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FRÍÍÍ!

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.

Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.

http://www.geridoroptika.hu

Itt van 
az ősz

Isten tudja, hogy 
mi okból szeretem, 

de szeretem.
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STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

2092 Budakeszi, Fő út 57. (Az Erkel utcai parkolónál)
RENDELÉS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, TELEFON: (23) 451 327
E-MAIL: STADT@STADT.HU
HONLAP: HTTP://WWW.STADT.HU

Buli a szépkorúak és az 
indiánok évszakában meglepe-

tésvendéggel a Stadtban

Korra, nemzetiségre 
tekintet nélkül

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIA-
TORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 
1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54., 
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.), TELKI, NAPSUGÁR UTCA 2.

eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő stb. 
munkakörben.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafe-
teria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.

Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; pos-
tán 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!

Társkeresés
Keresem 
a társam

Keresem 
a társam

MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Telkiben, 

Tökön, Törökbálinton és Zsámbékon.
(a helyszínekről és időpontokról tájékozódjék 

szórólapjainkról, illetve honlapunkról: http://etyektej.hu/)

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet! Friss 

TEJ  
a termelőtől!

Budajenő: Cs 10-12:30 m. é. (mozgó értékesítés)
Budakeszi: Sz 14-17  postai parkoló, P 7-10 rendőrség, 
okmányiroda
Budaörs: H 7-10 Nefelejcs u., 14-17 Lévai u.; Sz 7-10 
Nefelejcs u., 10-12 Ürgés-dűlő, Kamaraerdő m. é. (mozgó 
értékesítés); P 7-10 Nefelejcs u.14-17 Lévai u.; Szo 7-12 
Patkó u.-i termelői piac
Páty: K 7-14 m. é.; P 7-14 m. é.
Telki: K 7-10 Muskátli u.-i parkoló;Cs 7-10 Muskátli u.
Tök: H 15:30-17 Kútvölgy;Cs 15:30-17 Kútvölgy
Törökbálint: K 7-15 m. é.;Cs 7-15 m. é.
Zsámbék: K 7-10 piac, 10-11 m. é.; P 7-10 piac

Hol? Mikor?
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Bár nem panaszkodhatnak sem a 
termesztők, sem a rajongók, uborka 

bőven volt az elmúlt nyáron, uborkaszezon-
nak mégsem nevezném az elmúlt hónapokat, 
már ami városunk közéletét illeti, két ese-
mény is fölborzolta a kedélyeket. Na, nem 
olyan nagyon, csak úgy, mint a nyár esti 
szellő az ember karján a szőrt; de azért kissé 
beleborzong. Több érdemi hasonlóság is van 
az ügyek között: ez is, az is egy-egy intéz-
mény élén lezajlott vezetőcseréről szól.  Az 
egyik az oktatás frontján, a másik a tömeg(?)
tájékoztatásban.

Az egyes számú affér a felszínen semmi 
különös, lejárt mandátum, pályázat kiírva, az illető mégsem 
indul, hiszen tudja, nyilván megüzenték, hiába is tenné, nincs 
esélye.

A kettesszámú ügy nyílt szakítás, szerződésbontás, bár „nyil-
ván” közös megegyezéssel. A kulisszák mögött azonban vihar 
dúl, s egy-egy erősebb széllökés nyomán a festett vászon meg-
libben, s ha csak egy másodpercre is, de a figyelmes néző be-
láthat a színfalak mögé. Mit mondjak, nem szép látvány. Nem 
szép ügyek.

Vajon mi miért történt? Informálisan annyit megtudhatni, 
megbízóik nem voltak megelégedve megbízottjukkal.  Mikor az 
ember az elégedetlenség okait firtatja, csupa olyasmi hangzik 
el, ami közismert, sőt, már akkor tudni, de legalábbis sejteni le-
hetett, amikor, évekkel korábban, kinevezésük megtörtént. Mert, 
hogy mindkettő amúgy hűséges embere volt a rendszernek, an-
nak idején kiválasztásukban ez nem kicsi, hanem éppenséggel 
döntő szerepet játszhatott, mint ahogy az manapság dívik. Úgy, 
ahogyan annak idején egyszer már volt, igaz, ellenkező politikai 
előjellel, ebben az országban. Emlékszik még a nyájas Olvasó 
(hogyne emlékeznék, aki már élt akkor) a hármas követelményre 
a káderek kiválasztásánál? S hát arra, mekkora „vívmánynak” 
számított, amikor a politikai megbízhatóság mellett, elvben, a 
szakmai fölkészültség és a vezetői rátermettség is emancipálta-
tott? Mert, hogy sokáig a hűség a párthoz és annak vezetőihez 
mindent überelt. Márpedig tudtunkkal e mai utódok hűsége meg 
nem ingott. Hogy lettek mégis kegyvesztettek?

Úgy sejtjük, a móres volt mindennek az oka. De ezen a ponton 
a történtek homlokegyenest eltérnek. Mert hogy  az egyik bukás 
esetében a laza viselkedés egyenesen előny volt mindaddig, 
amíg az a politikai megbízhatósággal párosodott, hátránnyá 
csak akkor vált, amikor a kettő együtt már túl nagy tehertételnek 
bizonyult egy bizonyos félistennek.

A másik sztorinál ellenkezőleg: mint hírlik, hősünknél a felsőbb 
politikai megrendelés (s ne feledjük, minden megrendelés mögött 
ott áll egy megrendelő) ütközött az erkölcsi megfontolásokkal, 
s vagy félelemből, vagy morális tartásból fakadóan, nem tud-
hatjuk, az utóbbiak kerekedtek fölül. Ez lett a veszte.

Hallom is, a döntés tehát egyik esetben sem a megbízók-
kinevezők szintjén született meg, azok a nagyon is hús-vér fél-
istenek  határoztak sorsukról; előbbiek, miután megkapták – 
csúnya kifejezéssel élve – a kilövési engedélyt, az ukázt, tették 
őket lapátra. (Csak a rend kedvéért, nem a sajnálat íratta velem 
e sorokat, aki korpa közé keveredik, ugye…)

Ha valaki, aki a rendszerhez alkalmazkodni szeretne, szemmé 
válni a láncban, s a tanulságok után kutat, kapkodhatja a fejét: 
ha van rajta sapka, azért, ha nincs, azért koppintnak rá. Őket 
emlékeztetnénk arra, hogy ez sem a véletlen műve: folyamato-
san bizonytalanságban tartani az alattvalókat a felől, hogy hol 
lakik az Úristen, évezredek óta bevált módszer arra, hogy kézhez 
szoktassuk alárendeltjeinket. 

eXabo Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„Az összes közintézmény közül az iskola a legfontosabb,
minden ezen múlik, a jelen és a jövő is.”

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

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

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

CSÍZIÓ

Tatarozás
Keszin

Megkezdődtek az idei felújí-
tási munkák több budakeszi 
közintézményben, a Pitypang 
óvodában, az általános isko-
lában és az orvosi rendelőben. 
A renováláshoz szükséges jó 
234 millió forintot a város 
pályázat útján nyerte el. A 
munkálatok homlokterében 
elsősorban az épületener-
getikai korszerűsítés (nyí-
lászárócsere, napelemek) áll.

Évfordulók, amelyeket jó észben tartanunk. Még csak meg 
sem kell erőltetnünk az asszociációs képességünket, hogy 
fölébredjenek bennünk bizonyos áthallások.

