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Vissza az
időmet!

Óraátállítás
október 29-én

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

IL FORNO
a pizzéria
06/23-658-000
06/20-364-41-51
2092 Budakeszi, Fő
u. 88.
Minden nap 11.0022.00

Házhoz szállítás

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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Eddz velünk!

Társkeresés
Keresem
a társam

Keresem
a társam

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.), TELKI, NAPSUGÁR UTCA 2.
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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CSÍZIÓ

M

Október, Mindszent hava

indszent havában szabadon ehetel mindent, kiváltképp
sülteket; jó bort igyál és tiszta mustot, ha kaphatsz;
borodban, melyet iszol, tarts zsályát; disznóhúst is ehetsz,
borsos étek sem árt, igyál kecske- és juhtejet, élhetsz
purgátczióval és érvágással.
Mikor a nyúl igen kövér a télnek elején, bizonnyal tudjad,
hogy még nagy tél van hátra és nagy hó; hogyha a fákról a
levelek nehezen hullanak, hideg telet éreznek, mely után sok
hernyó lesz, mely megeszi a növést. De Bőjtelő és Bőjtmás
hóban fészkeiket megégesd és elrontsd, mert ha csak lerázod és el nem veszed, mihelyt a meleg éri, azonnal ismét
lábra kel és kevés gyümölcsöt kaphatsz miatta.
Hideggel metsző Mindszent hava, te mint borzasztod és
búsítod szívünket, mert oktalan, gonosz természetüeket és
galád, akaratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket,
fondorkodókat, háborúskodókat, házsártos és vakmerő
szivüeket, gonoszra igyekezőket, bosszúállókat, mormogókat, hamisakat, csalárdokat, minden háborúságnak és
álnokságnak tökéletlen elgondolóit szülsz e világra.

AFORIZMA
„Csak orvos adhat gyógyszert, csak politikus hazudhat.”
(Platón)

Szél for
Prime Minister
Budakeszi adott már „minisztert”, nem is egyet, hanem
kettőt is a „hazának”, államtitkárból és helyettes államtitkárból is kijutott, no meg a
fővárosi főpolgármesterről se
feledkezzünk meg. De miniszterelnöke, de még csak miniszterelnök-jelöltje eddig, tudtommal, nem akadt.
Szeptember elején robbant a
hírt: a budakeszi illetőségű Szél

Bernadett az ATV Egyenes
Beszéd című műsorában
jelentette be, hogy ő lesz az
LMP miniszterelnök-jelöltje a
jövő évi választásokon. Hogy
ténylegesen
miniszterelnök
is válik-e majd belőle, nem
tudom (nem látok a jövőbe),
de mielőtt bárki azt gondolná,
hogy a pártja, egy kicsiny, az
öt százalék körüli párt, aligha
nyeri meg a választásokat, annak a figyelmébe ajánlanám,
érzékelhetően Szél körül egy,
a pártjánál jóval szélesebb támogatói kör kezd körvonalazódni.

T

arr Béla (Tök) elnyerte a Pekingi Filmakadémia díszdoktori címét. Az egyetem méltatásában a magyar filmrendezőt „az európai mozi utolsó mesterének” nevezte. „A mai filmvilág-ban mesteri
státusza szilárd, filmjeivel új kognitív és szellemi energiát hozott a világba, és állandó nyomot hagyott az emberi kultúrában és emlékezetben” – olvasható a méltatásban.
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Október 8-án a WadkanZ Multisport újra futóversenyt rendez Budakeszin. A futás szerelmeseit ezúttal a Vadaspark
külső területeire, illetve a Telki-Nagykovácsi felé eső ún.
Fekete-hegyek térségébe várják 10, 20 és 30 kilométeres távokon. Nevezés: wadkanz.hu

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)

