érezzék magukat
a foglalkozásokon, teljesítménykényszer érzete nélkül
tudjanak saját ritmusukban
fejlődni. Az „Iskolás leszek“
komplex iskola előkészítő
programunk
lényegesen
több tudást, ismeretet nyújt
az óvodánál, hozzászoktatja
a gyermekeket az iskolai élethez, de megkíméli őket attól a
nehéz élethelyzettől, amelyet
az első évfolyamban a hirtelen
jelentkező jóval nagyobb ki-

Iskola előkészítő a budakeszi Gyermekcentrumban

Iskolakezdés – zökkenőmentesen
A családok számára
komoly
kihívás,
amikor
gyermekük először lépi át
az iskola kapuját.
Óvodásból
iskolássá válni egy kisgyermek számára
nagy ugrás, élete egyik legfontosabb
állomása, ami sokszor a további, az oktatásügyben eltöltött további éveket is
meghatározza. Nem mindegy hát, menynyire zökkenőmentes az iskolakezdés az
első osztályosok és a szülők számára egyaránt. Ehhez kívánunk hatékony segítséget nyújtani az oktatásban több évtizedes
múlttal rendelkező Budakeszi Kétnyelvű
Gyermekcentrumban. Idén októbertől
indítjuk az „Iskolás leszek” komplex,
egész napos iskola előkészítő programunkat. Az iskola előkészítő programunk
célja az, hogy biztosítsa a ráhangolódást
az iskolára, az életkori sajátosságokhoz igazodva, játékos formában segítse
az iskolába készülő gyerekeket, hogy a
tanuláshoz szükséges alapkészségeik
fejlődjenek, valamint erősítse az iskolai
tanuláshoz szükséges részképességeket

2016 OKTÓBER • BUDÁNTÚL

201610.indd 5

V

2016.09.28. 23:36:16

Ez azért Príma munka-

Liba
TÁRSKERESÉS
Napok!

mert
ide38
vevőként
Hirdetésfelvétel Budántúl: 06hely,
(20)
212
08 • mail@budantul.hu
is szívesen jövök

Tudta?

November 7-től
15-ig

Munkatársam, mondd,
akarsz-e lenni?
Legyen a társam!

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják

Tudta, hogy az október a legjobb
időszak a nosztalgiázásra?
És a Stadt Kávézó a legjobb hely
arra, hogy ezt tegye.

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

A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR
Minden
út a szívhez
a PÁTY,
hason SOMOGYI
keresztül B.
vezet.
1/A; ETYEK,
KÖRPINCE
U. 4.;
U. 3.)
Romantikus tavaszi vacsorák a Stadtban (akár a teraszon is).
eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő stb.
munkakörben.
Piknikhangulatban
várja Vendégeit a Stadt!

Váratlan
tavaszi
záporgyakorlat
eseténelőny.
Felvételi követelmény:
szakirányú
képesítés,

másodpercre
a munkakörülmények,
fedett hely!
Amit kínálunk: két
versenyképes
fizetés, Jó
cafeteria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.
Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; postán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: Krupp és Társa Kft.,
2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.);
e-mailen: bodonyibalazs@krupptsa.hu
ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!

(Üzletházunkban a hallókészülék-szaküzlet bezárt!)
Hallókészülékekbe való

ELEM

VAN!
HOL?

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

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

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Hát a szomszédban:

Elek-Ék Óra-ékszer
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
Budakeszi
Fő u. 43-45.
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Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
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Első volt Nándi a riói olimpián
Egy tiszteletbeli budakeszi, Tunkel Nándor szerezte a magyar csapat első érmét a
riói paraolimpián. Amúgy a dobogó harmadik fokára hághatott föl a törpenövésű
sportoló, aki 28 évesen élete első ötkarikás versenyén vett részt. A 49 kilogrammosok súlycsoportjában először 150 kilót
nyomott az erőemelő, s ezzel egy ideig
vezetett. A második, 155 kilós gyakorlata
is érvényes volt, de a vietnami fiúval már
nem boldogult: Le Van Cong 181 kilós
világrekorddal lett aranyérmes.
S hogy mitől tiszteletbeli budakeszi az
amúgy zalaigrici fiatalember?
Bár nem lakik itt, a városban jól ismerik és szeretik, hiszen gyakran megfordul
mifelénk. Hogyne, hiszen edzője, Szabó