*
1939. szeptember 1-jén, azaz 78 éve Németország megtá-
madta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött a második vi-
lágháború.

*
Buda eliberata! Buda fölszabadult! Szeptember 2-án múlt 
331 éve, hogy az európai keresztény koalíciós sereg csapatai 
1686-ban fölszabadították Budát a másfél évszázados török 
uralom alól. Ennek nyomán indulhatott lassan újra az élet 
a Buda környéki, eddigre nagyrészt kihalt településeken is, 
jobbára német ajkú családok betelepítése által.

*
Most, egy új tanév kezdetén, amikor régi-új kihívásokkal kell 
szembenéznie az oktatásügynek, nem árt mifelénk sem föli-
dézni, az UNESCO 1965. szeptember 8-án, Teheránban tar-
tott világkongresszusa rendelkezett az írástudatlanság elleni 
küzdelem nemzetközi napjáról. Hogy a kérdés korántsem 
csupán a harmadik világban aktuális, arról lásd írásunkat 
az V. oldalon.

Buda eliberata

Szeptember , Szent Mihály hava
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Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet 

H-P 10-18 óráig
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

Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít 
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.

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

E L K Ö L T Ö Z T Ü N K !
Új címünk: Budakeszi, Fő u. 76. 

(a volt HerrLiszt Papírbolt helyén)

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Iskolás lettem; 
ez az első órám!

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45. 
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitva tartás: 
hétfőn, szombaton, vasárnap 
zárva, K-Cs 10-18 óráig

Ékszer-eladás, -javítás és 
-készítés méltányos áron. 

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

Budakeszi, Fő u. 40-42. 
(az udvarban)

Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029

Harminc éve 
a budakeszi frizurákért

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás

Vadaspark Étterem keres konyhai 
kisegítő munkakörbe, női és férfi 
munkatársat, teljes munkaidőben

Jelentkezés a 06/1-275-2436 telefon-
számon, vagy fényképes önéletrajzzal, 

a vadaspark@vadasparkrest.com 
email-címen
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Hogy fölütésként mindjárt sokkoljuk a 
nyájas Olvasót: Magyarországon a 15 éves 
korosztály körében fölmérések szerint az 
ú.n. funkcionális analfabéták száma eléri 
a 30 százalékot! (Nem vigasztalásképp, de 
sok ország, még a fejlettek közül is, küzd 
ezzel a jelenséggel.) Hogy ez mindig is így 
volt, csak régen nem figyeltek rá annyira 
vagy kortünet, a szakemberek hadd vitat-
kozzanak róla, minket inkább az foglalkoz-
tat, vajon tenni mit lehet ellene.

Tóth Erika, Budakeszin élő fejlesztő-
pedagógus mestertanár, logopédus, jó 
dramaturgiai érzékkel, mielőtt a megol-
dásra rátérne, még tovább sokkol:

– A felmérések valóban riasztóak – 
erősíti meg értesülésemet –, azoknál csak 
a valóság riasztóbb. A tizenöt évesek 
körében a funkcionális analfabéták 
aránya a hivatalos statisztikákban valóban 
megközelíti az egyharmadot, azonban a 
számuk ennél lényegesen magasabb. A 
fölmérésekben ugyanis nem szerepelnek 
az osztályozás, ill. minősítés alól fölmen-
tettek…

– E téren épp a most induló tanévvel 
kezdődően várhatók változások, ame-
lyek eléggé fölbolydították a szakmai 
berkeket.

– Valóban, de ez legyen egy másik 
beszélgetés tárgya – zökkenti vissza a 
kitaposott kerékvágásba az interjút. – 
Szóval ezek a gyerekek ma már a mért 
korosztályban a 15 százalékot is kiteszik. 
Ismert trükközés az is a pedagógusok 
részéről, hogy a felmérések idejére diszk-
réten megkérik a legrosszabbul tanuló, 
bukdácsoló gyerekeket, ill. szüleiket, 
hogy más programot találjanak aznapra, 
cserébe az iskola fölmentést ad. Ha ezeket 
a számokat is ide vesszük, akkor a funk-
cionális analfabéták aránya a 15 évesek 
körében az ötven százalékot is megha-
ladja.

– Ennyi rossz képességű gyerek nem le-
het a mai fiatalok között.

– Nem hát, erről nem a gyerekek tehet-
nek, hanem az oktatási rendszer, a rosszul 
megválasztott pedagógiai módszerek. 
És a problémák gyökerei még csak nem 
is az iskolában, hanem már az óvodában 
rejtőznek.

– Vagyis?
– Bizonyára ön is hallotta az „isko-

laérett” kifejezést. Ez azt jelenti, hogy 
egy gyerekben kialakultak azok a képes-
ségek, amelyek őt az iskolai oktatás be-
fogadására alkalmassá teszik. Nos, az én 
állításom, amit több évtizedes szakmai 
tapasztalataimra alapozok, hogy a gyere-
kek jelentős része úgy kerül be az okta-

tási rendszerbe, hogy nem „iskolaérett”, 
és ennek egyik fő oka az óvodapedagógia 
hiányossága. Az általános iskolai tanítók, 
akik megkapják ezeket a gyerekeket, nem 
tudnak velük mit kezdeni, mert őket arra 
képezték ki, a módszereik úgy lettek ki-
alakítva, hogy azok egy 6-7 éves kornak 
megfelelően érett  gyerek képességeinek 
feleljenek meg. Ezek a gyerekek persze 
leszakadnak, elveszítik a tanulás fonalát, 
nem sajátítják el rendesen az írás-olvasást, 
emiatt aztán a többi tantárgyból sem tud-
nak megfelelni. 

– De miért engedi tovább az iskola eze-
ket a gyerekeket a következő osztályba?

– Leegyszerűsítve azt mondanám, azért, 
mert ekkora tömegben nem lehet gyere-
keket megbuktatni, az leleplezné a rend-
szer alkalmatlanságát, ráadásul, ha újabb 
egy évig gyötrik a tanulókat ugyanazzal az 
egyszer már csődöt mondott módszerrel, 
ugyanúgy nem fognak haladni.

– Az imént említette, a bajok gyökere 
még az óvodában keletkezik. Maradjunk 
akkor még kicsit a gyökereknél.

– Állításom az, hogy mindenféle ta-
nulás, értelmes emberi aktivitás alapja a 
nyelv, a beszéd. Ha egy kis ember beszéd-
értése és beszéde nem megfelelő, azt 
időben korrigálni kell, mert amíg ez nem 
tökéletes, addig nem is juthat előre. 

– Tehát, ha jól értem, a logopédiának, 
az ön elsődleges szakterületének prio-
ritást kellene biztosítani az óvodapeda-
gógiában.

– Az óvodapedagógiában, de az általá-
nos iskola alsó tagozatán is.

– Logopédus, ha jól tudom, most is 
működik az óvodák és az iskolák mellett.

– Valóban, de az ő kapacitásuk csak a 
legsúlyosabb esetekre elegendő, ha ugyan 
elegendő, a valódi igények nagyságrend-
del nagyobbak. 
Nincs is annyi logo-
pédus Magyaror-
szágon.

– Akkor hát?
– A módszerem, 

amit, ismétlem, több 
évtizedes szak- 
mai tapasztalata- 
im alapján és ak-
tív pedagógu-
sokkal történt 
együttműködésem 
során fejlesz-
tettem ki, erre a 
látszólag meg- 
oldhatatlan problé-
mára ad választ.