L

ehet-e visszaforgatni az idő kerekét? – tette föl a közhelyes kérdést
a minap asztaltársaságunk egyik tagja,
s ugyanazzal a lendülettel, jó szokása
szerint, meg is válaszolta. Az ugyancsak közhelyes válasz szerint, ami elmúlt,
elmúlt, visszacsinálni aligha lehet, tehát a válasz: nem. Már a nagy költő is
megírta – hívta segítségül a tekintélyt
–: „Ó, a múlt domborművű koporsója, a
sokból egy történt, nincs változat.”
Pedig gondolja meg a nyájas, mi mindannyian egy évben egyszer és csak
egyszer, de bizony visszaforgatjuk az idő
kerekét! Igaz, nem hidalunk át korokat, évezredeket, csupán
hatvan perccel tekerjük vissza az órát ilyen tájt, október
végén. De mégis! Ugye érzik, ez azért nem akármekkora
hatalom! Időutazásnak alig-alig mondható, afféle utószezonos, last minute, de mégis!
Mi tagadás, ez az évi egyszeri aktus, ami családunkban az én tisztem, legalábbis ami a néhány, kegyeletből
még üzemben tartott mechanikus óránkat illeti (a digitális
órák, az okos telefonok és a számítógépek már maguk intézik az átállást, pontosabban egy központi agy végzi el
rajtuk e műveletet), minden évben izgalomba hoz, és furcsa
érzésekkel tölt el. Mintha valami különleges rítusnak válnék a részévé, sőt: aktorává, holott semmi más nem történik, mint hogy visszazökken az idő a maga megszokott
kerékvágásába. (Az idő kereke és az ő kerékvágása, na
hiszen, ez a hónap képzavara – a Szerk.) De hát ki mondta,
hogy a hat hónapon át kizökkent időt „ – oh, kárhozat! én
születtem helyre tolni azt? Hát mi volnék én, egy Hamlet?
Na nem!
Meg különben is: ez a visszafelé dolog egyáltalán nem
tetszik nekem. Tudom, bizonyos szövegek fordított olvasása,
a visszafelé számlálás, a hátrafelé haladás mágikus praktikák. Márpedig, aki ilyet mível, az ördöggel cimborál. Az
én (ivó) cimboráim pedig a törzskocsmámban egyáltalán
nem valamiféle démoni szerzetek. Ők, szemben az okkult
erőkkel, nem ígérik, mint amazok, hogy praktikáik és az ő
közreműködésük által helyreállna valaminő, egyszer már
volt s egyszer még lesz „rend”. Ami valamikor, a gondvánai
időkben már fönnállhatott, s a mi együttműködésünk jóvoltából újra helyreáll. Nem, az én (ivó) cimboráim beérik
azzal a renddel, hogy mindenki fizet egy rundot, az óra
mutató járásának megfelelően. És ha az asztaltársaságunk
netán elbizonytalanodnék, hogy ki is fizeti a következő kört,
levonjuk a konzekvenciát, ránézünk az óránkra, bólintunk,
s asztalt bontunk, a békesség kedvéért. Nem szeretik (nem
szeretjük) a felfordulást, a vitát, a rebelliót. Bezzeg nem
véletlen, hogy a forradalmak, a nyelv mellett, elsősorban
az időt szeretnék uralmuk alá vonni. Hisz aki e kettő fölé
kerekedik, a népet is maga alá gyűri. Így van aztán, hogy
minden valamire való forradalmi hatalom (vagy ellenforradalmi, egyre megy) előszeretettel hirdet naptárreformot,
vezet be új, soha nem ünnepelt ünnepet, évfordulókat.
Nem éri ám be holmi nyári-téli időszámítással! Vadonatúj
időszámításnál alább nem is adja! Hiszen ami volt, a múltat, végképp el kell törölni.
Mi inkább a sörhabot töröljük le szalvétánkkal a szájunk
szegletéből, vagy a bort itatjuk föl, s csöndesen megállapítjuk, hogy rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak az
esték. Ez a világ rendje. Így volt s így is lesz az idők végezetéig. Még az ilyen forradalmas időkben is.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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ADÓTANÁCSADÁS,
KÖNYVELÉS

vállalkozások részére Budakeszin
Egyedi figyelem, közös gondolkodás!
Tel: 06-30-306-6200
e-mail: taxmemorix@gmail.com ,
Memorix Kft

Oda, ahova te!
Most kezdődik az
akció a Coop-Budavidék Áruházban.

ANGOL és OROSZ oktatás,
korrepetálás iskolásoknak

Hé, haver,
hova rohansz?

felkészítés érettségire és
középfokú nyelvvizsgára.
FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217

LAKATOSMUNKÁK,
BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON:
06 30 900 4238

E-mail:
kapcsolat@durnipal.hu
Honlap:
www.femmunka.hu

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

Intézze napi és nagybevásárlásait
a Budavidék-Coop üzleteiben!
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

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Számítógépek
• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

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

Batsoft31 Kft.

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.
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Északi-fény és az éjszaka fényei
1956 októberére visszagondolva két,
évekkel később megismert munkatárs
emlékét idézem fel. Hiszem, hogy elhivatottságukat, munkásságukat nem kell mélyebben részleteznem, mert maradandó
értékek emlékeztetnek rájuk.
1963 telén, technikumi előgyakorlatosként Budakeszin dolgoztam (Erdő
u.). Az erdészet és az ERTI erdővédelmi
kirendeltsége egy épületben működött,
eleinte mindkettőtől kaptam a koromra
és az épülésemre szabott feladatokat. Hol
markánsabbakat, hol pillekönnyűeket.
Közvetlen vezetőm, Ernő bátyám, kutató mérnök, akkor főleg a tölgy-makk
ormányosok (Balaninus) károsításaival,
élettanával, az ellenük lehetséges védekezési módok kutatásával-kísérletezésével foglalkozott. Ebben a középkategóriás
munkában voltam – éppen – laboratóriumi
segéderő. Egyik, kora tavaszi reggelen,
prém sapkás, bőrdzsekis, csizmás-csizmanadrágos, kb. huszonöt éves, szemüveges fiatalembert mutatott be. Lekezeltünk Cz. Péterrel, közben hallhattuk,
hogy főnökünk terepi munkáit is segíti
majd. Mi néhányan, beosztottak, nem tudtuk meg, honnan jött Péter, mi a szakmája
stb. Karakteres arcú, átlagos alkatú, nyu-

technikusi képesítést, majd az egyetemi
tanulmányokba kezdett.
Később, már a rendszerváltást követően, a ’Helyzet’ c. egyetemi lapból, szaklapokból értesültem a munkájáról: az
erdőrezervátumi
kutatásokról,
értékelésekről, dokumentálásról, népszerűsítésről, oktatásról stb. Az internet világa pedig (Péternek a Tetrastes bonasia
volt a címadója) különféle vélemények,
észrevételek közreadása után, lehetővé
tette, hogy szóban is (telefon) beszéljünk.
Személyesen már – talán az egészségi állapota miatt – nem sikerült, az előirányzott időpontban sem.
Az erdődinamikai Kékes-Észak-projekt
(Mátra) fénye, az itthoni legmagasabbról világít, őrzi emlékét, remélhetően sokáig még.
(A II. rész 2018 októberében)
Apatóczky István
nyugalmazott erdész