Ozor János és az anyaegyesülete (Power
Station) is Budakeszin van (nem pedig
Budaörsön, mint némely sajtóorgánumok tévesen közölték).
A Power Station másik nagy reménysége, Szabó Ozor másik tanítványa,
Mezei Katalin, aki Budakeszin él, is
kitett magáért, és – szintén erőemelésben
– kilencedik helyen végzett.
– Elégedett-e a tanítványai teljesítményével? – kérdeztük Ozy mestert.
– Összességében igen, amit kicsit
sajnálok, hogy Kati esetében kis szerencsével ennél is jobb lehetett volna az
eredménye.
– Milyen benyomásokat szereztek
Rióban?
– Az emberek nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, a város
is mély benyomást tett
ránk. Bár nem turistáskodni mentünk, de
néhány kirándulás a
helybéli kísérőnk jóvoltából nagy élmény volt.
– A versenyek bonyolítása, az olimpiai falu?
– A szállás kis

csalódást okozott, az étkezésünk, ami a
mi sportágunkban létkérdés, ugyancsak,
a szervezés viszont rendben volt. Szép
emlékekkel jöttünk haza.
– Milyen volt az itthoni fogadtatás?
– Minden várakozást felülmúlt, a Zichy
utcai szerény főhadiszállásunkon pár
nap alatt már jó tucatnyi forgatócsoportot fogadtunk, az emberek megállítanak
az utcán, mindenki gratulál.
Borz Tóbiás

T

ovábbjutott az egyik kereskedelmi
TV tehetségkutató műsorában a
zömmel budakesziekből álló Écska &
the Soulbreakers együttes. Egyik tagjuk
sem kezdő, a zeneszerető közönség
különböző formációkból jól ismerheti
Radovics László Kyrut (ének), Ratkóczi Huba basszusgitárost, Péter Gábor
gitárost és Mózes Zoltán dobost. Az
egyetlen nem budakeszi a csapatban az
énekesnő Pleszkán Éva.

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

Elmúlás ellen

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

ANGOL korrepetálás
általános- és középiskolásoknak.

OROSZ
minden korosztálynak minden szinten;
újrakezdők és nosztalgiázók jelentkezését is várjuk. (Előcsalogatjuk
a régi tudást az agysejtek mélyéről.)

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

OROSZ ÜZLETI NYELV
középfokon.
(06 23) 453 217, Budakeszi
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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Érdemes tankolni a Prímában
Zsófi természetgyógyász–életmód-tanácsadóval városunk Príma áruházában
futok össze. Meglepődöm, mert inkább
tudnám elképzelni e váratlan randevút
valami biopiacon, mint éppen itt.
– Előítélet – mondja, amikor gondolataimat vele is megosztom. – A rutinbevásárlásaimat magam is a szupermarketekben intézem. Persze odafigyelek
arra, hogy mit vásárolok. A Prímára
az utóbbi időben szoktam rá – folytatja a magyarázatot –, azóta, hogy ez a
biorészleg megnyílt. Meglepően gazdag a választék, az pedig különösen
tetszik, hogy sok terméket nemcsak

csomagolva, hanem lédig, vagyis kimérve is lehet vásárolni.
Csak most látom, hogy a zöldségesnél,
rögtön a bejárat után, egy külön állványon, a termékekhez illőn természetes
anyagból készült kosarakban, tárolókban
sorakoznak a különböző magvak, gabonafélék. Hű, ez engem is érdekel!
– Tudja, nagyon nem mindegy, hogy a
vörös lencsét, csicseriborsót vagy hajdinát
mennyiért szerzem be az olyan család
számára, mint a mienk, ahol ezek az ételek
nap mint nap az asztalra kerülnek.
– És megbízik bennük?
– Hogyne, ki vannak próbálva.
Néhány recept és
háziasszonyi praktika megosztása után
megkerüljük a gondolát, s igyekeznénk
kifelé a zöldséggyümölcs szektorból,
amikor Zsófi megáll,
hogy újabb meglepetést okozzon számomra. Az étrendkiegészítők
felé
fordítja
figyelmét,