– Halljuk hát.

– A módszerem lényege, hogy a spe- 
ciálisan fölépített fejlesztő foglalkozások, 
játékos gyakorlatok csoportosan is alkal-
mazhatók legyenek, praktikusan egy-egy 
osztály keretében. Minden gyerek részt 
vesz bennük, ugyanis azok számára is 
haszonnal járnak, akik nem szorulnának 
rá, és kötődnek a tanmenethez is. A másik 
előnye, hogy a módszer nem igényel 
speciális szakképzettséget, nemcsak egy 
fejlesztőpedagógus, logopédus, hanem  
bármelyik óvodapedagógus vagy általá-
nos iskolai tanító elsajátíthatja egy tan-
folyam keretében. 

– Említette, hogy módszere kiállta a 
gyakorlat próbáját.

– Épp a budakeszi Széchenyi I. Álta-
lános Iskola egyik második osztályában 
dolgoztuk végig az előző tanévet Bezecz-
ky Erzsébet tanítónővel. Akit érdekelnek 
az eredményeink,  referenciáért hozzá is 
fordulhat.

– Mik a tervei a módszer elterjeszté-
sére?

– Olyan módszertani fejlesztő köz-
pont létrehozásán dolgozom a környező 
települések számára, ahol a pedagógusok 
elsajátíthatnák ezt a módszert, s ezzel 
nagyot lépne előre az oktatás-nevelés az 
intézményeikben.

– Olvasóink kedvéért  hadd mondjam 
el, hogy beszélgetésünk helyszíne a nem-
rég megnyílt, budakeszi adománybolt. 

– Adományboltunkkal a Budakeszin 
és környékén élő családokat szeretnénk 
segíteni. Várjuk azok adományait, akik 
kinőtt, megunt, de kifogástalan állapotú és 
tisztaságú ruhadarabjaikat, iskolaszereiket, 
gyerekjátékaikat rászoruló családoknak 
szánják;  mi ezt a közvetítő szerepet válla-
ltuk.  Ez egy nonprofit vállalkozás, bevéte-
leinket, a költségek levonása után, a peda-
gógusok továbbképzésére fordítjuk. 

T.E. elérhetősége: ovisulinet@gmail.com
Biatoris Oz

Bemutatjuk tóth erika logopédust, fejlesztőpedagógust

Egy új tanév margójára

Bezeczky Erzsébet és Tóth Erika 
foglalkozás közben
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Az invázió nem most, hanem mintegy 15-
20 éve kezdődött, alattomban (aknamunka, 
ugyebár – a Szerző).  Vidékünkön nagyjá-
ból az ezredforduló környékén észlelték 
először a jelenlétüket, s érkezésüket néhol a 
karok széttárásával, másutt alkalmi, vegy-
védelmi alakulatok bevetésével nyugtáz-
ták. Szisztematikusan azonban csak kevés 
helyen vették föl velük a harcot. 

Idén aztán a támadás országos és totális 
háborúvá terebélyesedett, ami, ha nem ka-
punk észbe, a magyaroknak kedves vad- 
gesztenyefa-állomány súlyos károsodá-
sához vezethet. Az aknázómolyok ugyanis 
ezen a növényen élősködnek legszíveseb- 
ben. E lepke eredetét homály fedi, a bi-
ológusok is csak a 80-as évek közepén fe-
dezték föl Macedóniában, a faj aztán on-

nan terjedt  fölfelé a Balkánon,  
de mára egész Európát fenyege-
ti. Az aknázómoly a leveleket 
dézsmálja előszeretettel. Dúlása 
ugyan nem végzetes, de a meg-
támadott fák már júniusban úgy 
néznek ki lerágott, elsárgult le-
veleikkel, mint késő ősszel.

Az ellenük bevetett vegysz-
erekkel szemben is egyre el-
lenállóbbak, kutatók így újabb 
és újabb módszerekkel kísér-
leteznek.

Gesztenyefa vidékünk telepü-
lésein is sok helyütt díszíti az 
utcákat, tereket, már ha a molyok 
meg nem támadták őket. 

Budaörs szisztematikusan 
védekezik ellenük. A városban 
mintegy másfél száz vadgesz-

tenyét tartanak nyilván, ebből több mint 
száz az ősfa. Évente két-háromszor is 
bepermetezik őket, ami a büdzséből 3-4 
millió forintot emészt föl. A szisztemati-
kus védekezésnek köszönhetően egyelőre 
sikerült kordában tartani a kártevőket.

Borz Tóbiás

Aknázók inváziója

A vadgesztenyelevél-aknázómoly, vagy 
vadgesztenye-sátorosmoly (Cameraria 
ohridella) a valódi lepkék (Glossata) 
közé sorolt keskeny szárnyú molyfélék 
(Gracillariidae) családjának egyik, Ma-
gyarországon is élő faja.

Magyarországon egy-egy évben három-
szor rajzik. Mivel az egy-egy generációhoz 
tartozó hernyók meglehetősen különböző 
idő múlva bábozódnak be, hazánkban a 
rajzás szinte egész nyáron át tart. A hernyó 
aknájában bábozódik be, és az őszi nemze-
dék hernyói így, báb alakban telelnek át a 
lehullott levelekben.

Monofág faj, aminek egyetlen tápnövé-
nye a fehér virágú dél-európai vadgesz-
tenye (Aesculus hippocastanum): a többi 
Aesculus-fajt a lepkék elkerülik. A városi 
vadgesztenye-fasorok és a parkokban ül-
tetett fák veszélyes kártevője, ami ellen 
meglehetősen nehéz vegyszerekkel vé-
dekezni. Természetes ellenségei, főleg a 
parazitoid fajok szerepe jelentős lehet.

(Forrás: Wikipédia)

Az agresszorok a 
budakeszi parkban álló 
fa lombjai között 
is megbújnak

HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!
(Üzletházunkban a hallókészü-
lék-szaküzlet bezárt!)

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

Elek-Ék Óra-ékszer
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
Budakeszi
Fő u. 43-45.

Ap
Csavarorsós 15 l szőlőprés jó 
állapotban 23000.-Ft, Rasy háti 
permetező 16 l új állapotban 
15000.-Ft-ért eladó.Érdeklődni: 
+36-309-546-087

Házvezetőnő – sok ajánlással – 
takarítást és egyéb igényes, precíz  
háztartási munkát vállal. 
T: 30/639-2668

Kertész mellé alkalmi, megbíz-
ható segéderőt keresek 
T: 30/639-2668
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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

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT, 
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!

• Mérsékelt árak – türelmes oktatók – 
 klímás, manuális és automata autók – 
 kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam 
 és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy 
 (egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
• Vizsgadíjak honlapunkon: 
 www.keszijogsi.hu

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 92e 30e 48e 59e 81e 7e
Összesen 123e 50e 68e 79e 101e 17e

Huber-Szabó Lőrinc

+36 30 515 7447
+36 23 451 968
lorinc@huberingatlan.hu

Budakeszi felső részén, a Himnusz-szobor közelében 
eladó ingatlan 480 nm-es, önálló, ősfás, sík telken. Az 
1800-as évek végén épült, terméskő alapon vályog-
téglából, teljes felújításra szorul. A belmagasság 2,45 
méter, a falak nem vizesednek. Fűtés: gázkonvektor 
és cserépkályha. Bruttó kb. 110, nettó kb. 85 nm.
A ház alatt pince, a telken 2 kisebb tároló.

