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Kelj ki
már!

Ma neked,
holnap nekem

Katalin (a kép bal oldalán) nemrég kezdte a munkát.
Megfelelt az elvárásoknak, és szeret segíteni
az embereknek, valamint megkapott minden támogatást
ahhoz, hogy pénzt keressen nálunk.

,,

Nem gyozzük a
munkát! Gyere
hozzánk dolgozni!

Kikeletre várva,
lehet, pusztaságra
születünk újjá

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

A pályázatokat a munkalehetoseg@oc.hu email címre kérjük!

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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MIRE VÁRSZ? ÁLLJ KÖZÉNK!
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indig izgalmas vállalkozás egy új üzlet elindítása.
Nemcsak az épületet kell megtervezni, a falakat
fölhúzni, az enteriőrt kialakítani, áruval feltölteni; az
építkezés része annak a csapatnak a kialakítása, amely
majd ezt az új üzletet működteti.
Ha van kedve részt venni ebben a vállalkozásban,
küldje el önéletrajzát postán vagy e-mailben:
Közel van hozzám. Közel áll hozzám.
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Krupp és Társa Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54,
e-mail: bodonyi.balazs@krupptsa.hu, kis.tibor@krupptsa.hu)
*
Munkatársak jelentkezését várjuk Telkiben megnyíló új
üzletünkbe az alábbi munkakörökbe: bolti eladó, pénztáros,
hentes, csemegepultos, árufeltöltő, részlegvezető. Felvételi
követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!
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Februárius, Böjtelő hava

CSÍZIÓ

B

öjtelő hóban őrizd meg magad minden hevesítő
eledelektől, káposztától, salátától és goromba nehéz
emésztésű húsoktól. Lágy purgáczió után vágasd a főhöz
szolgáló eret a hüvelyked mögött; szemeidre gondot
viselj, hogy meg ne homályosodjanak, ahhoz pedig szolgál köménymag, kapor és ópium-mag, reggeli hányás,
azonképen a fürdő is, a lúdhúst és kék káposztát eltávoztasd, étkeid füvekkel legyenek timpotrálva; a sebes hidegek ártanak.
Farsangkedden, Istennek nevében plántálván, a menynyit fénylik a nap, annyit fénylik az egész hosszu böjtben;
ha reggel jól fénylik, a tavaszi vetéseknek jó termését mutatja.
Beda azt irta (ha hihető dolog), hogy a mely gyermek
Böjtelő-hónak estéjén születik e világra, annak a teste
holta után épen megmarad az ítélet napjáig, és el nem
rothad, azonképen épületre való fa, mit azon nap levágnak, soha meg nem rothad.
A mely gyermek a Böjtelő-hóban születik e világra,
sima szájú lesz, kérkedő, csacsogó, mindenkor csak szeles
gondolatu, és más embereket vakmerően itélő, gazdagság-szomjazó, és mindenkor jó cselédes gazda lesz; egész
életének folytában bujdosás kell kedvének.

AFORIZMA
„Amit odaadsz, örökre a tied, amit megtartasz,
örökre elveszíted azt.”
(Korán)
Budaörs kontra MÁ
A budaörsi képviselő-testület még tavaly decemberben határozott úgy, hogy jogi eljárásokat indít a Magyar Állam ellen
az iskolák elvétele és az önkormányzatra kiszabott hatalmas
vagyonvesztéssel járó szolidaritási hozzájárulás miatt. Ezeket
az eljárásokat részint hazai, részint európai uniós fórumok előtt
kezdeményezzük. A kereseteket februárban nyújtják be.

A

veronai buszbaleset tragédiája, melyben egy budapesti gimnázium 16 diákja,
tanára, kísérője lelte halálát,

az egész országot megrázta.
A járművön két budakeszi
diáklány is utazott, ők épségben, egészségben hazaértek.

Szél a frakció élén
Még az országgyűlés téli ülésszaka megnyitása (február 16.)
előtt a Lehet Más a Politika a korábban társelnöki tisztségében
megerősített budakeszi illetőségű Szél Bernadettet választotta
meg frakcióvezetőjének.
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A harmadik
testőr
Ünnepélyes keretek között
tették le Budaörs leendő
új intézménye, az Aramis
Sportcsarnok
alapkövét
január 12-én az Illyés Gyula Gimnázium udvarán. A
várhatóan 2017. szeptemberére elkészülő komplex
létesítmény az élsportnak, a
helyi diáksportnak, valamint
kulturális rendezvényeknek
egyaránt helyet ad majd.

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)