sőt: néhányat tüzetesen megvizsgál, majd
a kosarába tesz. Ezt azért nem gondoltam
volna!
– Hát nem a friss zöldség, gyümölcs a legjobb vitaminforrás? – nézek rá némi megrökönyödéssel vegyes csodálkozással.
– Amit csak lehet, természetes, friss táplálékkal viszünk be a szervezetünkbe, de jó, ha
tudja, nem minden, amúgy fontos és nélkülözhetetlen anyag található megfelelő mennyiségben ételeinkben. Itt van példának okáért
a D vitamin. Nyilván igyekszem D vitaminban gazdag étrendet összeállítani, de ennek a
hormonnak legfontosabb forrása a napsugár,
és most, hogy egyre kevesebb részünk lesz
benne, igenis gondoskodni kell a „mesterséges” beviteléről is, mindenekelőtt a gyermekeinknek. Az ősz amúgy fontos időszak,
fölkészülés a hideg, nyirkos évszakra: ilyenkor kell a szervezetünkben fölhalmozni, elraktározni minél többet azokból az anyagokból, amiket egy időre nélkülözni leszünk kénytelenek. Ezt a kurkumát – mutat a kosarába
– például édesanyámnak viszem, nagyon jó
hatással van a megkopott ízületeire.
„Megint tanultam valamit” – ezzel a
gondolattal búcsúzom Zsófitól. – „És a
tanulópénzt is megspóroltam.”
Étekfogó

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. 8.00-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481

VIII
201610.indd 8

BUDÁNTÚL • 2016 OKTÓBER

2016.09.28. 23:36:19

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

A kísérleti telep ostromgyűrűje
A völgybe simuló erdei telep kopaszodó
fái kevés tarka levéllel köszöntötték november elejét. És, amíg máskor, a kellemes hangulat részeként, nyugtatnak
bennünket, a barnára száradt juharok, a
vértölgyek alvadó pirosa, jelképei a Budakeszin történt 1956-os történelmi esetnek is.
A reggeli misére hívó harangszó aznap
nem hallatszott ki a Budakeszi Kísérleti
Telepre. A nyugati szél bele-belekapott
a poros utat ellepő avarba, és szertelen
rakományát a gyöngyvessző sövényig
sodorta. Az éledező telep lakói közül
Gyula bácsi az üvegház felé indult, hogy
vesszőseprűvel, gereblyével tegyen rendet a szél nyomában. Gregi, a fogatos,
az istállóban volt már, enni és inni adott
Vilmának, a szolgálati szekér megbecsült
igavonójának, rendezte az almot, készült
egy rövid járatásra, hogy a holnapi munkát
rendben kezdhessék. Jani és Pali, a lovak
után, a baromfikkal foglalatoskodott, a
lakóknak kijelölt gazdasági udvarban. A
családos erdészeti szakemberek a gyerekekkel töltötték a nap első óráit, a néhány
nőtlen fiatal mérnök-gyakornok a legénylakás heti rendezésébe kezdett.
Tibor, a telep vezetésével megbízott
fiatal erdőmérnök az elmúlt napok zavaros eseményeiről sok-sok információt
gyűjtött. Október 23-án déltájban a szüleit
indult meglátogatni Pesten. A Sors szabta
szerepben, a lelkes tömeggel sodródott át
a Margit-hídon, s talán csak a telep viszonylagos elszigeteltsége miatt nem érzett
rá a városi tömeg hullámhosszára. A szüleit rendben, épségben találta. Igyekezett
volna vissza Keszire, mégis bent rekedt a
városban, ezért minél több újságot akart
vinni a telep lakóinak. Gyaloglásra kényszerülve, látta a Sztálin-szobor hajkolásos
döntését és az apróra darabolását, kézi
normaidőn belül. Mellette száguldoztak
a hol emberekkel, hol mindenfélével megrakott teherautók, a fülébe zúgtak már
ismert és csak itt hallott jelszavak. Keveset pihent. Telefonálni csak reggel tudott, mert a Budakeszi Postahivatal kézi
kapcsolással működtette – többek között
– a 16-os melléket is, a Kísérleti Telepen.
Elindult tehát gyalogosan. A budai oldalon
sikerült egy rövid szakaszon teherautóra
felkapaszkodnia. A szanatóriumtól gyalog
jutott ki a telepre.
A munkatársakat hosszas beszélgetés közben tájékoztatta a történtekről,
miközben a rádió híreiből jutott ő is új
információkhoz.
A rendes történések annyiban módosultak ezekben a napokban, hogy az iskolás
és óvodás gyerekek az otthon lévőkkel