2092 Budakeszi, Fő utca 134., 
2071 Páty, Rákóczi út 36.

www.huberingatlan.hu, www.miosz.hu 
info@huberingatlan.hu

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlan-
közvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu

tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.

Számítógépek

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Kemény Endre
műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120

A feltétel nélküli, alanyi jogon járó 
alapjövedelem ez idő szerint a ma-
gyarországi baloldali közvélemény 
körében népszerű idea, amit több párt is 
a zászlajára tűzött. Azt már jóval keve-
sebben tudják, hogy eredetileg nyugati, 
konzervatív gondolkodók vetették föl 
a lehetőségét, és ugyancsak jobboldali 
politikusok népszerűsítették. Baritz Sa-
rolta Laura nővér, a domonkos szer-
zetesrend budakeszi rendházában élő, a 

közgazdaságtannal tudományos szinten 
foglalkozó kutató, egyetemi oktató nem 
tartozik közéjük. Mármint azok közé, 
akik ne tudnák. Olyannyira, hogy ő maga 
hívta föl rá a figyelmet nemrég egy, a 
Heti Válasznak a témában adott inter-
jújában, amelyben a hazai nyugdíjhely-
zet problémáihoz is hozzá szólt.

Az írásból idézünk:
„Az alapjövedelem eredetileg Ronald 

Reagan egykori amerikai elnök és Zbig-
niew Brzezinski stratéga elgondolását 
követi a nép jól tartásáról, feltétel nélkül, 
alanyi jogon való jövedelem juttatásával 
minden ember számára, így oldva meg 
a nyugdíj, egészségügyi ellátás, szociá-
lis juttatások kérdését. A másik irány a 
munkát teszi meg a jövedelemképesség 
alapelvéül. Hazánk ez utóbbi rendszert 
követi, nálunk a munka a jövedelem-
szerzés kiindulópontja. A közmunkák 
gyakorisága, a fogyatékkal élők és rok-
kantak foglalkoztatása, a minimálbérek 
állami karban tartása mind ezt példázza, 
s úgy tűnik, a nyugdíj és nyugdíjasok 
problémájának megoldására is ezen az 
úton indulnak kezdeményezések.

A nemrég megalakult és hamarosan 
széles körű kampányban hirdetendő 

nyugdíjas-szövetkezetek az idősek 
munkába való visszaállását segítik elő. 
Az előzetes felmérések szerint a magyar 
nyugdíjasok zöme heti 20 órában szeretne 
dolgozni, ám az is kiderült, hogy jelenleg 
a 65 év felettiek csupán 18 százaléka dol-
gozik, pedig 59 százalékuk kifejezetten 
akarna – igaz, csak hat százaléka teljes 
munkaidőben.”

Alapjövedelem és nyugdíj

Bottas Budaörsön
Kecskemét után Budaörsön is lesz. Mi 
az? Nem, nem autógyár, de Mercedes ez 
is: a német cég megújult dizájnjával és 
egy teljesen új értékesítési filozófiával itt 
épül elsőként a világon Mercedes szalon. 
Az alapkő letételét a Csata utcában úgy 
időzítették, hogy a Formula-1 Magyar 
Nagydíjjal egybe essék, így aztán az ün-
nepség egyik díszvendége Valterri Bot-
tas, a Mercedes pilótája volt, aki ezúttal 
nem négy keréken, hanem helikopterrel 
érkezett Rogánnal inkognitóban (ez csak 
sutka vót – A Szerk.). 

A létesítmény várhatóan jövőre nyílik, és 
mintegy hatvan embernek ad majd munkát.

A beruházó Hovány Márton, a 100 leg-
gazdagabb magyar listáján szereplő vállal-
kozó.

eszt

Egy etikus gazdaságtan 
talaján állva

201709.indd   7 2017.09.01.   15:02:24



BUDÁNTÚL  •  2017 SZEPTEMBER

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

VIII

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

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

Történt, hogy jó ismerősöm ráunt az itteni 
levegőre, és kiválasztott magának egy kis 
pihenésre alkalmas helyet, ahová nem le-
het autóval csak úgy elugrani. Hogy ne 
legyen egyedül, gondolta, elviszi a felesé-
gét is. Ám hogy még komfortosabban é- 
rezze magát, egy baráti házaspárt is felkért, 
csatlakozzanak a kalandos útra. Így aztán 
négyesben vágtak neki az ismeretlennek, 
hogy két hétre hátuk mögött hagyják kis 
hazánkat.

Két hét. Ha ezt munkával kell leküzde-
ni, bizony hosszú idő. Betegnek, kórház-
ban pokoli hosszú ennyi idő. Azonban aki 
„intenzív semmittevéssel” tölti az idejét, 
annak pillanatok alatt elröppen. De erről 
már mintha mesélt volna valaki, aki min-
dent relatívnak talált. Köztük van a hon-
vágy is. Kinél előbb, kinél később, de 
jelentkezik.

Legyen bárhol is az ember, legyen bár-
milyen jó is a sora, a hazáját, a szülőföldjét 
soha senki sem tudja feledni, s ez így jól 

is van. S két hét pont elég hosszú idő 
arra, hogy az ember ráérezzen, valami 
hiányzik. S ez a hiányzó valami legelőször 
a hazai íz.

A két hét elmúltával a reptérről haza-
felé a két házaspár az elválásuk után 
már önállóan döntött az itthonlét legelső 
óráiról. Nem beszéltek össze, de hasonló 
módon jártak el. Az ismerősöm ismerőse 
még a reptérről hazafelé, csomagokkal 
együtt betért a kedvenc éttermébe, ahol 
nem csak a pincért akarta üdvözölni.

A másik házaspár idehaza azonban 
meglepetésbe botlott, volt, aki gon-
doskodott róluk, s nem csak az itthon 
hagyott kutyáikról. Egy nagy adag frissen 
főzött csülkös bableves volt bekészítve a 
konyhába, tudván, hogy a kétheti távollét 
az étvágyat is meghozza a kalando-
zóknál.

Másnap a világot járt két házaspár 
kicserélte a hazaérkezéssel kapcsolatos 
tapasztalatait. Akkor derült ki, mindkette-
jüknél a hazai ízekkel való találkozás 
volt a legfontosabb az itthon biztonsága 
mellett. Egyikük  gulyáslevest rendelt a 
vendéglőben, a másiknak rendelni sem 
kellett, az asztalukon termett a hazai íz 
bableves formájában. Igen, az idehaza 
biztonsága, a nyugalom, a megszokott 
környezet, és a hazai ízek a legfontosab-
bak között szerepelnek. Vigyázzunk is rá, 
hiszen ez a mi értékünk, s gyermekeink is 
érzik, tudják, hogy ez az ő kincsük is, még 
ha nem beszélnek is róla!

Mészáros Árpád

Babot együnk vagy malacot?
Az archívumban jártam minap, ott bukkantam az alábbi, még nem beszerkesz-
tett írásra a nemrég elhunyt barát és munkatárs, Mészáros Árpád tollából. 
Tartozunk neki is, az Olvasóknak is, akik kedvelték dolgozatait a posztumusz 
közléssel; ráadásul aktuális is így, nem sokkal a nyaralások utáni visszatérés 
idején a mindennapi rutin világába.