godt, tisztelettudó, pontos fiatalember lett
a munkatársunk.
A középiskolai tanulmányaim befejeztével, visszatértem Budakeszire, Péter
addigra máshová került. 1976-ban, az erdészetnél (Pátyi út), közvetlen munkatársa
lettem Péter soproni technikumi osztálytársának, aki néha fel-felidézte az 1956
őszének velük, akkori 17 év körüliekkel
történt epizódjait. A város, az iskola akkori napjait, a diákok „közmunkáit” stb.
Megtudtam, hogy Péter és néhány társa
nem folytathatta, fejezhette be a tanulmányait, belekerültek a jegyzett események sodrába.
„ …Cz. Péter 1957. január 26-án Magyarországra jövet (Ausztria felől – a
szerző) a határőrség járőrének karjaiba
futott. …” [Az ellenforradalom Nyugati határ 1956-ban
utóvédharca 1956. XI-1957.III.
– Kossuth Könyvkiadó, 1986,
206. o.]
1963-ban Budakeszire vezette
az ’ÍRÁS’ (és még ki mindenkit,
jól ismert nem szakmabelieket
„száműztek” a hazai erdészet világába – a szerző).
Emlékezetem szerint, levelező
tagozaton szerezte meg utóbb a
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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

az ősz – s a nyomaték kedvéért kifele
mutat az ablakon –, úgy megkívántam
valami »dögöset«. Már tegnap áttanulmányoztam az étlapot, újra fent van rajta
beszélgetésünkre, melynek során egy a vadas marha, a csülök Pékné módra,
valóságos kis kártyagyűjteményt vará- sőt: disznótoros is.” Bár összefut a nyál
zsolt elő a zsebéből –, de »megtértem«. a számban, még vonakodom: „Vár a
Köszönhetően egy közgazda barátom- feleségem ebédre”. „Ugyan már, egy
nak. Én, mint tudja, korábban nem iga- kis előételtől még fog tudni »teljesíteni«
zán foglalkoztam ilyesmivel, de az ő otthon. Talán nem ismeri a mondást?:
ésszerű, már-már tudományos érvelése »Ahhoz, hogy értékelje az ember a házi
meggyőzött. Papíron, néhány egyszerű kosztot, időnként vendéglőben is kell
művelettel bebizonyította, hogy én pél- étkeznie«” – mondja, s csippent a szedául, aki szinte napi rendszeresség- mével, majd ellentmondást nem tűrően
gel megfordulok ebben az üzletben, kiadja a jelszót: „Irány a bisztró! És a
éves szinten milyen csinos kis summát székelykáposzta!”
spórolhatok meg a kártyámmal.” „Biztos
Étekfogó
arra gondolt, hogy így tegyen Ha Príma, nem
szert egy kis dugipénzre, mi?” ismerek akadályt
– heccelt újfent beszélgető
társam, de én elengedtem a
fülem mellett; én következtem a kasszánál.
Bevártam társamat a kosaras pultnál, aki újabb
meglepetésként azzal az
ötlettel áll elő, ha már így
összefutottunk, ugorjunk már
át a Príma Bisztróba egy kis
falatozásra. „Tudja, nyáron az
ember könnyű ételeket kíván,
de most, hogy beköszöntött

Öreg zsugások a közértben
– „Vénségére maga is ilyen pontos
ember lett?” – kérdezi az ismerős
hang mögöttem. A pénztárnál állunk
sorban a kedvenc Príma élelmiszeráruházamban. Most zavarban vagyok,
mert nem tudom eldönteni, hogy előbb
a koromon való gúnyolódását toroljam meg, vagy az érthetetlen megjegyzését próbáljam tisztázni, mit is ért
azon, hogy pontos lettem. Eddig tán
nem voltam az? De még mielőtt megszólalhatnék, évődő komám, látván
az értetlenkedés és a méltatlankodás
vonásait arcomon, elébe megy a kérdéseimnek. „Mert, hogy látom, beadta
a derekát, és szintén gyűjti a pontokat”
– magyaráz, s közben a kezemben
tartott vásárlói kártyára mutat. Most
esik le a tantusz, pár hónappal ezelőtt
futottunk össze ugyanitt, s akkor én
élcelődtem vele, hogy kisnyugdíjasként
ő is beállt a gyűjtők táborába. Most tehát visszakaptam a kölcsönt. „Igen, el
kell, hogy ismerjem, föladtam korábbi
nézeteimet – kezdem a töredelmes
vallomásomat. – Azt nem állítom, hogy
olyan szenvedélyes zsugássá lettem
volna, mint maga – célzok a hivatkozott

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

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

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
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1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619

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!
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Menetirány, huzat, tűz
Budakeszi területén az uralkodó szélirány északnyugati. De az, hogy a szél
friss levegőt hoz-e a város életébe, vagy
a cúg visz ki ezt-azt, történelmi helyzet
és nézőpont kérdése.
Mindenesetre a budakeszi völgy elég
huzatosnak tűnt az elmúlt hónapok
tükrében, legalábbis ami a városvezetés

káderpolitikáját (hogy stílszerűen fejezzük ki magunkat) illeti.
Az általános iskola vezetésében történt
változásokat már megpedzegettük korábban, azóta megkezdődött a tanév, és
elfoglalta állomáshelyét az új igazgató,
Bódi Zsuzsanna, akinek innen is kívánunk sikeres, jó munkát. Ugyancsak a
közelmúlt fejleméSzeptember 1-én, a Budakeszi-Budaörs között
nye a helyi tacepao
elterülő erdőben föllángolt a vörös kakas. A tüzet,
főszerkesztőjének
amely nehezen megközelíthető helyen keletkezett,
menesztése; helyét
sikeresen eloltották. Az oltásból a helyi önkéntes
egyelőre (?) koltűzoltók, akik elsőként értek a helyszínre, is derekalegiális
vezetés,
san kivették részüket.
szerkesztőbizottság
vette át. (A teve egy
olyan ló, amit bizottság tervezett –
a Szerk.) A változás
első jeleként a lap
dizájnja megváltozott, a tartalmi
megújulás megítéléséhez néhány
lapszámot
azért
látni kell.
A település leghuzatosabb pontja
alighanem a min-