K

ésőre jár, tán már éjfél is elmúlt.
Odakint csikorgó fagy, talán az egyik
leghidegebb éjszaka ebben a szibériai
januárban. Idebent biztonságos meleg.
Fölállok a gép mellől, kikapcsolom, lassan készülődöm a lefekvéshez, vár a puha,
tiszta, meleg ágy. Épp leoltom a lámpát,
amikor váratlanul csöngetnek. „Ki az
ördög lehet az ilyenkor?” – zsörtölődöm
magamba. Kelletlenül lépek az ablakhoz,
pont rálátok a bejárati ajtóra. Odakint,
a kiskapu előtt egy ember áll. Amenynyire kiveszem, ötvenes éveiben járhat,
de nehéz ezt így megmondani, sötétben,
amikor testét nagykabát, sál, sapka takarja el, arca nagy
részét szakáll borítja. Az illető még csak nem is emlékeztet
senkire, akit ismernék. „Hát ezt meg mi szél fútta ide, ki
fia borja, mi a fenét akarhat?” – bosszankodom. Kinyitom
hát az emeleti ablakot, onnan szólok le ingerülten, hogy
mi tetszik. „A máltaiakat keresem” – válaszolja tétován,
de mintha a lovagrend emlegetése csak ürügy lenne valódi
célja, közlendője elpalástolására. De semmi kedvem barchobázni, meg különben is... Ingerülten szólok hát vissza:
„Eltévesztette a házszámot, uram! Sőt, nemcsak a házszámot, de még a települést is. Nincsenek itt semmiféle máltaiak, azok Pátyon vannak, jó hat kilométerrel arrább. Ez itt
Budakeszi, egy családi ház!” Emberem elbizonytalanodik,
testtartása csalódást sugároz, rövid toporgás után elindul.
Láthatóan maga sem tudja, merre. Én közben már zárom az
ablakot. Nehogy már az utcát fűtsük!
Miközben esti rituálémat folytatom, egyre csak az iménti
jelentet jár a fejemben, nem tudok szabadulni tőle. Minél
többször játszom le újra, annál jobban dörömböl a tudatom ajtaján. Talán mégsem kellett volna rácsuknom az ablakot. „A máltaiakkal alighanem azt akarta üzenni, de nem
jutott jobb szöveg az eszébe, hogy segítséget kér.” Ahogy
telnek, múlnak a percek, egyre jobban tudatosodik bennem,
hogy hibáztam, sőt: vétkeztem. Igenis le kellett volna mennem, cipőt, kabátot öltenem, kinyitni az ajtót, tüzetesebben
megnéznem magamnak, és segítenem. Tudat alatt alighanem
ettől riadtam meg: „hogyan segíthetnék én egy embernek,
aki egymaga járkál a fagyos éjszakában, mert nincs hol
álomra hajtania a fejé? Hívtam volna be, netán az ágyamat
is engedtem volna át? Kínáltam volna meleg vacsorával?”
– próbálom elhessegetni a lelkifurdalás gondolatait, de az
csak nem hagy nyugodni. Ha kvártélyt nem is, de behívni bizony, behívhattam volna. Ha vacsorát nem is, de egy bögre
meleg tejet bizony adhattam volna. Kikérdezhettem volna,
miért kószál egyedül. Hívhattam volna telefonon a máltaiakat, vagy más segélyszervezetet, s találhattunk volna valami megoldást. De mikorra mindezt végiggondolom, s már
mozdulnék, késő, ki tudja, merre jár.
A rossz érzés napokig elkísér, sőt, ha csökkenő mértékben is, de hetekig. Amikor e lapszám szerkesztése során a
rendőrségi közleményeket böngészem, megakad a szemem
egy híren: január 11-ről 12-re virradó éjszaka a rendőrök
kétszer is belebotlottak egy férfiba a budakeszi éjszakában.
Teával itatták, eligazították, hol talál éjjeli menedéket.
Bűntudatom meg nem szűnik ugyan, de legalább a felől
megnyugszom: azon az éjjelen, amikor tőlem várt segítséget, nem szenvedett fagyhalált. Azon az éjjelen nem…
eXabo Tibor
szellemi homeless
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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

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

Batsoft31 Kft.

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.
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1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619
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Bemutatjuk Batáry Zoltán informatikust

Az eltűnt bitek nyomában
Batáry Zoltánt sokan ismerik Budakeszin és környékén azok, akiknek számítógépük
van. Márpedig kinek nincs ma számítógépe?
– Hogyan választotta hivatását?
– Nem volt az egyetlen nagy döntés,
nem előzték meg álmatlan éjszakák, szinte
magától értetődött, hogy ezt válasszam.
Az én nemzedékem volt talán az első,
mi voltunk a pionírok, akiket bevonzott a
számítógépek világa.
– Commodore és a többiek, gondolom
én.
– A Commodore csak a vágyaim
titokzatos tárgyát képezte, sosem volt
olyan gépem, Enterprise-zal kezdtem,
Basic nyelv s hasonlók, bár azt hiszem,
ez a mai fiataloknak már olyan, mintha a
kőkorszakról mesélnék.
– Honnan szerezte az ismereteit,
iskolában, vagy netán valamilyen tanfolyamon?

problémákkal jönnek az emberek, ráadásul ez egyszemélyes vállalkozás, de éppen ettől szép is: itt nem lehet szellemileg
ellustulni, minden feladat izgalmas.
– Hogyhogy Budakeszin nyitotta meg a
szervizt?
– Bár budapesti születésű vagyok, gyerekkoromban kerültem a családom révén
a városba; katonaként is itt voltam egy
macskaugrásnyira, az egykori Ságvári
laktanyában. Bár nem itt lakom, de ezer
szállal kötődöm a településhez.
– Mik a leggyakoribb problémák, amikkel találkozik?
– A vírusok.
– Jókor mondja ebben az influenzás
időszakban. És még?
– Szoftverbeállítások, az elhasználódás
miatt bekövetkező fizikai meghibásodások.
– Ön szerint van jövője egy informatikusnak?
– Mindenképp, ha lépést tud tartani a
világgal és jó irányban szakosodik.
– És a hasonló kis, „mindent vállalunk,
mindent megjavítunk” műhelyeknek?
– A legtöbb ember elavult gépeket,
szoftvereket használ. De idővel nyilván
eljön az idő, amikor korszerű, nagy megbízhatóságú gépe lesz mindenkinek, mert
annyira csökkennek az árak, a garanciális
időn belül pedig a szakszervizek ingyen
kötelesek javítani. Ezek lejárta után pedig
lecserélik újra, mert nem éri meg javítani.
Mint ma már nyugaton van. De ez az idő
nálunk még odébb van, egyelőre nem félek a kereslet csökkenésétől.
– Mi volt a legfurcsább probléma,
amivel találkozott?
– Egyszer, évekkel ezelőtt bejött egy
illető, és a következőket mondta: „Mester,
van egy számítógépem, de elfogytak belőle a bitek”.
– Mit válaszolt?
– Udvariasan annyit mondtam, hozza
be, majd megnézem.
– És, behozta?
– Nem. Gondolom, időközben megtalálhatta azokat az elveszett biteket.
Biatoris Oz