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

Készül a házi csipetke a gulyásba
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– „Csááá! Te is jöttél vásárolni?” – szól 
az egyik leányzó a másiknak, amikor 
egymásba botlanak a Príma élelmiszer-
áruház bejárata előtt. „Nem kifejezetten, 
én a barikád, akarom mondani: a 
pult másik oldalán állok mostantól” – 
válaszol, s látván amaz értetlenkedő 
nézését, így folytatja.  – „Itt dolgo-
zom tudniillik.” „Jé, és mióta?” „Hétfőn 
kezdtem. Augusztus huszadikáig élvez-
hettem az utolsó, gondtalan nyarat. És 
veled, mi van?” „Nekem még egy évem 
van a suliban, jövőre érettségizem, de 
még nem tudom, utána mi lesz.” „Én 
sem mondtam le a tanulásról, de majd 
munka mellett. Tudod, nagyon kell a 
pénz, anyu egyedül nevel, és ott van az 
öcsém is, ő még csak tizenöt éves.” „Na 
és milyen?” „Az öcsém?” „Jaj, dehogy! 
Hát a munka.” „Ja, egész jó. Nem mon-
dom, nincs üresjárat, de kezdem meg-
szokni, egész’ jó fejek a munkatársak. 
Van egy srác, a Laci – amikor a nevet 
kimondja, észreveszem, kicsit elpirul –, 
ha megszólal, röhög az egész raktár. 
No és te , fölcsaptál konyhatündérnek?” 
„Tudod, a szüleim holnap jönnek meg a 
nyaralásból, gondoltam, meglepem őket 

valami klassz vacsorával, de még nem 
igazán tudom, hogy mivel, valóban nem 
vagyok egy gyakorlott háziasszony.”  „Fő 
az igyekezet! Igazán »rendes« kislány 
vagy.” Hát, bevallom, van benne egy kis 
hátsó szándék… „???” „Tudod, két hétig 
voltam egyedül, tartottam egy-két bulit, 
de a barátnőmmel még mindig nem tud-
tuk teljesen eltüntetni a romokat. Félek, 
hogy néhány nyom maradandó lesz. 

Szóval szeretném előre kiengesztelni 
az ősöket. Jut eszembe, ha úgyis itt dol-
gozol, nem tudnál adni valami ötletet?” 
„Az a nagy harci helyzet, hogy nekem 
már mennem kell az öltözőbe, nem sze-
retném lekésni a munkakezdést már az 
első héten.” „Nem probléma, én akkor a 
bisztróban kezdek, onnan hordom a ka-
ját, miután a barátommal kiettük a hűtőt. 
Egyébként nagyon zsír, ahogy főznek. 
Mire végzek, már te is bent leszel az 
üzletben.” „Még nem tudom, hova osz-
tanak be éppen, különben is a háztar-
tási vegyi árun dolgozom. Amúgy sem 
szeretném, ha félreértenék a többiek a 
helyzetet, hogy én csak úgy dumálok a 
barátnőmmel munkaidőben. De mon-
dok én valamit – csillan föl a szeme sa-
ját ötletétől, miután a csalódottságot lát-
ja kiülni a másik arcára. Nehogy már azt 
higgye, gondolja magában, hogy nem 
akar neki segíteni, hogy netán máris 
lenézi ő, a  »dolgozó nő«  a kis »iskolás 
csitrit« … – Menj a csemegepulthoz, és 
keresd az Erikát. Elég jóban vagyunk, 
anyukámmal régi barátnők, úgy ismeri 
az üzletet, mint a tenyerét, évek óta itt 
dolgozik, ráadásul istenien főz – ő bi-
ztosan tud segíteni. Mondd, hogy én 
küldtelek, ha beérek, szólok is neki. Na 
csá, mennem kell”.

Étekfogó

ÉletkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakból

Minden pultnak két oldala van

Albitzné 
Katsányi Olga

ingatlanközvetítő, 
értékbecslő

06-20-248-2433
olga@huberingatlan.hu

Irányár: 12,9 millió Ft. Ház: 72 m2, 2 + fél szobás, 
telek 300 m2.
Perbál Fő utcáján eladó egy hangulatos kis családi 
ház, kis udvarral (az udvar osztatlan közös tulajdon, 
megosztási szerződéssel rendelkezik). A fele épület 
vegyes falazatú, nagyrészt terméskő, a másik fele 
téglából épült. A ház alatt 45 m2-es boltíves pince. Az 
udvarban kocsibeállási lehetőség egy-két autónak.   

2092 Budakeszi, Fő utca 134., 
2071 Páty, Rákóczi út 36.

www.huberingatlan.hu, www.miosz.hu 
info@huberingatlan.hu

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlan-
közvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

A kedvenc márkámért 
bármit!

Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!
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Idegennyelv-tanulók, figyelem!
Mint bizonyára értesültek róla, a kormány tervei sze-

rint 2020-tól csak nyelvvizsgával rendelkezőket vesznek 
föl egyetemre. E szigorítás oka, hogy ez ideig több 
tízezren nem tudták átvenni a diplomájukat a nyelvvizs-
ga hiánya miatt. Mivel elvárás, hogy a diplomások lega-
lább egy nyelvből levizsgázzanak, nincs mit tenni, már 
az általános iskolában erre kell készülni. Ismertek az 
iskolai nyelvtanítás nehézségei és hiányosságai. Bár 
ígérik, hogy ezeken a közeljövőben javítani fognak, ám 
addig sem érdemes tétlenül várakozni, már most el kell 
kezdeni az intenzívebb és hatékonyabb nyelvtanulást. 

Sok éves oktatói tapasztalatok birtokában segíteni 
tudunk a kisebb és nagyobb diákoknak az iskolában 
tanultak megerősítésében és továbbfejlesztésében, az 
érettségire és nyelvvizsgára való felkészülésben. Vár-
juk azokat a diploma nélkül maradt felnőtteket is, akik 
elszánták magukat, hogy családjuk segítő támogatása 
mellett szorgalmas tanulással, idejük és energiájuk egy 
részének feláldozásával (ahogy a sportolók készülnek 
az olimpiára) letegyék a nyelvvizsgát. De segíthetünk 
akár az új álláshoz szükséges tudás felfrissítésében, 
akár a nyugdíjasok régi nyelvtudásának felébresztésé-
ben is, ami egy kis pezsdülést hozhatna az életükbe. 

Minden tanulni vágyót szeretettel várunk.
Itt hívjon: 06/23-453-217

aháNy Nelv, aNNyi ember

Tanuljon velünk!

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

A 12 éve működő
RFM Könyvelőiroda
új helyre költözött:
Budakeszi, Fő u. 32.