Szerelés

Számítógépes
futóműállítás

Műszaki
vizsgáztatás

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

December 20-január 2.
között munkaszünet
Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.
06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

denkori jegyző szobája, nemrég jelent
meg a pályázat a posztra.
Hogy lesz-e változás az Erkel Ferenc
Művelődési Központ élén, még nem
tudjuk, csak annyit, hogy Tóthné Fajtha
Anita igazgató ciklusa lejárt, a helyére
kiírt pályázat beadási ideje október vége.
Hogy az eddigi direktrisz benyújtja-e,
s rajta kívül mások is kacérkodnak-e a
gondolattal, nos, ezekről nincs tudomásunk.
A nyájas Olvasó nyilván megkérdezi,
hogy e személyi változások mutatnak-e
valamilyen összefüggést, vagy mindegyik egy-egy külön regény.
Nézetem szerint mindegyik külön regény, de a fölgyorsult mozgások politikai turbulenciák közeledtét jelzik (hogy
meteorológiai metaforával éljek), s bár a
helyhatósági választások csak 2019-ben
lesznek, a helyi hatalom is aktivizálódik:
ők is részt kapnak a kampányban, s
további sorsuk függ attól, e téren hogy
teljesítenek. A hídfőállásokat meg kell
erősíteni.
Borz Tóbiás
Két utcában is megváltozott a forgalmi rend Budakeszin. A Knáb János utcát egyirányúsították, míg a
Fenyő utcában eztán minkét irányban haladhatnak a járművek.

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

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

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

tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.
Budakeszin és környékén teljes körű ingatlanközvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

Zsámbék egy telken két ház – 40 m2 alapterületű, egyszintes és egy 60 m2 alapterületű tetőtér beépítésű
– valamint szauna, kültéri 6 m átmérőjű, 1,5 m mély
medence, pince, teremgarázs 2 autó részére és még
egy garázs. Irányár 41.9 MFt
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

Ap
Kemény Endre

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

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

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

műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Kertész mellé alkalmi, megbízható segéderőt keresek
T: 30/639-2668
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Friss

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

TEJ

a termelőtől!

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

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

Hol? Mikor?
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

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

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
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Multieső Budaörsön
Ahhoz képest, hogy a városban alighanem
országosan is a legmagasabb az egy lakóra
„eső” multik száma, a legújabb áruházlánc
betelepedési szándékának a híre mégis
fölbolygatta a helyi közvéleményt (már ameynyire a nyári tikkadtságban a közvélemény bármitől is felbolydul).
Arról van szó, hogy a Bauhaus barkácsés építőanyag-áruházlánc Budaörsön szeretné fölépíteni következő áruházát. A
kiszemelt terület, hogy az Olvasó is be
tudja tájolni, egy gizgazos terület a Decathlontól nyugatra. Ami a közelben lakó
budaörsiek körében kiverte a biztosítékot:
az építkezéstől s a majdani forgalomtól
(vásárlók áradata és szállítás) féltik a nyugalmukat.
A városháza azzal érvel, az előkészítő
tárgyalások során elérték, hogy a fejlesztő
több, közcélú beruházás megvalósítására
is kötelezettséget vállaljon, s ezek eredményeként javulni fog a környék és a
város lakosságának életminősége.
Az előzetes hatástanulmányok egyelőre
nem igazolják a beruházást ellenzők félelmeit. Az áruszállítást az autópályák
felől kívánják megoldani, az elhanyagolt
környezetet pedig parkosítani fogják.
Tosz Bibora

HALLÓKÉSZÜLÉK

Gyurcsány Budaörsön
Már lapzárta után, de lapunk megjelenése
előtt került sor (ha sor került) az októberi
hónap Budaörs politikai hovatartozástól
függetlenül alighanem a legnagyobb
érdeklődéssel várt show-jára. A helyi
Friedmann Házban tartott lakossági fórumot Gyurcsány Ferenc, aki hat év után látogatott el a városba a helyi DK szervezésében, a beinduló választási kampány
jegyében.
Sza-T-ir

RFM Könyvelőiroda

új helyre költözött:
Budakeszi, Fő u. 32.
(a Pizza Porta mellett)
Huber-Szabó Lőrinc

(Üzletházunkban a hallókészülék-szaküzlet bezárt!)