maradtak, és a felnőttek közül is csak a
legszükségesebb ügyben mozdultak ki a
telepről. A nagyvilág felől a rádió volt a
legfőbb hírforrás. A távolabbi vidékkel
nem volt összeköttetés, a kollégák sehonnan nem utaztak ide, innen se vidékre.
Tibor is, csak a hónap utolsó napján gyalogolt be a budai központba, megtudta a
többi telephelyről érkezett híreket, pénzt vett fel a legszükségesebb dologi kiadásokra. A falu felől pedig Gregi hozta
a híreket, a Vilmás-szekér fedélzetén
utazva, és lehetőség szerint, előteremtve a legszükségesebbeket gyerekeknek,
felnőtteknek, jószágnak. És a napi feladatok között szerepelt a felnőttek fokozottabb figyelme a telepre, idegenek mozgását
felügyelve, a telep vagyontárgyainak, a
terményeknek az őrzése.
Ez a külterületi elzártság a védelem
önkéntes és természetesnek elfogadott
megszervezése, egyfajta biztonság érzetét sugározta valamennyi teleplakóban.
De biztonságban lehettek-e, amikor a társadalmi környezetben, a biztonság érzetének a magja még csírát se volt képes
ereszteni? A kérdésre egyetlen nap történései adtak választ. Kezdve november
első vasárnapjának délutánján és befejezve az avarsöpréses hétfő reggelén.
A korai alkony homályában, Gregi nyomában, vagy hatan szaporázták a lépteiket
Tibor lakása felé. Gregi a lakásajtóban
hadarta el, hogy a társaság tagjai szabadságharcosok, és itt a telepen akarnak
lövegállást kialakítani. Tibor kabátot kapott magára, és az épület külső szögletébe
vonta a csoportot. A viharkabátos, svájci
sapkás vezetőjük elmondta, hogy kiszorultak a városból és Budakesziről is, ezért
itt kívánnak tovább harcolni az oroszok
ellen. Tibor először arra gondolt, hogy a
telephely ellenállás esetén célponttá válik,
beláthatatlan következményekkel mind a
lakókat, mind a vagyontárgyakat számítva. Maga a telephely pedig – ahogyan a
kevés hadtudományi ismeretével sebtében fel tudta mérni – még üresen sem
sorolható átlagosan jó lőállásnak. Kérdezte is a viharkabátost, hogy volt-e katona,
netán tüzér, vagy a társai bírnak-e némi
tüzérségi gyakorlattal? Bár katonák mindannyian voltak, ám egyikük sem szolgált
tüzérségnél. Tibor erre rögtönzött tüzérségi terepválasztás-oktatást tartott a csoportnak, meggyőzve őket az egyébként
valós axiómáról, miszerint: valamilyen
magaslati hely választása tüzérségi tevékenységhez segíti a hatékony működést.
Kisebb-nagyobb hegy- és dombcsúcsok kellő választékban mutatkoznak
a környéken, a csoport tehát elvonult va-

lamelyik irányában. A viharkabátos maradt a végére, mielőtt elköszönt, megkérte,
hadd próbáljon telefonálni valakinek. Tibor megmutatta a telefonkészüléket, elmondta a működtetést, majd diszkréten
kilépett a helyiségből.
Másnap reggel, a telep bejárata közelében köszöntötték tehát egymást, Gyula
bácsi és Tibor. Gyula bácsi éppen végzett az avar összegyűjtésével, a bejárati
út mellett. Néhány mondatot váltottak
csupán erről, meg az esedékes teendőkről,
amikor Budakeszi felől egy orosz rendszámú, ponyvás dzsip kanyarodott be a
telep kapujához. Tiszti rangjelzésnek tűnő
váll-lappal, olyan negyvenéves forma
katona szállt ki a sofőr mellől, oldalán
pisztolytáskában a pisztollyal, hátulról
pedig egy sorkatona, kezében a dobtáras
géppisztollyal. Oroszul beszéltek, Tiborék a köszönésen kívül semmit nem
értettek. Tibor a telepen lakó és dolgozó
Edéért küldte Gyula bácsit. Ede elég jól
beszélt oroszul. Hamarosan odaérkezett
a kis csoporthoz, ahol a tiszt elmondta,
hogy a telefonvonalat lehallgatták, ebből
tudják, hogy ellenforradalmárok jártak itt.
Felszólítja Tibort mint a telep vezetőjét,
hogy fedje föl a harcosok rejtekhelyét.
Tibor, a hangsúlyból és a határozottságból ítélve, nem foghatta fel kétesélyes
próbálkozásnak az oroszok fellépését.
Kijelentette tehát, hogy valóban jártak itt
tegnap délután harcosok, akik harci állást
kívántak kiépíteni, ám alkalmatlannak ítélték a helyet, ezért elvonultak. A tiszt erre
felszólította Tibort, hogy velük együtt
járja végig a telep épületeit, területét,
amire Tibor készségesen vállalkozott. A
bejárás elején egyetlen telepi lakó került
életveszélybe, nevezetesen Pali, az egyik
fogatos, aki meglátva a géppisztolyos katonát, rekvirálástól tartva futásnak eredt
a baromfiól felé. A futás, no meg a szolgálati pufajka kabát ébresztett gyanút az
oroszokban, s a géppisztolyos sorkatona
nem habozott. Szerencsére elhibázta az
alsó széle közepét. Magyarázkodásra csak
ezután jutott levegőhöz Tibor.
A telep bejárása jó félóra alatt megtörtént, visszaértek a kapuhoz, az oroszok
tétován tisztelegtek és gépkocsiba ültek.
Tibor, talán csak „minden jót” mormolt,
mozdulatlanul Az orosz tiszt néhány mondatot váltott a rádiókészüléken az elindulás előtt, azután eltűnt a kocsi a makadám
út porában.
Talán fél perc sem telt le, és a telepet
övező erdőből minden irányból, harckocsik félre nem ismerhető, egyre erősödő
lánctalpcsikorgása hangzott fel. Észrevétlenül zárták be a gyűrűt a telep körül hajnalban, s szerencsére, az elvonulásuk járt
a legnagyobb zajjal.
Apatóczky István
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Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.
H-P 10-18 óráig
Az ön lába
egészséges?
Telefon: +36-20-389-2728
www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu

ÜZLETÜNKBEN:
–
–

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

Vizsgáltassa meg a talpát nálunk!

Javasoljuk a vizsgálatot, mert az emberek többségének van valamilyen lábproblémája, és a panaszok hátterében legtöbbször a láb valamilyen
statikai zavara áll (lúdtalp, haránt- és hosszanti boltozatsüllyedés, bütyök,
kalapácsujj). Számos lábbetegség megelőzhető és kezelhető a megfelelő
talpbetéttel.

Készíttesse el

PODIART EGYEDI TALPBETÉTJÉT
nálunk
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST VAGY
KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

Friss

TEJ
a termelőtől!

MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Telkiben,
Tökön, Törökbálinton és Zsámbékon.

(a helyszínekről és időpontokról tájékozódjék
szórólapjainkról, illetve honlapunkról: http://etyektej.hu/)

Sóval a légutak egészségéért!

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóházikó

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

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

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres
Telefon:
06 (20) 212-3808
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SZÜRETELJEN A PRÍMÁBAN!

Töltse föl az éléskamrát!
Kövesse akcióinkat az elkövetkező
hetekben!
Príma-üzletek a Buda-környéken:
Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2., Budakeszi, Dózsa György tér
1/A, Budaörs, Szabadság út 52-54., Páty, Somogyi Béla u. 3.,
Zsámbék, Magyar u. 75

ZSÁMBÉK

Kulturális ajánló,

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Október
1. szombat, 16.00
Nemcsak a húszéveseké a világ
Gregus Anikó és Dobrozemszky
Gábor koncertje
4. kedd, 10.00
Mandula és a medve
A Napszínház Társulat előadása
gyerekeknek a művelődési házban
6. csütörtök, 18.00
Hornok Magdolna úti beszámolója
a könyvtárban
8. szombat, 18.00
Bujtás Anita hegedűkoncertje
a művelődési házban
8-9. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
8. szombat, 14.00-16.00
Lovaskocsizás a Tájháztól és
Vendel-napi állatsimogató
Lovász József birtokán
11. kedd, 18.00
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
13. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma

a könyvtárban
19. szerda, 18.00
Ariadné női klub
a művelődési házban
22. szombat, 15.00
Dorin Petrus Bölöni kiállítása
a művelődési házba
*

Budaörs

Latinovits Színház

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

Október
4. kedd, 15.00
A két Lotti
5. szerda, 10.00
A két Lotti
15.00
A két Lotti
7. péntek, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
9. vasárnap, 11.00
Barátom, Gombocska
Városi Ifjúsági Klub

10. hétfő, 10.00
Barátom, Gombocska
Városi Ifjúsági Klub
11. kedd, 17.00
Hazudj inkább, kedvesem!
12. szerda, 18.00
Operabeavató – A basszus
12 szerda, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
14. péntek, 14.00
Legyetek jók, ha tudtok!
18. kedd, 19.00
A nagy Romulus
20. csütörtök, 10.00
Az öreg kisasszony autósmeséi
Főpróba, Városi Ifjúsági Klub
21. péntek, 10.00
Az öreg kisasszony autósmeséi
Bemutató, Városi Ifjúsági Klub
23. vasárnap, 18.00
Magyar állapotok
Városi Ifjúsági Klub
25 kedd, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
26 szerda, 19.00
A nagy Romulus

OKTÓBER
27. csütörtök, 10.00
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub
28 péntek, 10.00
A két Lotti
30. vasárnap, 15.00
A két Lotti
*