(a Pizza Porta mellett)

Rácz-Fodor Gáborné  
Mariann

06 20 9846337
rf.mariann@vipmail.hu
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ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Szeptember

6. csütörtök, 18.00
Leelössy Éva úti beszámolója
a könyvtárban
8. péntek, 18.00
Makray Krisztina filmkubja
a művelődési házban
9-10. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Múzeumok Hétvégéje
9. szombat, 19.00
Nyakas Jazz Klub
a Lámpamúzeum udvarán
10. vasárnap, 16.00
Két ember balladája
a művelődési házban
14. csütörtök, 18.00
Biblioterápiás foglalkozássorozat 
a könyvtárban
16. szombat, 15.00
A Zámbéki Fotós Szalon tárlata
a művelődési házban
17. vasárnap
Pálos Napforduló Ünnep és Vásár
a művelődési házban
17. vasárnap, 16.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
a művelődési házban

21. csütörtök, 18.00
Both Miklós előadása
a művelődési házban
23. szombat 
Zsámbéki Szüreti Lovas Felvonu-
lás és Bál
27. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
30. szombat, 16.00
Rózsavitéz 
a Magyar Népmese Színház 
elődása a művelődési házban

BUDAKESZI

Szeptember

6. szerda, 15.00 
Filmklub
Generációk Háza
8. péntek, 20.15 
Argentin tangó
Rathauskeller
9. Szo. 9.00-12.00 
Budakeszi zsibvásár
Erkel Művelődési Központ

10. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
Erkel Művelődési Központ
13. szerda 
Filmklub
Generációk Háza
19.00
Vámos Miklós estje
Erkel Művelődési Központ
14. csütörtök, 13.00 
Kirándulás, Pátyi fenyves
19.00
Prószéky Gábor előadása
Szent László Közösségi Ház
16. szombat, 9.00 
Bababörze-Bolhapiac
Erkel Művelődési Központ
15.00 
Szüreti bál
Erkel Művelődési Központ
20. szerda, 15.00 
Filmklub
Generációk Háza
23. szombat, 15.00
Szent Mihály napi mulatság 
Erkel Művelődési Központ

24. vasárnap, 11.00 
Varázslatos délelőtt
Erkel Művelődési Központ 
26. kedd, 14.00 
Diabetes Klub
Erkel Művelődési Központ
28. csütörtök, 15.00 
Idősek világnapja
Erkel Művelődési Központ
30. szombat
Szent Mihály napi mulatság
Fő tér

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

Szeptember

15. péntek, 19.00 
A dzsungel könyve
30. szombat, 19.00 
Komámasszony, hol a stukker?
Bemutató előadás

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

A budakeszi reformátusok, 
mint ahogyan a reformátusok 
világszerte, s velük együtt 
mindazok, akik e világtörté-
nelmi jelentőségű eseményt 
számon tartják, a reformáció 
születésének közelgő, 500. év-
fordulójátra emlékeznek. (Lu-
ther Márton Ágoston-rendi 
szerzetes 1517. október 31-én 
Wittenbergben a hagyomány 
szerint kiszögezte a vártemp-
lom kapujára, 95 pontból álló 
vitairatát, amelyben közhírré 
tette saját álláspontját, hitet 
téve az egyedül hit általi üd-
vözülés tana mellett, és elítél-
ve a búcsúcédulák [feloldozó 
levelek] árusítását.)

A Budakeszi Református 
Kör érdekes programokkal  
készült az évfordulóra.

Szeptember 8-án 18.30- kor a 
több mint 150 éve működő 
Brassói Magyar Dalárda kó-
rushangversenye a budakeszi 
református templomban (Fő 
u. 159.) Az erdélyi kórus-
sal együtt fellép a budakeszi 
Zákányi Zsolt Református Ve-
gyeskar is. Szeptember 21-én 
18 órakor a Kálvin-teremben 
(Budakeszi, Fő u. 159.) Ko-
csis István Árva Bethlen Kata 
című monodrámáját láthatják 
az érdeklődők Meister Éva 
előadásában. A mű a maga ko-
rában nagy műveltségű, első 
önéletírónő, gróf Bethlen Kata 
viszontagságos életének és  az 
erdélyi magyarság hatalommal 
szembeni küzdelmének állít 
emléket.

A 80 éves, ipari műemlék Budaörsi Repülőtér szappano-
perára emlékeztető története új fejezetéhez érkezett: a 

HVG által nyomon követett ügyben a tulajdonos Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő bejelentette, szeptember elsejével már 
nem a létesítményt évtizedek óta üzemeltető Magyar Repülő 
Szövetség látja el a működtetés feladatait. (A kocsmában 
azt beszélik, a Rogánékat reptető cég lehet a repülőtér új 
üzemeltetője.)

Emlékezés a 95 pontra

Kár, hogy nem léptem időben. Többször jutottam arra, 
amikor a budakeszi művház megetti, új parkolóban 
megfordultam, kezdeményeznem kellene a teret leha-
tároló tűzfal védetté nyilvánítását, mint a street art 
véletlenszerűen létrejött, pompás monumentumát. Nem tu-
dom, a város urai miként fogadták volna kezdeményezése-
met, de most már ki sem fog derülni: augusztus végén a 
műalkotás felújítás közben megszűnt.
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Vécsei Melinda

+36-20-437-7028
melinda@huberingatlan.hu

Azonnal beköltözhető, kertes, önálló megosztási 
szerződéssel rendelkező házrész Budakeszin: 57 
m2 (2 külön szoba, nagy étkezős-konyha) 24.5 M. 
Kínálatomban családi ház, lakás, telek és minden, 
ami ingatlan megtalálható.  Budakeszi és környékéről, 
illetve Budapestről eladással és vétellel kapcsolatban 
is szívesen várom megkeresésüket.

2092 Budakeszi, Fő utca 134., 
2071 Páty, Rákóczi út 36.

www.huberingatlan.hu, www.miosz.hu 
info@huberingatlan.hu

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlan-
közvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

A Budavidék Zrt. COOP üzletei a Buda-vidéken:
Gesztenyés Csemege – Herceghalom • Hegy csemege – 
Üröm • Viadukt Csemege – Biatorbágy • Kastély csemege – 
Biatorbágy • Törökkút Csemege – Zsámbék • Ófalu Csemege 
– Telki • Tempó Csemege – Budakeszi

Intézze napi és nagybevásárlásait 
a Budavidék-Coop üzleteiben!

Oda, ahova te! 
Most kezdődik az 

akció a Coop-Buda-
vidék Áruházban.

Hé, haver, 
hova rohansz?

Tisztelt Vásárlók! 
A Budavidék Zrt. értesíti Vásárlóit hogy a Budakeszi, 
Fő tér 3. sz. alatti üzletét korszerűsítés  miatt ideigle-
nesen, néhány hétre bezárta. Reméljük, hogy megújult  

üzletünk kárpótolni fogja Önöket 
az átmeneti kelletlenségért. Fi-
gyeljék az újranyitás pontos dá-
tumát, érdemes… Visszavárjuk,                         

                                                            a  Vezetőség

A Budakeszin élő Kásler Miklós onkoló-
gus, egyetemi tanár, az Országos Onkoló-
giai Intézet főigazgatója, műkedvelő 
történész nemrég interjút adott Polgári Szil- 
viának. A cikk a Polgár Portál internetes 
honlapon jelent meg. Ebből idézünk.

„A hit és a tudomány sokak szerint nem 
egyeztethető össze. Ön mélyen hívő ember 
és tudós is egyben, mit gondol erről?