hogy szovjet technikával dolgoztunk,
hiszen akkor, a nyolcvanas évek második
feléről beszélünk, még a Varsói Szerződés
tagállama volt Magyarország. Az akkori
gépeink persze elmaradtak az amerikaiaktól, főleg hardver szinten, de azért az
oroszok informatikai tudását utólag sem
becsülném le, erre épp napjaink szolgálnak bőséges példatárral. És épp a viszonylagos hátrány miatt sokkal jobban ki
kellett használnunk a kreativitásunkat.
Egyszóval jó iskola volt.
– Amúgy ha most behoznának ide egy
akkori gépet…
– Képtelenség, nem férne be az ajtón.
Ha valaki ma látná ezeket a teremnyi
méretű berendezéseket, lehet, nem is gondolná, hogy számítógépek. Azt pedig végképp nem, hogy a tudásukat ma
már többszörösen felülmúlja akár
egy kis okos telefon, ami legtöbbünk zsebében ott lapul.
– Szóval el tudná indítani még
azokat a készülékeket?
– Nem tudom, mindenesetre
igen csak törnöm kellene a fejem.
– Most mindenesetre nem egyenruhában dolgozik.
– Nem, kilenc év után leszereltem.
– Mihez kezdett?
Hardver, szoftver,
– Sok mindennel próbálkoztam,
nem válogathatok
és csak évek múltán tértem visz– Iskolában akkoriban még nem taní- sza a hivatásomhoz. Nyolc évvel ezelőtt
tottak számítástechnikát, csak főisko- nyitottam meg az első szervizemet a bulákon és egyetemeken. Autodidakta vol- dakeszi főutcán, a mai rétesbolt helyén.
– Gondolom, visszahúzza a szíve, mert
tam, mint szinte mindenki azokban az
időkben. Voltak már számítástechnikai nem ritkán látom bemenni, kijönni.
– Szeretem az édességet, ráadásul pár
újságok, de divatosak voltak a különböző
számtech klubok, oda jártunk, ellesni egy- méterre van a mostani műhelytől, s nagy a
mástól a fogásokat, csereberélni a prog- csábítás. Öt éve vagyok a mostani helyen,
a Fő u. 56-ban.
ramokat, alkatrészeket, gépeket.
– Mennyire volt nehéz a visszatérés
– Mi volt az, ami megragadta a képa több év kihagyás
zeletét a komputerekben?
Figyeld a jelet,
– Például a zeneszerkesztő szoftverek, után?
Igyál magyar tejet!
– Nem volt könya képszerkesztés, engem nem elsősorban
a játékok vonzottak, de a legtöbb társamat nyű, hiszen a világ
iszonyú tempóban
igen, azt hiszem, ez ma is így van.
a termelőtől!
– Persze nem maradt meg amatőrnek, fejlődik e téren, nahivatásos lett; hol fejlesztette tovább az ponta jönnek ki az
újdonságok. A mi
ismereteit?
– A Gábor Dénes Műszaki Főiskolán szakmánkban is erős a szakosodás,
végeztem, majd hivatásos katona lettem.
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
– Nem rossz döntés szakmai szempont- ma már nincs olyan,
Budakeszin,
Budaörsön, Pátyon, Telkiben,
ból, hiszen a hadseregek mindig élenjáró hogy valaki mindenTökön,
Törökbálinton
és Zsámbékon.
technikát alkalmaznak, olyanokat, amiket hez ért. Épp ezért ne(a helyszínekről és időpontokról tájékozódjék
a civil életben legfeljebb hírből ismernek. héz a munkám, mert
szórólapjainkról, illetve honlapunkról: http://etyektej.hu/)
– Valóban, bár az igazsághoz tartozik, ide a legkülönbözőbb

Friss

TEJ
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9 napos út a Purgatóriumba
teljes ellátmánnyal 34 572 Ft!
Mire hazaér az utazásból, megtisztult,
megszabadult a fölösleges kilóitól, és
egészségesebb mint valaha is volt. Innen már csak egy macskaugrás az örökkévalóság.
Forever Travel
Utazási Iroda
Most és mindörökké!
Fogyj, és tisztulj meg a segítségünkkel.
Adj nekünk 9 napot, és visszaadjuk az
önbecsülésed. Meg tudod csinálni. Mi
ott leszünk melletted.
Próbáld ki Te is!
Információ, tanácsadás, segítség:
www.c9program.hu

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.
H-P 10-18 óráig
Az ön lába
egészséges? Telefon: +36-20-389-2728

VÉNYBEVÁLTÁS,
TANÁCSADÁS

ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ
DR. ELEK EMIL MIKLÓS
Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász
Bejelentkezés: 06-20/389-2728
SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE

Sóval a légutak egészségéért!
Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.

Sóházikó

GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK
készítése orvosi vényre és teljes áron
AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:
– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák
ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT
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Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691
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Öt karika Pátynak-Telkinek
Bár Magyarország még el sem nyerte a
2024-es olimpia rendezési jogát, vannak, akik már erre spekulálnak. A mi
vidékünkön is. Legalábbis egyesek valami ilyesmit sejtenek azon hír hátterében, hogy tavaly év végén a kormány
úgy döntött, jelentős támogatást nyújt a
telki labdarúgó edzőközpont bővítéséhezfejlesztéséhez. Mivel Telki felé nem
igazán állnak rendelkezésre a terjeszkedéshez szükséges területek, kinézték azt a
pátyi 110 hektárt, ami nemcsak Telkivel,
de az edzőcentrummal is határos. Az ingatlant állami tulajdonba vennék (arról
nem szól a fáma, mennyiért), és kezelésbe
adnák az edzőcentrumnak.

Olimpiai sportág lesz-e
a zsákban futás?
S ki rendezheti?

(Emlékeztetőül: arról a földrészletről
van szó, amelyen 2010-ben még golffalut akartak megvalósítani, de a helyi és
a kistérségi lakosság ellenállásán a projekt elbukott.)
Mivel a fejlesztéshez nincs szükség
a teljes 110 hektárra, sajtóértesülések
szerint a kormány az érintett községek

Adok-kapok Zsámbékon
Vannak, akik szerint, ami van, a létező; sőt: a létezhető világok legjobbika, ám mások
hisznek abban, hogy a világ tudatosan jobbítható. Így vannak ezzel a Business Network International alapítói is, akik vallják, hogy a jelenlegi gazdasági modellel szemben – globális kapitalizmus – lehetséges alternatívát állítani. Az elsősorban vállalkozókat, valamint szervezetfejlesztőket, közgazdákat tömörítő nemzetközi szervezet
tagjai nemcsak egy új üzleti modell kitalálásán, hanem gyakorlati megvalósításán
is munkálkodnak. Alapelvük, hogy nem kizárólag a profittermelés a céljuk. Üzleti
tevékenységüket elsősorban a hozzájuk csatlakozott, és közös alapelveket valló vállalkozások hálózatában fejtik ki. Ugyanakkor ez nem egy zárt szekta, bárki csatlakozhat hozzájuk, aki hajlandó elfogadni a koncepciót. A legfontosabb irányelveik az
egymás közötti bizalmon, a tudatos kapcsolat- és hálózatépítésen alapulnak. Egy-egy
szakterületről csak egy vállalkozás válhat a csoport tagjává.
A szervezet 2008 óta van jelen Magyarországon, és január 17-ével térségünkben
is megjelent. Ezen a napon alakult meg ugyanis Zsámbékon az „Aki ad, az nyer!”
szlogen nevében a legújabb hazai csoport.
A heti rendszerességgel megtartani tervezett találkozóikon egyrészt egymással,
másrészt az új üzleti modell fölfogásával ismerkednek majd.
Bot Zsibora