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Október
6. csütörtök
Aradi Vértanúk Napja
8. szombat
Bababörze-Bolhapuiac
19.00
Szüreti bál
Székelykör
9. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
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Bemutatjuk a B3 Takarékszövetkezetet

Biztonságban a pénzünk
Épp egy éve, hogy térségünkben több fióknyitással megjelent
egy új, dinamikusan feltörekvő
pénzintézet, a B3 Takarék
szövetkezet. Az egyéves születésnap apropójából beszélgettünk
Szakolczi Viktória régióvezetővel
és Sipeki Rolanddal, a nemrégiben Budakeszin megnyitott fiók
vezetőjével.
– Kezdjük egy érdekességgel,
miért B3?
– A B3 Takarék szövetkezet tavaly alakult 10 takarékszövetkezet egyesüléséből. Területileg Budapesttől a Bakonyon át a Balatonig terjed a
hatókörünk – fedi föl a „titkot” a
régióvezető. – Ami a Budántúllal
közös térséget illeti, öt budapesti
fiókunk mellett jelenleg hat, a
budai agglomerációhoz sorolt
településen vagyunk elérhetők:
Biatorbágyon, Bicskén, Budakeszin, Budaörsön, Etyeken és
Törökbálinton.
– Fiókvezető úr – fordulok másik beszélgetőpartne-

remhez –, ha most egy érdeklődő
ügyfél volnék, mivel próbálna
meggyőzni, hogy számlát nyissak önöknél?
– Több olyan előnyünk van,
ami egyedülálló a hazai bankszektorban. A családias hangulat fejlődő innovatív rendszerek
használatával párosul, így az
Ügyfelek bankolási szokásainak
kiszolgálása korszerű és személyre szabott bármely korosztály
számára. Emellett természetesen a banki környezethez híven,
minden szolgáltatás és termék
megtalálható hálózatunkban a
folyószámlavezetéstől a hozzá
kapcsolódó kiegészítő szolgál-

tatásokon keresztül a különböző
hitellehetőségekig. Felhívnám
a figyelmét a teszt üzemmódba jutott úgynevezett Egységes Informatika Rendszerünk
közeljövőbeli bevezetésére, amelyik nemcsak a legkorszerűbb
e-bankolást teszi majd lehetővé,
hanem azt is, hogy bármelyik
ügyfelünk az ország bármelyik
takarékszövetkezeténél (összesen 1500 végpont!) ugyanúgy
bankolhasson, mint a saját
fiókjában.
– És ha vállalkozó volnék?
– Kezdetnek hasonló érveim
lennének. Fióki munkatársaink
személyesen ismerik Ügyfeleinket, és személyre szabott kiszolgálással várják az érdeklődőket
a pénzügyi piacon jelenleg található termékpaletta minden
elemével.
Ezen felül a
B3 TAKARÉK
több fiókja úgynevezett MFBpont. Tudni kell,
az európai uniós vissza nem
térítendő támogatások és ve-

gyes finanszírozású pályázatok
bonyolítását a Magyar Fejlesztési
Bank 4, pályázat útján kiválasztott, fiókhálózattal rendelkező
pénzintézettel közösen végzi:
büszkén mondhatom, a B3 TAKARÉK a 4 konzorciumi tag
egyike. Ha Ön tehát kis- vagy
középvállalkozó, nálunk a lehető
legjobb helyen jár.
– Az budai agglomerációban
ilyen MFB-pont a budakeszi,
a biatorbágyi, az etyeki és a
törökbálinti fiókunk – veszi viszsza a szót Viktória –, ami jó hír
a KKV-szektorhoz tartozó vállalkozóknak, mivel jelenleg
számukra 0 % kamattal és banki
költség nélkül is nyújtunk hitelt,
ez ma exkluzív lehetőség a magyar pénzügyi piacon!
– Az szintén fontos – mondja
a két szakember szinte egymás
szavába vágva –, hogy betéteseinket kettős garancia védi: az
OBA (Országos Betétbiztosítási
Alap) mellett a Szövetkezeti Garancia Szövetség. Azt hiszem, a
mai világban, ha valami, a biztonság igencsak fölértékelődött.
A B3 takarék hirdetését
lásd a XIII. oldalon