ELEM

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban:

Rácz-Fodor Gáborné
Mariann
06 20 9846337
rf.mariann@vipmail.hu

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres

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

A külső megfigyelők csak találgatni tudnak. Mi sem tehetünk mást. A párt hivatalos közleményéből ugyanis nem derül ki
(hiába, a pártközlemények már csak ilyenek
– a Szerk.), vajon mi volt az indítéka a Fidesznek, hogy szó szerint lefejezze budaörsi
szervezetét.
Az eseményről kiadott kommünikéből
annyi derül ki, hogy a szervezet szeptember
derekán tartott tisztújítást, s ennek eredményeként leváltották az eddigi elnököt, Nagy
Sándor Andrást. De az elnökségi tagok sem
úszták meg a hekatombát. A teljes egészében lecserélt párszervezet ezután dr. Horváth
Katalin vezeti, Gátiné Csilléry Klára, id.
Kálóczi Imre, Perlik Tamás, dr. Sokolowski
Márk és Török István alelnököktől övezve.
A tisztújításon megválasztották a Fidesz
Országos Kongresszusának budaörsi küldötteit is.
„Elemzők” a sorcserét összefüggésbe
hozzák a közeledő választási kampánnyal, s
úgy vélik, a felsőbb pártvezetés elégedetlen
volt a budaörsiek eddigi teljesítményével:
nem sikerült ugyanis megtörniük a kormányhoz képest ellenzéki budaörsi városvezetést, s rákényszerítani akaratukat.
eszt

A 12 éve működő

NINCS!

Hallókészülékekbe való

Csisztka
a budaörsi Fideszben

Már nincs
a fenekén
a tojáshéj

Telefon:
06 (20) 212-3808

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

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlanközvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

Budakeszi felső részén, a Himnusz-szobor közelében
eladó ingatlan 480 nm-es, önálló, ősfás, sík telken. Az
1800-as évek végén épült, terméskő alapon vályogtéglából, 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

Óra és Ékszer

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

Mindörökkön
örökké - arany

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
2017 OKTÓBER • BUDÁNTÚL
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Társkeresés
Keresem
a társam

Keresem
a társam

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.), TELKI, NAPSUGÁR UTCA 2.
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!

Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet
Budakeszin, a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

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

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

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!

X
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Makkoson terem a makk
Bár a vita, már ha a nyelvhasználatról
egyáltalán van értelme vitázni, már korábban eldőlt (legalábbis „hivatalosan”),
teljesen nyugvópontra mégsem jutott.
Úgy gondoltuk, érdemes egy cikk erejéig
újfent visszatérni rá. Makkosmáriáról,
avagy Máriamakkról van szó. Ugyan a
korábbi zavart, hogy tudniillik különböző
hivatalos vagy kvázi hivatalos dokumentumokban, térképeken hol így, hol úgy
jelenik meg a település(rész) neve, mára
nagyrészt sikerült fölszámolni (amióta
a Földrajzi Nevek Bizottsága – MTA –
egyértelműen állást foglalt az első mellett), a mindennapi használatban még ma
is föl- föltűnik a Máriamakk név. De nem

Makkos Mária
(freskó, Spoleto, Itália)

BUDAKESZI

Kerekmező
A budakeszi Kerekmezőn már javában
zajlanak az új iskola alapozási munkái.
A település történetét ismerők azonban
tudják, hogy a környéken több, fontos
leletre bukkantak pár évtizede. Többen
aggódnak, a terület régészeti föltárása
nélkül nem pusztulnak-e el az építkezés
során esetleg a földben rejlő, pótolhatatlan archeológiai emlékek? Egyesek azt is
tudni vélik, hogy a Kerekmező régészeti
területnek lett nyilvánítva korábban, ám
a város főépítésze, Borsodiné Gláser
Krisztina ezt megkeresésünkre cáfolta.

Kulturális ajánló,

Október
7. szombat, 20.00
Keszi Táncház
EFMK
8. vasárnap, 16.00-21.00
Zwickl Polka Partie
EFMK
11. szerda, 15.00
Mozi: Menedék
Generációk Háza
13. péntek, 20.00
Táncbál
Prohászka aula
14. szombat, 10.00
Budakeszi Eszemadta Gyerektáncház élőzenével
Rathauskeller
16. hétfő, 16.00
Mezei Mária Emléknap
EFMK
18. szerda, 15.00
Mozi: Amelie csodálatos élete
Generációk Háza
19. csütörtök, 18.00
A reformáció zenéje
Kálvin Terem
18.00
Molnár Eszter Ágnes festőművész

mindig volt ez így. A régi térképeken éppenséggel ez az elnevezés volt a gyakori,
sőt: az 1973-as és az 1980-as helységnévtár Máriamakk néven hivatkozik a településrészre, miközben az emberek túlnyomó
többsége ma Makkosmáriaként ismeri.
De honnan ered akkor a másik névváltozat?
A Máriamakk mai ismereteink szerint
először valószínűleg az 1880-1890 körül
szerkesztett kataszteri térképeken bukkanhatott föl először. Ekkor magyarították
ugyanis az addig német nyelven vezetett
térképeket. A korabeli térképészek és a
nekik dolgozó fordítók nyilván nem jártak
utána, hogy mi is a magyar megfelelője
a németül feltüntetett földrajzi névnek, egyszerűen tükörfordításban adták meg a megfejtést:
Máriamakk.
Tegyük hozzá, hogy akkor tájt
Budakeszin és környékén alig lehetett magyar szót hallani, így arról sincsenek pontos ismereteink,
hogy a korabeli emberek, mármint
a magyarul beszélők, hogy nevezték a települést, már ha egyáltalán volt magyar elnevezése. A
nyelvhasználatról csak az utóbbi

évtizedeket illetően vannak adataink,
amikorra 1. a svábság nagy részét már
kitelepítették, és a német nyelvhasználat
még körükben is jelentősen visszaszorult; 2. a terület kedvelt kirándulóhelye
lett a fővárosiaknak is.
A kérdésben tudományosan állást foglalni nem lehet, csak a nyelvérzékünkre
támaszkodhatunk, ami pedig azt mondja,
a Máriamakk nem jól cseng a magyar fülnek. Tény ugyanakkor, hogy a budakeszi
őslakosok közül sokan tudatosan ragaszkodnak a Máriamakk elnevezéshez, ami
amúgy teljesen jogos törekvés.
Biatoris Oz

kiállítása
Punktum galéria
20. péntek, 19.00
Az a tizenkét fényes nap
zenés színmű Kovács István
regé-nyéből Nagy Gáspár verseivel