Nem jön üres kézzel
Azt hiszem, megérkezett! –
szólt bele a titkárnő izgatottan
a telefonba. Hangján érződött,
aki megérkezett, fontos ember.
– Üdvözlöm, polgármester
úr – toppant be a vendég, aki
előtt a titkárnő nyitott ajtót. A
gyors, rutinos bemutatkozás
után nyájasan vendéglátójához
fordult. – Ön tapasztalt ember,
térjünk mindjárt a tárgyra.
Munkatársaim a látogatás
egyéb részleteivel majd még
megkeresik önt is és a munkatársait is, én a forgatókönyv
egyeztetése végett jöttem. –
Előhúzott egy dossziét, benne
két paksamétát, az egyiket
maga, a másikat a polgármester elé rakta. – Javaslom,
menjünk végig pontról pontra.
Jó másfél órát tölthettek el
így együtt, egy koreográfus
alaposságával beszélvén meg
minden részletét a látogatásnak. Mikor érkezik ELNÖK
ÚR, melyik oldalon száll ki a
kocsiból, kik állnak a fogadóbi-

vezetőivel együtt vizsgálja a fennmaradó
rész hasznosításának lehetőségét. Például azt, vajon miként lenne bekapcsolható a sportcentrum az olimpiai játékok
vérkeringésébe (A hónap képzavara – a
Szerk.).
A helyi közvélemény elvben nem ellenzi az elképzelést, de csak akkor, ha az
nem növeli a környezet és a közlekedési
infrastruktúra terhelését.
Robot Szabi

zottság első sorában stb. Még
arra is külön kitértek, hogy az
óvodás személyi adatait fölvegyék, aki a virágot átnyújtja, s közeli kontaktusba kerül
ELNÖK Úrral (alighanem
puszi is lesz), márpedig
óvodásköszöntés nélkül nem
megy. Hogyan is nézne ki egy
óvodaavató óvodások nélkül!
Érződött, már a vége felé
járnak, amikor is a vendég a
jól végzett munka örömével az
arcán megszólalt.
– Lenne még itt valami. Arra
gondoltunk, hogy a hivatalos
rész után, amikor a díszterem-ben az állófogadás zajlik,
ELNÖK ÚR mintegy spontán
módon odalépne hozzád, s
megkérdezné, mire lenne legnagyobb szükségetek. Tényleg,
hol szorít leginkább a cipő,
Lajoskám (mert, hogy a nagy
munka hevében időközben
összetegeződtek)?
A polgármestert váratlanul
érte a kérdés. Ha túl kicsit
kér, töprengett, elszalasztja a

nagy alkalmat, ha túl nagyot,
akkor magára haragíthatja a
felsőbbséget.
– Az óvodát most adjuk át,
ugye, a közvilágítást épp tavaly
korszerűsítettük – töprengett
fennhangon –, meg-jegyzem, a
Fiat Lux Kft. volt a kivitelező…
–Tudjuk, tudjuk – felelte elégedetten a vendég (mint ahogy
mindenki tudta országszerte,
hogy a Fiat Luxban ELNÖK
ÚR sógora csendestárs). –
Csak bátran, tán akad valami,
ami még nincs a városotokban,
Lajoskám!
– Hát, nem is tudom… Egy
uszoda, az jól jönne.

– Uszoda, uszoda – ízlelgette. – Nagyszerű! – derült föl
egyszerre az arca. – Nemrég
határoztunk egy tanuszodafejlesztési programról, még
nincs meg a végleges lista, nem
ígérhetek semmit, de mindent
el fogok követni – szólt búcsúzóul.
Két hét múlva az óvodaavató rendben, zökkenő nélkül
lezajlott. A polgármester sajtótájékoztatón jelentette be:
településüket nagy megtiszteltetés érte, ELNÖK ÚR személyesen tett ígéretet arra,
uszoda épülhet.
Boros Zita

De víz vajon lesz-e benne?
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A Németh Ingatlaniroda ajánlataiból
BUDAKESZI erdővel
határolt részén, kétgenerációs, műemlék jellegű ,

A Zsámbéki-medence
fővárosában, ZSÁMBÉKON nettó 140 m2
lakóterületű, 4 szobás, 2
fürdőszobás, gépesített
nagyméretű konyhával,
összközműves családi
ház eladó.
Irányár: 39.700.000.- Ft

175m lakóterületű 5
szobás 2 félszobás
családi ház 1100m2-es
összközműves telken
eladó.
Irányár: 48.000.000.-Ft
2

BUDAKESZI felső
részén, 195 m2
lakóterületű, két külön
bejáratú lakásból álló,
hőszigetelt, nagy garázsos, önálló családi ház
BUDAKESZI óvárosi
lakóövezetében,
2010-ben felújított
70m2 lakóterületű
2 szobás, saját kertrésszel
rendelkező házrészes
ingatlan eladó.
Irányár: 20.500.000.-Ft
*

BUDAKESZIN,
Makkosi út mellett
806 m2-es telken,

Németh Ingatlan
2092 Budakeszi, Fő u. 38.
www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartás: H-P 10-18-ig

951 m2-es telken eladó.
Irányár: 68.000.000.-Ft

65 m2-es, téglaépítésű,
szigetelt, összkomfortos
kisméretű kétszintes
kertes ház eladó.
Irányár: 18.000.000.-Ft

Tel.: +36/23-451-729
+36/20-390-55-98
E-mail: nemethingatlan1@pr.hu

TELJES AJÁNLAT a www.nemethingatlan.hu honlapon

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, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033
E-mail: stras@interware.hu

Ismerős?

–
–
–
–

Állami támogatású lakástakarék?
Személyre szabott ingatlanhitelezés?
Hitelkiváltás?
Ingyenes szolgáltatásunk!