Premier Outlet

Születésnap
A Premier Outlet ingyenes családi programokkal és óriási kedvezményekkel ünnepli születésnapját.
A Premier Outlet október 8-9-én, egész hétvégén át tartó vásárlási
maratonnal, akár 90%-os kedvezményekkel, és ingyenes családi programokkal ünnepli 12. születésnapját. Ugrálóvár, lufihajtogatás, állatsimogató, kisállat örökbefogadás, izgalmas kutyás bemutatók, SzépségPont, Street Food Fesztivál és további meglepetések!
A Premier Outlet 2016. október 8-án 10 órától várja látogatóit születésnapi
rendezvényén. A vásárlási maratonon akár 90%-os kedvezménnyel vehetjük
meg a legdivatosabb őszi és téli darabokat több száz világmárka kínálatából!
Egész hétvégén ingyenesen vehetőek igénybe a Szépségpont szolgáltatásai. A
szervezők a kicsikre is gondoltak: lesz ugrálóvár, lufihajtogatás, arcfestők,
és állatsimogató. Az Aprópolisz, a világ első Playmobil játszóvárosa a Premier Outlet szülinapja alkalmából kedvezményesen látogatható.
A felelős állattartás jegyében október 8-án állatmenhelyek települnek
ki a helyszínre, oktató foglalkozásokat tartanak, és látványos kutyás bemutatók is megrendezésre kerülnek. Az eseményen a Premier Outlet Thomas
Breitling üzletének képviseletében jelen lesz Árpa Attila és Sasvári Sándor, akik maguk is nagy állatbarátok.
A Street Food Fesztiválon
számos ízletes étel közül
válogathatunk!
Kézműves
hamburgerek, látványgrill,
csupazöldség finomságok, és
édességsziget várják az ízek
szerelmeseit. Az outletközpont ajándék szülinapi muffinokkal készül!
További információ: http://
premieroutlet.hu/
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Tallózás az elmúlt hetek bűnügyeiből

Titkok két keréken és társas gépkocsiban
Vajon mi van a matrica alatt? S kik lehettek a titokzatos zöld emberkék, akik
busszal közlekednek. Nem ígérjük, hogy mindenre választ kap a Nyájas.
A rendőr beintett, a motoros viszont.
Elkezdődött az üldözés, ami az ipari parkban
ért végett. Ekkor következtek a meglepetések.
De ne szaladjunk ennyire előre. A rendőr
szeptember 18-án délután háromnegyed hat
körül adott karjelzést az 1-es főúton motorral, Budaörs-Budakeszi között közlekedő
fiatalembernek, hogy álljon meg közúti
ellenőrzés céljából. A járművezető fittyet
hányt a felszólításnak, és inkább a közeli
ipari park bejáratát vette célba. Az üldözésére indult rendőrök, amikor elfogták, a
következő furcsaságokat észlelték. Először
is nem volt érvényes jogosítványa a motorosnak. De a motor sem rendelkezett forgalmi engedéllyel. A jármű hátulján, a rendszám helyén egy matrica volt; pontosabban
a rendszám volt leragasztva a matricával.
A rendszám, ami alóla előbukkant, nem a
kétkerekűé, hanem egy személyautóé volt.
Ennek a töredéke elég lett volna, hogy az
illetőt előállítsák. A kapitányságon gyanúsítottként kihallgatták, majd szabadon
engedték. U. Péter 29 éves érdi lakos ellen a

Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást egyedi azonosító jellel
visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
Tömegverekedés a sztrádán

Előre megjósolható, hogy ennek az ügynek
az elkövetői közül a többség alighanem
megússza.
Történt még augusztus legutolsó napján,
hogy a szép, késő nyári verőfényben némi

vita támadt egy közlekedési afférból kifolyólag az M1-esen (az autópályán, nem a
televízióban). Ami ezután történt, nevezhető
akár szürreálisnak is. Három külföldi férfi
az út szélén módszeresen kezdett el ütlegelni
egy negyediket, aki egy, az arcára mért ütés
következtében a földre esett, s rövid időre
az eszméletét is elveszítette. Mindez nem
akadályozta meg a többieket abban, hogy
tovább verjék. Mi több, kisvártatva egy eddig azonosítatlan busz is megállt, ahonnan
további tíz-tizenöt ember leszállt, hogy az
amúgy is meglévő, a fair play szabályait
durván áthágó túlerőt nyomasztó fölénynyé változtassa, magyarán ők is beszálltak
a bunyóba. Akadt egy bátor szemtanú, aki
az áldozat segítségére sietett, mire a busz
önkéntes verőlegényei, mint akik jól végezték a dolgukat, visszaszálltak a járműre, s
folytatták tovább útjukat az ismeretlen úti
cél felé. Mivel időközben a kapitányságot
is értesítették, a rend őrei is megérkeztek,
kimenekítették az áldozatot, értesítették a
mentőket – s elfogták a verekedőket.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya indított eljárást garázdaság
bűntett és súlyos testi sértés bűntett kísérlet
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
C. M. 34 éves, M. V. 35 éves és I. G. 36 éves
külföldi állampolgárok ellen.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Könyvelés

!