Régen normális egyensúly létezett a hit 
és a matéria között; az 1343-44-es pes-
tisjárványt tartom kulcsmozzanatnak e 
tekintetben, amely azért is jó példa, mert az 
irodalom révén egyértelműen tetten érhető, 

mi történt a lelkekben, amikor meghalt az 
európai populáció 30-40 százaléka. A köl-
tészetben Boccaccio a matéria, illetve a 
belőle fakadó „gyönyörök” felé fordult,  
Petrarca pedig a spiritualitás felé, és 
kettőjük között állt Dante. Jöttek a keresz-
tény tudósok, Descartes vagy Newton. 
Utóbbi mélyen hívő emberként egész éle-
tében a Bibliát szerette volna megfejteni, 
persze mellesleg leírta a mechanika egy-
két alaptörvényét is. De Newton törvényeit 
kivetítették a gondolkodás mechanikán 
kívüli területeire, így törvényei révén az 
ész, a ráció került előtérbe és vált a felvilá-

gosodás központi gondolatává. Ezért 
Istenre nem volt szükség többé. Min-
dez a francia forradalomban csú-
csosodott ki, a világ legbrutálisabb 
forradalmában. Ezt dicséri a világ 
azóta is, a három hamis jelszót, ame-
lyek eleve kizárják egymást. Majd 
Nietzsche kijelentette, hogy „Der 
Gott ist tot” (Isten halott – szerk.), 
és megjelentek az „izmusok”: nacio-
nalizmus, darwinizmus, aztán jött a 
szocializmus és a nácizmus, a világ 
pedig „ésszel” működött tovább, Is-
ten nélkül. Nem tudtuk tetten érni az 

isteni teremtést, egészen addig, amíg Be- 
cquerel (Antoine Henri Becquerel francia 
Nobel-díjas fizikus – szerk.) 1896-ban fel 
nem fedezte az izotópokat és le nem írta, 
hogy az izotóp fajtájának megfelelően adott 
idő alatt más és más, de rá jellemző idő alatt 
elveszíti tömegének a felét. Ám azt, hogy 
melyik felét, senki sem tudja előre megmon-
dani, ma sem. Miért, ha a rációval mindent 
meg lehet magyarázni? Tehát itt bukott meg 
először az Isten nélküliség teóriája, mert 
tetten lehetett érni a Teremtést. Aztán jött a 
matematika, a Gödel-szabály, amely any- 
nyit tesz, hogy nem lehet olyan matema-
tikai képletet felírni, amit ne lehetne egy 
másik matematikai képlettel megcáfolni. 
Azaz a világ nem megismerhető, így nem is 
jöhetett létre ilyen alapokon.”

sajtszem

A pestissel kezdődött minden

Az amatőr történészként is működő 
Kásler vezetésével genetikai vizsgála-
tokat végeznek III. Béla (az egyetlen 
az Árpád-házi királyok sorában, aki-
nek ereklyéjét a történészek hitelesnek 
tekintik) földi maradványain. Ennek 
a jelentősége, hogy a király genetikai 
markerei alapján a többi Árpád-házi 
fejedelem is beazonosítható.  A szakma 
vitatja a munkát, s a HVG híradása sze- 
rint kormánytámogatást sem sikerült 
szerezni a kutatásokhoz.

ADÓTANÁCSADÁS, 
KÖNYVELÉS

vállalkozások részére Budakeszin
Egyedi figyelem, közös gondolkodás!

Tel: 06-30-306-6200
e-mail: taxmemorix@gmail.com ,

Memorix Kft

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

A halál diadala 
(Giacomo Borlone 

de Buschis freskója 1485-ből)
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FIGYELŐ ŐR KFT KERES
Nappali munkavégzésre budaörsi munka-
helyre keresünk gépkocsival rendelkező 
vagyonőröket, lehet nyugdíjas is.

Ha nincs vagyonőri bizonyítványa, akkor 
segítünk a tanfolyam elvégzésében.

Fényképes önéletrajzokat a figyelo@t-on-
line.hu címre várjuk.

További felvilágosítás a 06-20/965-46-54-es 
számon

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

Keresse üzleteinket 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.
 TELKI, NAPSUGÁR U. 2.

Eljött a befőzés ideje

Kétféle háziasszony létezik. Az egyik i-
lyenkor főzi, teszi el a lekvárt, a befőttet, 
készíti a házi savanyúságot, tölti fel az 
éléskamrát. A másik nem fárad ezzel, 
hanem mindezt készen megveszi a 
boltban. De mindkettejükben közös, 
hogy a Príma élelmiszer-áruházaiban 
vásárol: akár a befőzéshez szükséges 
gyümölcsöt, zöldséget, valamint az elte-
véshez szükséges üvegeket, celofánt 
stb., akár a kiváló minőségű készárut.

Jelentős személyi változások történtek 
a nyáron a Budaörsi rendőrkapitányság 
életében. Mindenekelőtt az első ember 
cseréje tarthat számot a közvélemény 
érdeklődésére. Hosszú évek után távo-
zott a Szabadság út 160. éléről Galus-
ka-Tomsits László ezredes. Helyét Pál 
Adorján alezredes vette át.

*
Szeremlei Csilla rendőr főtörzsőrmester 
az új bűnmegelőzési előadó július 1-től 
a Budaörsi Rendőrkapitányságon nagy 
elánnal vetette bele magát a munkájába. 

Most az új tanévre készül. Kedvenc 
szakterülete a közlekedési ismeretek elsa-
játíttatása kisgyerekekkel.

Az iskolákban ugyancsak fontosnak tart-
ja a különböző drogprevenciós programok 
 eljuttatását.

Új emberek 
a kapitányságon

Hogy a járőr volt-e szemfüles, vagy csak 
fülest kapott valahonnan, az maradjon 
a kíberek (fiatalabbak kedvéért, nem 
a cyber-biztonsági részlegről van szó) 
titka. Mindenesetre augusztus utolsó 
keddjének délutánján, Budaörs egyik 
frekventált terén a helyi rendőrök iga-
zoltattak néhány embert, s ennek során 
az autóikba is bekukkantottak. Mit tesz 
isten, az egyik kesztyűtartóban gondo-
san, alufóliába csomagolt füvet találtak 
(nem a húsvétról itt maradt nyuszinak 
szánták). További kutakodásuk eredmé-
nyeként újabb pakkokat és borí-
tékokat (!) találtak. 

Hat embert vittek be a kapi-
tányságra, közülük három nőt 
és egy férfit tanúként hallgat-
tak ki. L. Kornél 37 éves és F. 
Krisztián 33 éves budaörsi la-
kosokat viszont kábítószer bir-
toklása vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
vonták kérdőre, miután a gyors- 
teszt mindkettejük szervezeté-
ben drogot mutatott ki. Egyikük 
lakásán újabb, kábítószer-
gyanús anyagot találtak. Innen 
már nem volt nehéz Sz. József At-

tila szintén 33 éves budapesti lakos nyo- 
mára bukkanni, akitől, a nyomozás ed-
digi adatai alapján, vélhetően a budaörsi 
fiatalemberek az anyagot vásárolták.  A 
gyanút igazolta, hogy a díler lakásán vég- 
rehajtott házkutatás során kábítószer-
gyanús anyagokat és 11 millió forint 
készpénzt is találtak, amit lefoglaltak.

A férfit kábítószer-kereskedelem 
bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsított-
ként, majd bűnügyi őrizetbe vették.