Hívjon fel:
+36 70 454 5465

201702.indd 8

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

Nem aranycsinálók,
aranyművesek vagyunk

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

A Gondviselés
képében

A megoldás:
Dobrossy Hajnalka
pénzügyi tanácsadó, hitelszakértő

VIII

Óra és Ékszer

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek

Budakeszi központjában, a Dózsa György
térnél a CBA Príma parkoló egyik épületében nappali tevéknységre, naponta 17.30ig vagy hétvégén 45m2-es helyiség kiadó
35 ezer+10 ezer ﬁx rezsiért. A helyiségben
jelenleg hétköznap 17.30-19.30-ig autósmotoros iskola üzemel.
Tanfolyamok tartására ideális.

Telefon: 06/30-948-2435
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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Ahol a vásárlás gyerekjáték
– Ne haragudj, hogy így, ismeretlenül megszólítalak és letegezlek, de már találkoztunk
a szülőin pár napja – nyújtja kezét az egyik
anyuka a másiknak a Príma bejáratánál.
– … a barátaimnak Zsóka. Pár perce láttam, mi zajlott le közted és a gyerek között,
egyszerűen le vagyok nyűgözve. Hogy csinálod?
(Ami a jelenetet illeti, annak a krónikás
is tanúja volt. Azt történt, hogy az áruház
bejáratához érve az anyuka e szavakkal
fordult gyerekéhez: „Akkor légy szíves,
menj be, intézd el a vásárlást, ahogy megbeszéltük. A pénzre nagyon vigyázz, a lista
nálad van. Én itt leszek a közelben, most
nem tudok veled bemenni, mert egy sürgős
levelet kell föladnom itt, a kispostán az okmányirodában. Ügyes légy”.)
– Az én lányom nyolcéves, gondolom,
a két gyerek egykorú, hiszen osztálytársak,
de én egyedül nem engedném be még egy
fagyiért sem, te meg rábízod a bevásárlást?
Ráadásul egy kisfiúra? Szívesen elkísérlek,
van nálam pár csekk, legalább befizetem,
addig mesélj, hogy „tettél szert” erre a gyerekre.
A bejáratánál azonban váratlan meglepetésbe botlanak: a posta zárva.

– Akkor mégis csak föl kell mennem
a nagypostához – sóhajt a leszólított –, de
tudod mit? Akkor most lessük meg Vincét.
Nekem is izgalmas lesz.
A két édesanya óvatosan keresi tekintetével a kisfiút, kissé távolabbról követi. A
gyerek épp a húsos pult előtt áll.
– Csak nem azt akarod mondani, hogy
még a húst is rábízod?
– Anyukám, nem fogod elhinni, a múltkor olyan karmonádlit hozott, hogy nekem
sem adnának szebbet, pedig elég szekánt
asszony vagyok. Vincét már ismerik a hentesek meg az eladók, segítenek is neki, ha
kéri, amúgy roppant önálló fiatalember.
– Milyen
akkurátusan válogat a kenyerek
között!
– Igen, tudja, hogy az
apja a jó sültet szereti,
amúgy mi a Príma pékség
kenyerét vesszük mindig,
meg a helyben sütött péksüteményt.
– Kíváncsi vagyok, a
pénztárnál hogy boldogul, sokszor a felnőttek
képességeit is meghaladja,

egyszerre pakolni, fizetni, és nem föltartani
a sorban mögöttük állókat.
A két nő cselesen kislisszol, hogy a
kasszák túloldalán várja be a kocsiját büszkén toló gyereket. Amikor kiderül, kinek
az anyukája az új ismerős, fülig pirul. (Otthon, este, lefekvéskor majd elárulja, hogy
a Györgyit kedveli a legjobban az osztályban.)
Búcsúzáskor Zsóka, mintegy hirtelen
ötlettől vezérelve, így szól:
– Remélem, hogy találkozunk még ebben a körben, kibővülve családtagjainkkal. (Vince észrevehetően újra elpirul.) Mit
szólnátok, ha rögtön meg is ünnepelnénk?
Meghívlak benneteket a Príma bisztrójába.
A nagyposta még majd’ egy órát nyitva
van.
Étekfogó
Ha nagy leszek,
a Györgyivel mi is a
Prímába járunk majd.

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!

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

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

LAKÁSFELÚJÍTÁST
VÁLLAL MEGBÍZHATÓ
CSAPAT KORREKT ÁRON
RÖVID HATÁRIDŐVEL
50% TÉLI AKCIÓVAL

06 (70) 327 0961
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Baleset és kártérítés
A magyar diákok veronai buszbalesete kapcsán úgy érzem, hogy a
részvétnyilvánítás mellett indokolt
néhány szakmai szót ejtenünk arról, hogy mi történik az ilyen tragédiák után, egyáltalán mi az a
viszontválasz, amit a jog világa az
ilyen szörnyű események kapcsán
adni tud.
A közlekedési balesetek gyakoriak, az sem ritka, hogy külföldön érik az embereket. Természetesen az is gyakori, hogy
gyermekek sérülnek meg a közlekedési balesetekben, mégis
mindenkit megrendített a diákéleteket követelő buszbaleset híre.
Én is mélyen osztozom a hozzátartozók fájdalmában, melynek ezúton is hangot kívánok adni!
A történtek kapcsán következzék itt néhány jogi információ,
mely a közlekedési balesetek érintettjei számára hasznos lehet.
Fontos hangsúlyozni, hogy a balesetek bekövetkezését és a kárigényeket be kell jelenteni a felelősségbiztosítónak. A kárrendezés
ugyanis még a nagy visszhangot kiváltó balesetek esetén sem automatikus. Sőt, még ha a biztosítónak tudomása van is magáról a
balesetről egyéb kárigények kapcsán, a saját kárigény bejelentése
elengedhetetlen.
A biztosító természetesen meg kell térítsen minden vagyoni kárt,
tehát minden kiadást, mely ténylegesen felmerült az eset kapcsán:
temetési, utazási, ügyintézési költségeket, a balesetben megsérült
tárgyak, járművek értékét és még sorolhatnám. Mégis a vagyoni
károk mellett a sérelemdíjak szoktak a legjelentősebbek lenni.
Nehéz természetesen egységesen állást foglalni a sérelemdíjak
nagyságrendjéről. Mindenképpen speciﬁkus, hogy egy sérült ember, avagy egy elhunyt személy hozzátartozója milyen kártérítésben kell részésüljön.
Sérülés esetén a logika, hogy minél inkább akadályozza a sérültet a sérülése az önálló életben, avagy minél inkább eltér a jövőbeni
élete a korábbitól, minél több akadályozó tényező lép fel nála, annál magasabb kártérítésre számíthatnak az érintettek. Az életkor is
számít, minél ﬁatalabb életkorú a sérült, annál magasabb a kártérítés összege.
Haláleset bekövetkezése esetén elmondható, hogy a hozzátartozói kör kártérítése főként két tényezőhöz igazodik: az elhunyt
életkorához, valamint ahhoz, hogy az elhunyt milyen mértékben
járult hozzá a károsult megélhetéséhez, esetleg annak eltartója
volt-e, illetőleg milyen mély érzelmi szálak fűzték a károsulthoz.
Nyilvánvalóan minél ﬁatalabb egy elhunyt személy, annál magasabb összegű kártérítés jár. Minél inkább részt vett a túlélő
hozzátartozó életében, minél szorosabb volt a rokoni kapcsolat,
illetve mindinkább gondoskodott a károsultról, annál magasabb
kártérítésre számíthat a családtag.
Klasszikusan szülők, gyermekek, valamint élettársak, házastársak kapnak kártérítést. Nem ritka azonban a testvérek, menyasszonyok, barátok, barátnők kárigénye sem.
Egy dolog biztos, a kártérítést intézni kell, ne maradjon el az a
kevés válasz, amit a világ a tragédiákra nyújtani tud!