N

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

Ú

J

Í M

E

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.

C

St-R-AS Bt. • Budakeszi, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033
E-mail: stras@interware.hu
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Bábok
a rendőrségen

M

A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság
Balesetmegelőzési
Bizottsága
szervezésében idén is megrendezik az „Úton-útfélen”
elnevezésű, közlekedési és
baleset-megelőzési
témájú
bábversenyt.
A versenyre a Rendőrségi
Igazgatási Központ Auditóriumában (Budapest, Teve utca
4-6. szám) kerül sor 2016. november 17. (csütörtök) 9.30 és
16.00 óra között. A versenyt az
oktatási intézmények körében
hirdetik meg, óvodásoknak
és alsó tagozatos kisiskolásoknak. Olyan csoportok
jelentkezését várják, amelyek
saját készítésű bábokkal, saját
történetet adnak elő a meghirdetett témakörben.
Az érdeklődők a további
részleteket (pl. nevezés) a
rendőrség honlappján vagy az
illetékes rendőr-kapitányságon tudhatják meg.

A jó zsaru, ahol tud, segít
A rendőr, különösen az utcai
járőr, gyakran találja magát
olyan helyzetben, ami nem
kifejezetten az ő hatáskörébe
tartozik, de ilyenkor is kötelessége föltalálni magát. Így történt ez nemrég Budaörsön is.
A Budaörsi Rendőrkapitányság
járőrei szeptember 22-én a
reggeli órákban az utcán egy
idősebb asszonyra lettek figyelmesek, aki a járdán feküdt.

A járőrök gyorsan a helyszínre
siettek, s kiderült, a 62 éves budaörsi nő elesett és megütötte
a fejét, ami vérezni kezdett. A
rendőrök egy járókelő segítségével elsősegélyben részesítették (bekötözték a fejét),
miközben egyikük értesítette a
mentőket, akik hamarosan megérkeztek, majd további ellátás
céljából kórházba szállították.

ég 2016. február 22-én,
a késő esti órákban egy
személyautó haladt az M1-es
autópályán Bicske irányába,
amikor hátulról belerohant
egy másik kocsiba. A vétlen
sofőr a helyszínen, egyik
utasa kórházba szállítását
követően életét vesztette; a
jármű másik utasa súlyos
sérüléseket szenvedett.
A Budaörsi Rendőrkapitányság S. Roland 37 éves
lovászpatonai lakos ellen halálos közúti baleset okozása
vétség elkövetésének megalapozott gyanújával és vádemelési javaslattal küldte meg
az iratokat az ügyészségnek.
bt

Dani a lövő legény
Nemrég került sor Zsámbékon
a VIII. Rendőr-PolgárőrTűzoltó közbiztonsági családi nap megrendezésére. A
program keretében légpuska
lövészversenyt is rendeztek,
amit a budakeszi Farkas Dániel nyert meg.
eszt

Walter vendéglő
2074 Perbál, Fő utca 26.
Asztalfoglalás:
+36 20 390 5418
+36 26 570 007
Nyitva tartás:
hétfő: zárva
kedd - szombat: 12:00 - 22:00
vasárnap: 12:00 - 20:00
honlap:
www.waltervendeglo.hu

A budántúli ínyencek zarándokhelye
A hazai alapanyagokra, a történelmi magyar konyha receptjeire építő és a „hagyományossá vált” magyar konyhát
megreformáló tevékenységünk legfőbb célja, hogy a hozzánk ellátogató vendégek számára megmutassuk a magyar
gasztronómia lehetséges értékeit.
A Walter Vendéglő – hatvanöt év kényszerpihenő utáni – megnyitásával csatlakozni szeretnénk azon vidéki éttermek sorába, ahol a budántúli ínyenceknek egy jó ebéd vagy vacsora, egy kellemesen eltöltendő este kedvéért
nem kell útra kelniük a főváros irányába. Alternatívát kínálva a vendégeknek, akik a színvonalas és visszafogott belső
környezetben vagy a hangulatos kerti teraszon étkezve és borozva élvezhetik a Ruprecht László kreatív séf alkotta
rövid, de változatos étlap és a gazdag borlap adta kínálatot. A belső térben ötven, a teraszon negyven vendéget
tudunk kényelmesen leültetni.
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