Boros Zita

Füles vagy szemfüles, avagy fű a Minimatban

Lám, mi mindent rejthet egy mosógép; 
itt speciel némi füvet
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Közösköltség-problémák

A Kúria elnöke 2016. január 20-án elrendelte 
egy joggyakorlat-elemző csoport felállítását a 
társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési 
gyakorlat vizsgálatára. Ez a csoport többek 
között a társasházi ingatlanok adásvételekor 
a közös költség megfizetése körében is vizs-
gálódott. Kérdés, hogy az adásvételkor hátra-
hagyott közösköltség-tartozást a korábbi, a-

vagy az új tulajdonos tartozik-e megfizetni. 
Hangsúlyozom, hogy ez a probléma csak olyan esetekben merülhet 

fel, ahol az ügylet kapcsán nem szerzett be az eladó igazolást a közös 
képviselőtől, hogy nem áll-e fenn közösköltség-hátralék. Normális eset-
ben a vevő úgy vásárol, hogy az eladó fizessen ki minden korábbi fenntar-
tási költséget, így ő már tiszta lappal indul. De esetenként ez elmarad, 
és jelentős felhalmozott tartozást hagy hátra a régi tulajdonos. Ráadásul 
mostanság egyre gyakoribb, hogy a közösköltség-tartozást nem terhelik 
fel az ingatlan tulajdoni lapjára, mert az arra vonatkozó szabályok nemrég 
szigorodtak. A közös képviselő törheti a fejét a megoldáson, ha csak arról 
értesül, hogy az ingatlan gazdát cserélt. Miért is?

A joggyakorlat-elemző csoport által megkérdezett bíróságok közül 
23 álláspontja szerint az eladót, 12 álláspontja szerint a vevőt terheli 
a közösköltség-hátralék megfizetése, 3 bíróság szerint pedig eladó és 
vevő együttesen felelnek, és később egymás közt egy másik jogvi-
tában rendezhetik viszonyukat. 

A kérdés a joggyakorlat-elemző csoport tagjait is megosztotta. 
Alapvetően két érvelési mód csap össze: Az egyiknek az a lé-
nyege, hogy mivel a közös költség a tulajdonosnak a személyéhez 
kötődik, a vevő költségviselési kötelezettsége nem kezdődhet koráb-
ban, mint a kötelezettségek alapjául szolgáló jogviszony, kivéve, ha 
erre kötelezettséget vállalt, vagy amennyiben jelzáloggal biztosított 
követelésről van szó. 

A másik álláspont viszont arra hivatkozik, hogy a társasház olyan 
speciális tulajdoni forma, amelyben a finanszírozás a mindenkori tu-
lajdonostársak törvényben előírt kötelezettsége.  A vevőnek számolnia 
kell azzal, hogy nem csupán magát a lakást szerzi meg, hanem az ah-
hoz társuló jogokat és kötelezettségeket is.  

Én magam úgy gondolom, hogy az első álláspont a helyes. Az  
általam készített szerződések esetében minden esetben fog- 
lalkozunk a közös költség kérdésével és mindenképpen a ko- 
rábbi tulajdonost kötelezem bármilyen fennálló tartozás meg- 
fizetésére. 

Tudomásom szerint törvénymódosítást kezdeményeznek az ügyben 
annak érdekében, hogy a tulajdonjogbejegyzés feltétele legyen a közös 
képviselő igazolása arról, hogy közösköltség-tartozás nem áll fenn. 
Ezt én nem tartom megfelelő megoldásnak, hisz a közös képviselők 
munkakultúrája nagy szórást mutat, illetőleg az is gond lehet, ha az 
eladónak a tartozás mértékéről vitája van a közös képviselettel. U-
gyanis ilyen esetben ellehetetleníthetné a közös képviselő az ingatlan 
értékesítését. 

Amennyiben törvény módosításra nem fog sor kerülni a kérdés-
ben, úgy nyilvánvalóan jogegységi határozat meghozatala szükséges, 
hiszen nem szül jó vért, ha a joggyakorlat ilyen mértékű bizonytalan-
ságot mutat. 

Fentiek alapján fogadják meg: társasházi ingatlan vásárlásakor kér-
jenek igazolást a közös képviselőtől a fennálló közösköltség-tartozásról!.  

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, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, va-
lamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét 
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.

Dr. Goldberger Péter
Tel: 001 212 390 1430 
Fax: 001 212 390 1342
Email: peter@goldbergerlawfirm.com
Web: www.goldbergerlawfirm.com

Szakterületek:
• BEVÁNDORLÁS
• Csődeljárás
• Peres képviselet
• Cégjog
• Ingatlanjog

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

A budakeszi Vakkantó kutyasport-egyesület idén is nagy 
sikert aratott bemutatójával az augusztus 20-i Családi 
Napon augusztus 19-én
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Nem a légvédelmi rakétaegységek tértek 
vissza a településre, ez a laktanya teljes 
mértékben békés célokat szolgál. Augusz-
tus végén tűzoltólaktanyát avattak. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek a 19. 
század végén, a 20. első felében élték fény- 
korukat. Mivel ekkor még nem épül-
tek ki teljesen és országos méretekben a 
korszerű, hivatásos  tűzoltóság félkatonai 
szervezetei, és az időszak közlekedési 
viszonyai sem voltak mérhetők a ma-
iakhoz, ráadásul a települések épületál-
lománya is sokkal tűzveszélyesebb volt, 
mint ma (gondoljunk bele, maradva a hazai 
viszonyoknál, hogy nem is olyan régen a 
falusi háztetők nagy része nád, zsúp vagy 
szalmatetős volt), létkérdés volt a helyi 
közösségek számára, hogy egy tűzvész 
esetén van-e helyi erő a megfékezésére. Az 
önkéntes tűzoltóegyletek  mint a civil tár-
sadalom részei a helyi közösségek életében 
is fontos szerepet töltöttek be, sokan em-
lékeznek például a tűzoltózenekarokra.

Az önkéntes tűzoltóknak a mai, 21. 
században is fontos szerepük van, jól kie-
gészítik a hivatásos tűzoltóságot. Budaörs 
ebből a megfontolásból kellő súlyán ke-
zeli a nagy hagyományokra visszatekintő 
budaörsi önkénteseket.

Még 2004-ben megtörtént a budaör-
si tűzoltóság felújításának első üteme, 
amikor csapatukat leköltöztették a Tem-
plom téri épületből. A Dózsa György utcai 
tűzoltó laktanya déli épületrészét, amely 
a 19. század végén, 20. század 
elején épült, ekkor újította föl az 
önkor-mányzat; itt helyezkednek 
el a három gépjárműfecskendőnek 
kialakított szerállás és a hozzá kap-
csolódó szociális, illetve ügyeleti 
helyiségek. 

A második ütemben részben pénz- 
ügyi, részben peres okok miatt 
húzódott el napjainkig. 

2017 elején aztán megkezdődtek 
a munkálatok.

A felújítás során megerősítették 
az északi épületrész falazatait, 
amelyeket vasbeton pillérekkel tá-
masztottak meg annak érdekében, 
hogy a már felújított épületrésszel 
azonos belmagasságú és járószintű, 
új vasbeton födém kerülhessen 
rájuk. A födémre új fa fedélszék 
készült, amelynek hajlásszöge 
megegyezik a szerállás feletti déli 
szárnyéval. Így a laktanyaépület 
egységes megjelenésűvé vált, azo-

nos ereszvonallal. A felújított épületrész 
nyílászáróit új, hőszigetelt üvegezésű 
nyílászárókra cserélték. Emellett a teljes 
épülethomlokzat utólagos hőszigetelést 
kapott, így egy impozáns, Budaörshöz és 
a tűzoltóihoz méltó épülettel gazdagodott 
Budaörs.

tb

Laktanyaavatás Budaörsön

A régi tűzoltószertárba a mai tűzoltók 
legfeljebb szomjukat oltani térnek be
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