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd

X
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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!

Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ
Budakeszi, Fő u. 40-42.
(az udvarban)
Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029
Harminc éve
a budakeszi frizurákért

ANGOL korrepetálás
általános- és középiskolásoknak.

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

OROSZ ÜZLETI NYELV
középfokon.
(06 23) 453 217, Budakeszi
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N

emcsak a nemesség, a név
is kötelez.
Erkel
Tibor
karnagy,
zongoraművész, Erkel Ferenc
zeneszerző leszármazottjaként
művészi és zenepedagógiai
munkássága mellett mindig
nagy gondot fordított ükapja
emlékének ápolására. Többek
között így került kapcsolatba
Budakeszivel is, ahol a nyolcvanas évek végétől egyfajta
Erkel-kultusz kezdett kibontakozni. Nem volt olyan, a nagy
művésszel és jeles sakkozóval
kapcsolatos esemény, amelyen
ne jelent volna meg, segítségére a művészetbarátok mindig
számíthattak a városban. Nem
csoda hát, hogy sok barátra
és jó ismerősre tett szert, akik
most mindannyian gyászolják
a karnagy urat, aki január végén
hunyt el. A város tisztelgése
jeléül fölvonta a gyászlobogót
a helyi művelődési házra.
A jeles zenész 1934 januárjában született Csökmőn. A debreceni Piarista Gimnáziumban
töltött évei után az Erkel Ferenc
Zenei Gimnázium és Kollé-

gium (mai Bartók Béla Kollégium), majd a Liszt Ferenc
Zeneakadémia zongora szakos
hallgatója volt, Wehner Tibor
tanítványaként. Tanárai közt
olyan nagyságok is formálták
életútját, mint Höchtl Margit és
Zempléni Kornél.
Zongoraművészi fellépései
mellett pályafutását 1958-tól
a Szegedi Konzervatóriumban
zongora és kamarazene oktatásával kezdte. 1964-től 50
éven át a Zeneakadémián tanított, ’69-től mint tanszékvezető
egyetemi tanár.
1963-tól Lendvai Ernő,
nemzetközi hírű Bartók-kutató
hívására a Magyar Rádióhoz
került, melynek előbb zenei
rendezőjeként, majd ’92-ig zenei főosztályvezetőjeként dolgozott.
1979-től
1983-ig
a
Művelődési Minisztérium Színház-, Zene- és Táncművészeti
osztályának vezetője volt, majd
’92-től két éven át a Művelődési
és Közoktatási Minisztériumban töltött be hasonló posztot.
83 éves volt.

ZSÁMBÉK

7. kedd, 14.00
Magára hagyott generációk
Senior Akadémia a műv. házban
8. szerda, 18.00
A migráció jelene és jövője
a művelődési házban
11-12. szombat-vasárnap, 10.0016.00
Múzeumok hétvégéje Zsámbékon
11. szombat, 14.00
Vizeli Judit: Farsangi népszokások
a Lámpamúzeumban
11. szombat, 19.00
Nyakas Jazz Klub
a művelődési házban
16. csütörtök, 18.00
Bangó Alíz előadása a könyvtárban
17. péntek
Romtemplom konferencia
a művelődési házban
18. szombat, 16.00
A mi farsangunk
a művelődési házban
21. kedd, 10.00
Csizmás kandúr
a művelődési házban

A farkasordító hideg ellenére
nagy számban megjelent publikum előtt avatta föl január
7-én Orbán Viktor miniszterelnök, a kultúra és a közélet több
illusztris tagja társaságában
a Budakeszin élt költő, Nagy
Gáspár mellszobrát a városi
parkban.
Oláh Katalin szobrászművész jól választotta meg a
szobor anyagát: a kő fehér, nem
túlságosan megmunkált, sima,
de nem fényeskedő felülete
jól adja vissza azt az átszellemült, különös ragyogást, ami
Nagy Gáspárt mintegy finom
burokként körbevonta. És jól
felismerhető a félszeg, kisfiús,
de dacos mosoly is, amely oly
jellemző volt reá.

Kulturális ajánló,

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Február

Protestáns Kör

14.00
Szenior Akadémia

Budaörs

Latinovits Színház

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

Február
5. vasárnap, 15.00
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub
8. szerda, 18.00
Operabeavató – Az alt
9. csütörtök, 15.00
Rómeó és Júlia
10. péntek, 11.00
A két Lotti
10. péntek, 15.00
A két Lotti
11. szombat, 11.00 és 15.00
A két Lotti
12. vasárnap, 15.00
Liliomfi
14. kedd, 19.00
Liliomfi

Február 16-án, csütörtökön
19 órakor a Kálvin-teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.) „A reformáció hatása a magyarországi közigazgatásra” címmel
tart előadást Dr. Lackner Pál,
a Magyarországi Evangélikus
Egyház püspöki tanácsának
titkára.
Az előadást a Budakeszi
Református Emléktemplom
Alapítvány támogatja és
ingyenes.
Adományokat a Protestáns
Kör működésének költségeire
a helyszínen köszönettel elfogadunk.
Rendezvényeinket az Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli
Magyarok
Emléktemploma
Alapítványon keresztül is támogathatja közvetlen befizetéseivel, vállalkozói adományaival vagy jövedelemadója 1%-ával.
Adószám: 19183914-1-13,
bankszámlaszám: 1199110202125525-00000000