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár

18.00
Zsámbéki Filmklub
a művelődési házban
14-15. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumok Hétvégéje
14. szombat, 14.00
Lovaskocsizás a Tájháztól és
Vendel-napi állatsimogató
Lovász József birtokán
17. kedd, 10.00
Az Aranyszamár Bábszínház
előadása
a művelődési házban

Október
5. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Ősképek – Bereczky Zoltán
előadása
a művelődési házban
12. csütörtök, 18.00
Almási Orsolya úti beszámolója
a könyvtárban
13. péntek, 14.00
a Megyei értéktár Vándorkiállítás
megnyitója
a művelődési házban

OKTÓBER

Budaörs

Latinovits Színház

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

Október
7. szombat, 11.00
Ebcsont és nyúlcipő
Városi Ifjúsági Klub
11. szerda, 18.00
Operabeavató – A bariton

14. szombat, 19.00
Komámasszony, hol a stukker?
15. vasárnap, 11.00
Ebcsont és nyúlcipő
Városi Ifjúsági Klub
16. hétfő, 14.00
A dzsungel könyve
17. kedd, 10.00
Ebcsont és nyúlcipő
Városi Ifjúsági Klub
18. szerda, 10.00
Ebcsont és nyúlcipő
Városi Ifjúsági Klub
24. kedd, 19.00
Komámasszony, hol a stukker?
25. szerda, 19.00
Álarcosbál
27. péntek, 11.00
A dzsungel könyve
27. péntek, 19.00
A dzsungel könyve
28. szombat, 11.00
A dzsungel könyve
28. szombat, 18.00
A dzsungel könyve
29. vasárnap, 19.00
A fehér kór
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Fejvédelem az autóbuszon
Most olyan dolgot írok le, ami sajnos Kisvártatva a buszon ülők kórusa is rákezmegtörtént. Megállapíthatom: a gyűlöletre dett, hogy „vén migráncs kurvák, takarodnevelés sikeres volt.
jatok!”
Vártam a buszra a megállóban, ott volt egy
Kivártuk, mire a busz megáll, leszálltunk,
ismerős hölgy, régen láttam már, egymásra és a megállóban leültünk. Szegény asszony
köszöntünk. A hölgy itt lakik a közeli lakó- magán kívül volt. Dolgunk végezetlenül
parkban, hosszú ideig kezelték, és nagyon taxit hívtam és hazavittem.
megritkult, kihullott a haja. Esőre is állt az
Három nap múlva becsengetett a lánya és
idő, így egyszerűen bekötötte a fejét, hátul megköszönte, hogy segítettem, de saj-nálatmegkötve, ügyesen eltüntetve a szárakat. tal mondta, hogy a mamát be kellett vinni a
Nem hasonlított a fejkendőkötés semelyik kórházba, mert infarktust kapott.
arab vagy muszlim stílusára. Ráadásul
A történet ennyi. Ugye, milyen sikeelegáns volt. Hosszú szoknya volt rajta, res volt pártunk és kormányunk gyűlöde hát közel jár a hetvenhez. Felszállt ő is letpolitikája?! Amúgy a hölgy itt született és
a buszra, egymás mellett kapaszkodtunk. élt örök életében, Magyarországon. A szülei
Egyszer csak két 40 év körüli asszony oda- is magyarok, és ő maga a kémiatudományok
jött, és elkezdtek iszonyúan szidni Ő kend,
bennünket, főként a másik höl- vagy kend ő?
gyet, hogy nem szégyelli magát!,
a buszon utazók nem akarnak
migránsokkal együtt utazni. Nem
értettem, mi is van, de közben a
két nő elkezdett lökdösődni. Odajött két, 30 év körüli, úriembernek
nem nevezhető, tetovált férfi, ők
meg elkezdték rángatni. „Szemét
kurva migránsok, takarodjatok le
a buszról, ez a magyar embereké!”
– ordították torkuk szakadtából.

professzora volt. Nagyon sok fiatalt tanított,
fölnevelt három sikeres gye-reket, békében
élt – amíg hagyták. Lám, egy kendő milyen
végzetes következményekkel járhat? Ha jön
a hideg idő, vigyázzanak, inkább usánkát
viseljenek, ha még emlékeznek rá, abból ma
baj nem lehet.
Várady Judit
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává.
Napjainkban kb. 600 millió hatvan év
feletti személy él a világon, számuk
2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban
az idősek sokat segíthetnek – önkéntes
munkával, tapasztalataik átadásával.
Igaz, a tavaszi napforduló rég volt, e nap
üzenete azonban ma is, mint ahogy minden nap aktuális: A faji megkülönböztetés
elleni küzdelem nemzetközi napját (röviden: antirasszista világnap) március 21én tartják. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése 1966. október 26-án,
a 2142. számú határozatával jelölte ki e
napot, annak emlékére, hogy 1960-ban
a dél-afrikai rendőrség Sharpeville-ben
ezen a napon tüzet nyitott és megölt 69
embert, az apartheid rezsim által hozott,
a nem fehér lakosság mozgását korlátozó
törvény elleni békés tüntetés során.

Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet
Az ön lába
egészséges?

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

Októberi akcióóó!!!
Világmárkás vérnyomásmérő
készülékek már 9800 forinttól!
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
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Budaörs-Budafok üldözéses autóverseny
Hogy sima lopásnak vagy fegyveres
rablásnak minősül-e az eset, végső soron majd a bíróság tiszte lesz kimondani, ha odáig jut az ügy. De alighanem
eljut odáig. Szeptember 4-én épp hogy
elkondította a delet a budaörsi nagyharang, amikor az egyik bevásárlóközpont parkolójában egy férfi feltört egy
autót, és a benne talált értékeket elvitte.
Munkálódását a helyi biztonságiak is
észlelték, de az elkövető paprika szprével lefújta őket és kereket oldott a saját gépkocsiján. Miután riasztották a

rendőröket, autóval eredtek a nyomába.
A kergetőzés útvonalán végig a gyanútlan emberek akár azt is hihették, hogy
filmet forgatnak: a látványos üldözés
egészen Budafokig tartott, ahol végül is
kézre kerítették a budapesti illetőségű
Sz. Tamást. Lakását is átkutatták,
ahol fegyvernek látszó eszközöket és
kábítószergyanús anyagot találtak.
Az eljárást a Budaörsi kapitányság
fogja lefolytatni, Sz. Tamás előzetesben
vár a sorsára.
Zsibora Bot

A máskor nyugodt autópályán
egy pillanat alatt fölbolydult minden
Fejezetek a Budavidék Zrt. történetéből

Hétvégi házi feladatok
Itt van az ősz, aktuális tehát a figyelmeztetés: a nyaralók és hétvégi házak sajnos
sok esetben válnak a bűnelkövetők célpontjává, mert a tulajdonosok ősszel
és télen ritkán látogatják házaikat,
kieső helyen vannak, nincsenek jelen
a szomszédok sem. Az őszi időszakban
elnéptelenedő nyaralókra mind a természet, mind a betörők komoly kockázatot jelentenek. A természeti csapások által okozott károkat jelentősen
növelheti, hogy azokról a tulajdonosok
csak hetekkel, akár hónapokkal később
szereznek tudomást. A betörések esélyét
fokozhatja, hogy egyre több értékes holmit hagynak télre a hétvégi házban.
A viszonylag alacsony kockázat
csábítja a rossz szándékkal közeledőket.
A betörések ellen az előrelátás a leghatékonyabb fegyver.
Amennyiben mégis bekövetkeznék
a baj, ha betörtek, vagy betörésre
utaló jeleket fedeztek fel, úgy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget!
A bűncselekmény helyszínét ne változtassák meg! Ennek célja, hogy a
helyszín eredeti állapotában maradjon
meg a nyomok rögzítéséig.

tat: minden hétre tartogatnak valamilyen meglepetést vásárlóiknak. Ahogy a
vevőket elnézem, ők is jól eligazodnak
és föltalálják magukat az évek, évtizedek
magam is többször kiszolgáltam őket, óta megszokott boltjukban, amihez nagykedves, közvetlen emberek” – ma- ban hozzájárul a kipróbált csapat: nem
gyarázza a kísérőm.
csak Szabóné Hermann Katalin, hanem
Miután elnyertem jóváhagyását, hogy legtöbb munkatársa is hosszú évek óta
fotókat készítsek az üzletről, figyelmem dolgozik a Teraszban; volt idejük összea vevőkre és az enteriőrre fordul. Egy szokni; egymással és a vevőikkel.
ámulaton már túl vagyok: megvallom,
Mielőtt távozom, egy friss, langyos,
ilyen szép fekvésű, a történelmi telepü- illatos péksüteményt (ez a gyengém)
lésmag legkényesebb részébe illesztett azért a kosaramba teszek a hazafelé
üzletet hazai tájakon még nem sokat lát- útra, majd elhaladván a hívogató zöldtam. Terasz helyett, kissé fellengzősen, ségek, gyümölcsök között, búcsúzóul
fellegvárnak is nevezhetnénk a bol- egy kicsit megállok az üzlet névadóján,
tot. De ami idebent fogad, sem okoz a teraszon, hogy az alattam föltáruló
csalódást: kényelem, otthonosság, prak- városképben gyönyörködjem.
tikum. Az új üzletberendezések nekem
Pákosztos
már ismerősök, miu- Képünkön az üzletből nyíló panorátán egy ideje hűen ma Sóskút egyik legszebb szegletére
követem a Budavidék Zrt. üzlethálózatának idei felújítási
hullámát. A polcokra
kitett áruk jól láthatók
és könnyen elérhetők. Több helyen
még kint vannak
a nyitási akciókat
jelző táblácskák, de
kalauzom megnyug-