FEBRUÁR

15. szerda, 17.00
Legyetek jók, ha tudtok!
17. péntek, 10.00
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub
19. vasárnap, 15.00
Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története
Városi Ifjúsági Klub
20. hétfő, 15.00
Pinokkió
21. kedd, 19.00
Macskajáték
22. szerda, 14.00
Magyar állapotok
Városi Ifjúsági Klub
22. szerda, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
23. csütörtök, 10.00
A királykisasszony, akinek nem
volt birodalma
24. péntek, 10.00
A királykisasszony, akinek nem
volt birodalma
25 szombat, 19.00
Maskarák
*

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

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

Február
11. szombat, 11.00
Halász Judit koncertje
12. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
17. péntek, 11.00
Bon-Bon matiné
24. péntek, 18.00
Sétamester
26. vasárnap, 16.00
Farsang Farka Fesztivál

PÁTY

Művelődési Ház
11. szombat, 15.00
Irodalmi barangolás Kiss Eszterrel
Emigránsok: Márai Sándor
*
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Platonikusan a platánokról
Megdöbbentő hírrel találkoztam a minap.
E szerint a platánfáink napjai meg vannak
számlálva, legyenek azok akármerre a Kárpát-medencében, így szűkebb környezetünkben, a Zsámbéki-medencében. Méghozzá
nem az emberi szándék, hanem a történelem
az oka, hogy a halálos ítélet már elhangzott
felettük is.
Európa, s talán a világ leglátványosabb fasoránál robbant a bomba. Toulouse
városától a földközi-tengeri Sete kikötőjéig
nyúló 240 km hosszú csatornát még a Napkirály építtette. Célja a Földközi tenger és az
Atlanti óceán közötti kalóz- és viharveszélyes hosszú hajóút megkurtítása és biztonságossá tétele volt. Így Toulouse érintésével a
Canal de Garonne és Canal du Midi vizein
utazhattak francia területen az áruk.
A 19. század első harmadában azonban
módosultak a körülmények, és a Canal du
Midi két partját végigültették platánokkal.
Így a 42 ezer platánfa békében megerősödött,
és dísze lett a csatornának.
Közben megváltoztak az emberek szokásai, és mára nem az áruszállítók bárkái,
hanem a kirándulók százezreinek hajói
úszkálnak a zöld alagút alatt. Turistalátványossággá alakult át a Canal du Midi.

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

Jacques Noisette a francia kormány megbízásából foglalkozik a csatorna menedzsmentjével, ám 2006-ban észrevette, hogy
a platánfák betegek. Egyfajta gombabetegség támadja meg az egészséges fákat, egy
gyógyíthatatlan kór. A Cera-tocystis platani nevű gomba a legapróbb repedésen
keresztül is megkapaszkodik a fatörzsön, s
megkezdi áldásosnak éppen nem mondható
működését a fa belsejében.
„Három-öt éven belül a fertőzés az egész
fára ki fog terjedni. Ráadásul semmit nem
tehetünk azon kívül, hogy kivágjuk a fákat, és
még a helyszínen elégetjük őket.” – mondta
Noisette. Ez a gomba nagyon agresszív. Az
európai eredetű platánok képtelenek ellene
védekezni, és az elkorhadt törzsek kidőlése
rendkívül balesetveszélyes.
A betegség kezdetét a II. világháborúig lehet visszavezetni: az amerikai katonák hurcolták be a kontinensre a gombafajtát. Méghozzá nem szándékosan, hiszen a lőszeres
ládáik egy részét platánokból készítették,
amiket azonban a fertőzésnek ellenálló
észak-amerikai platánokból készítettek. E
gombabetegség Olaszországból terjedt el,
s mérhető sebességgel egyre nagyobb és
nagyobb területeket fertőz meg.

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres

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

Telefon:
06 (20) 212-3808
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

Szakértők szerint várható, hogy
kiszámítható időn belül a teljes európai platánállomány elpusztul.
Környékünkön nem csak a fővárosban
(például a János Kórházban, a Városligetben,
vagy Alcsútdoboz és Etyek között) vannak
platánok, de a közvetlen közelünkben, járásunk több településén is. Pótolni akarjuk-e
a mára oly szép fák látványát unokáink
számára például a Mississippi környékéről
származó, e gombának ellenálló platánok
időben történő elültetésével? Vagy megfoszszuk utódainkat e hatalmas növények minden áldásától egy esetleges pillanatnyi pénzzavar, figyelmetlenség, nemtörődömség
okán? Remélem, még időben érkezett a
jelzés!
Mészáros Árpád

Vajon a szerkesztő meddig gyönyörködhet még az
ablakából ebben a platánban?

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
92e
123e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

Motor
A-2 A B-vel A-1
20e 20e
10e
59e 81e
7e
79e 101e
17e

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT,
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!
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Tallózás a Budakörnyék bűnügyeiből

A Légimentőtől a mentőautóig
Itt egy busz ablakát, ott valakinek az orcáját törik be; az alábbiak igazolják
azt a mondást is: bízni mindenkiben, de megbízni – senkiben!
Ablakot betörni! Pláne egy tömegközlekedési járműjét! Márpedig ez történt. Még tavaly novemberben, 30-án, délután. A férfi a
Légimentő buszmegállóban (Budaörs) egy
menetrend szerint közlekedő busz ablakát
törte be. Az elkövető, akár csak indítéka
(talán késett a járat?) ismeretlen. Az elmúlt
hónapokban a nyomozás nem járt eredménnyel, így körözést adtak ki ellene.
Az ismeretlen fiatal 20-25 év körüli,
körülbelül 180 centiméter magas, vékony
testalkatú. A bűncselekmény elkövetésekor
sötét baseball sapkát, fekete kabátot, szürke
kapucnis pulóvert és sötét nadrágot viselt.
A fiatalról a közlekedési társaság biztonsági
kamerája felvételt készített.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki felismeri a fényképen látható ismeretlen személyt vagy a bűncselekmény
elkövetésével kapcsolatban információval
rendelkezik, hívja a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-83-as telefonszámon,
illetve tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld
számán, vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén..
Öregek vámszedője
Az idős, budaörsi nénit vízkereszt hajnalán
hívta föl telefonon a lánya, hogy nagy bajban van, sürgősen pénzre van szüksége. Ő,
úgymond, nem tud érte menni, de küld valakit maga helyett. Pár perc múlva újabb
telefon, hogy a pénzen felül az ékszereit is
készítse elő. Az asszony gyanút fogott, viszszahívta a lányát, akit álmából vert föl, s mit
sem tudott az egészről. Mint kiderült, valaki
csak kiadta magát a lányának. A következő
telefonhívás már a rendőrség asztalán

csörgött. Mire a csaló megjelent a címen,
hogy átvegye a zsákmányt, az idős nő helyett a rendőrökkel találta magát szemben.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya indított eljárást csalás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt Sz. Katalin 38 éves budapesti lakos
ellen.
Török átok
Rossz szomszédság török átok, szól az ősi
maxima, amit az élet mindmáig igazol. Példázatunk is van januárból.
A helyszín egy budaörsi társasház folyosója. Egy vita következtében a lakás
főbérlője annyira begurult, hogy tettleg rátámadt az albérlőjére. Az arcát és a kezét
ütlegelte, olyannyira, hogy a sértett nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett,
ami ugye a Btk. szerint súlyos testi sértés,
már ha bíróság is kimondja. Egyelőre annyi
történt, hogy a helyszínre érkezett rendőrök
elfogták G. S. László 55 éves helyi lakost,
majd előállították és kihallgatták a Szabadság út 160-ban.
Súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult
ellene eljárás. Szabadlábon védekezhet.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

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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TÁRSKERESÉS

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR
1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.,
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.)
eladó, pénztáros,
munkakörben.

hentes,

csemegepultos,

árufeltöltő

stb.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, 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: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!
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Kedves Vendégeink. Van egy rossz meg sok jó hírünk. Melyikkel kezdjük?
Kezdjük talán a rosszal: a vadételek akciónk befejezése után, február 13ával a Stadt Étterem és Kávézó BEZÁR. És akkor a jó híreink: bezárunk, de
nem végleg. Márciusban már újra fogadjuk a vendégeket. A két dátum közötti
időszakban sem lazsálunk, felújítjuk, korszerűsítjük, bővítjük az éttermet.
Azért, hogy még komfortosabb, még kellemesebb környezetben fogadhassuk
újra Önöket. Ha forradalmi terveink megvalósulnak, szinte rá sem ismernek
majd a törzs-helyükre, hacsak nem a vendégszeretetről, a megszokott ízekről,
amelyeken továbbra sem akarunk változtatni, legfeljebb még tovább fokozni.

FORRADALOM!

Viszontlátásra,

A Stadt személyzete

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
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Dacolva a fagyhalállal
Akár filmsorozatot lehetett volna forgatni
az elmúlt januárban a budaörsi kapitányság rendőreiről Havasi mentők címmel;
szokásos rendvédelmi feladataik mellett elsősorban emberek mentésében jeleskedtek, több életet is megmentettek a
fagyhaláltól.
Január 3-án este egy piliscsabai asszony
arról értesítette a rendőrséget, férje délután
elindult sétálni, de nem érkezett haza. A
rendőrök azonnal kutatócsoportot állítottak föl, s megkezdték a keresést. Másnap
délelőtt fél tíz körül újabb telefon: láttak egy
zavartan viselkedő férfit Pilisvörösváron
bolyongani félcipőben, áthűlve. Még éppen
időben érkezett a segítség.
Jó egy héttel később, január 11-én, egy
Budakeszin bóklászó, valószínűleg hajléktalan férfinak segítettek két ízben is, hogy
átvészelje a farkasordító hideget: forró
teával itatták, s útbaigazították, hol talál
menedéket.
Ugyanaznap este fahordásban és -vágásban vitézkedtek Pilisvörösváron: egy
egyedülálló asszonyon segítettek, miután
észlelték, fűtetlen lakásában vacog. Több
Segélyhívó telefonszámok:
104,107,112 vagy a 338-41-86

napra elegendő fát vágtak föl és még be is
hordták a házba.
Két napra rá, január 13-án 18 óra körül állampolgárok jelentették be, hogy egy pátyi
kereszteződésben egy férfi fekszik a földön.
A helyszínre érkezett járőrök alig tudtak
vele kommunikálni, okmányokat nem találtak nála, így állapotára és az időjárási körülményekre tekintettel mentőt hívtak hozzá,
akik kórházba szállították.
Nem telt bele egy nap, s 14-én 17 óra
30 perc körül a budaörsi és a budakeszi
járőröket egy 45 éves budaörsi nő mentésére riasztották. Az asszony még a
kora délutáni órákban indult sétálni
Budaörsön az erdőbe, de eltévedt,
majd több órás bolyongást után a
segélyhívón segítséget kért.
Amint megtalálták, hazaszállították.
14-én egy, a bevezetőben említett esethez kísértetiesen hasonló
történt ugyancsak Piliscsabán, az
eltűnt férfinak még a kora is megegyezett (82 éves). A rendőröknek
hála, ő is megmenekült.
A rendőrök a helyi polgárőrök
segítségével keresni kezdték a 82
éves férfit, akit egy órán belül a

Segítség, emberek, fagy!
Senki ne menjen el a hidegben földön vagy padon fekvő
ember mellett, illetve, ha tudomásukra jut, hogy a
környezetükben valaki fűtetlen lakásban él, akkor értesítsék a hatóságokat a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Garancsi úton, az úttest szélén megtaláltak.
Hazakísérték, majd orvost hívtak hozzá.
Budakeszi állampolgároktól érkezett a
hívás a kapitányságra január 16-án este
háromnegyed tízkor. Elmondták, egy helyi áruház előtt egy középkorú férfi fekszik
a földön. Mire a járőr kiért, eltűnt, de egy
közeli utcában föllelték, s állapotára és az
időjárási körülményekre tekintettel otthonába szállítottak.
18-án a délutáni órákban két középkorú
fővárosi nő rekedt kocsijával a hóban Pilisszántón egy erdei úton. Segélyhívón keresztül kértek segítséget, s a GPS-koordinátáik
alapján azonosították be a helyszínt.
Bató Borisz

Fát vágnak
a rendőrök
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