Inkognitóban a sóskúti Teraszban
– „Marikám, nagyon szépek lettetek!”
– mondja a középkorú hölgy a pénztár mögött álló kereskedőnek. Néhány
nappal vagyunk túl a sóskúti Terasz
Coop-Budavidék
élelmiszer-áruház
felújítása utáni megnyitón. Én azért
jöttem, hogy híven beszámoljak az
eredményekről. A kis jelenet pár perccel érkezésem után történt, mielőtt még
fölfedhettem volna kilétem és jövetelem
célját, s nem is lehetett volna ennél
frappánsabb entrée-m, leszámítva azt
az esetet, ha netán magával Habsburg Györggyel hoz össze az újságírói
jó sorsom. Ugyanis épp erről ábrándozom, amíg a kasszánál kisegítő
boltvezető-helyettesre, Szabóné Hermann Katalinra várok, hogy kikérdezzem arról, ami szemmel amúgy nem
látható. Amikor végre egy kis szünet áll
be a vásárlók rohamában, és szóba elegyedhetünk, a tréfa kedvéért meg is kérdezem, járt-e már itt a településen élő
volt uralkodói család tagjai közül valaki,
mire kiderül, nem is olyan valóságtól elrugaszkodott fantáziaszülemény, amit
mondok: bizony elő- előfordul, hogy
betérnek egy kis shoppingolásra. „Én
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Csak maradj távol tőlem!
Amikor családon belüli
erőszak történik, gyakran
az egyetlen lehetőség a
legalább ideiglenes nyugalom biztosítására az
erőszakos családtag távoltartásának kérése.
Tekintsük át a távoltartás
fajtáit.
Létezik a büntetőeljárásban alkalmazott távoltartás, mely 10 és 60 nap
közti időtartamra rendelhető
el. Ezen kívül elrendelhető
az ún. ideiglenes megelőző
távoltartás
közigazgatási
eljárásban, rendőrség által alkalmazott, bántalmazást,
vagy további bántalmazást megelőző intézkedésként. Az
erről szóló határozatot a rendőrség azonnal, a bántalmazás
helyszínén köteles meghozni, előállítás esetén legfeljebb
12 órán belül. Az így elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás időtartama 72 óra lehet. Mint látjuk, ez nem hosszú
idő. Célja tehát kifejezetten a rövid távú veszély elhárítása. Az érintettel a rendőrség erre vonatkozó határozatával
szemben 3 napon belül kérhetik a bírói felülvizsgálatot és a
bíróság is 3 napon belül döntést hoz a helybenhagyás, hatályon kívül helyezés, avagy a megváltoztatás tárgyában.
Polgári nemperes eljárásban is alkalmazható ez a jogintézmény. Ott megelőző távoltartásnak nevezik.
Ennek célja szintén a bántalmazás, avagy a további bántalmazás megelőzése. Ilyenkor szintén egy gyors eljárás
keretében legfeljebb 30 napra rendelhető el a távoltartás.
Célja pedig a családon belüli erőszak, avagy súlyosabb
bűncselekmény elkövetésének megelőzése.
Elsődlegesen a rendőrséget kell kérni, hogy intézkedjen a fentiek alapján a távoltartásról. Ilyet csak hozzátartozóval szemben lehet kérni. Ez gyakran probléma, hiszen
pl. egy szakítás miatt megvadult barát ellen nem lehet kérni
az intézkedést. Előny viszont, hogy még a büntetőeljárás
megindítása előtt lehetőség van erre.
A tapasztalatom szerint az egyik legfőbb probléma, hogy
nehéz a távoltartó végzést betartatni, senki sem ellenőrzi,
hogy valóban távol marad-e az érintett személy. Nagy baj
az is, hogy a végzés megsértőjével szemben általában nem
az előzetes letartóztatást rendelik el, hanem rendbírságot
szabnak ki, ami természetesen nem kellő visszatartó erő.
Így összességében ez a jogintézmény nem teljes mértékben elégíti ki az elvárásokat, de természetesen még így is
életet menthet.
A veszélyben lévők kérjék bátran!
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd
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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!

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

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

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

Vadaspark Étterem keres konyhai
kisegítő munkakörbe, női és férfi
munkatársat, teljes munkaidőben
Jelentkezés a 06/1-275-2436 telefonszámon, vagy fényképes önéletrajzzal,
a vadaspark@vadasparkrest.com
email-címen
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Idesüss, rendőr!
A budaörsiek idén is elbúcsúztatták a nyarat.
(Idesüss Nap.)
A helyi rendőrség is fölvonult az eseményre, méghozzá nemcsak passzív szemlélőként. A BikeSafe programjukkal települtek
ki, aki az indián nyárra és az iskolakezdésre
tekintettel igen csak aktuális. Az akció során
15 kerékpárt sikerült regisztrálniuk, köztük
az egyik a helyi vakok és gyengén látók
szövetségének (BULÁKE) tulajdona..

Autómentesen oviba

Holttest a budaörsi romok alatt
Szomorú vasárnapra virradt Budaörs
szeptember 24-én. A hajnali órákban riasztották a katasztrófavédelmet, hogy a
város külterületén, a Szélkiáltó utcában
lángokban áll egy épület – adta hírül
elsőként az MTI. A helyszínre érkezett
tűzoltó alakulatok már csak a lángokat
tudták megfékezni és eloltani, a házat
már nem. Az ingatlanon egy kisebb, mintegy 12 négyzetméteres téglaépület, valamint egy 100 négyzetméteres faház állt.
Utóbbi porig égett, a téglafalak leomlot-

tak. Az omladék közül került elő egy holttest, azonosítása még folyamatban van.
Egy lakót viszont sikerült kimenteni a
házból, őt a mentők látták el; elsősegély
nyújtás után könnyebb égési sérülésekkel
és füstmérgezés gyanújával szállították
kórházba.
A tűz keletkezésének okát a szakemberek még vizsgálják. Bűncselekményre
utaló jelekről egyelőre nem kaptunk információt.

Nem, nem arról van szó, hogy az óvodások autó nélkül érkeztek volna az óvodába,
mert hogy a sofőrjeiknek kimenőt adtak.
Szeptember 18-án a budaörsi Mákszem
Oviban is megrendezték az autómentes
napot, amire meghívást kaptak a Budaörsi
Rendőrkapitányság munkatársai is. (Az
autómentes nap célja ráébreszteni már kisgyerekkorban az embereket, hogy az autón kívül is van élet.) A rendőrök örömmel
tettek eleget a meghívásnak, és ez alkalommal baleset-megelőzési napot tartottak..
A legnagyobb sikere, az autómentes nap
nagyobb dicsőségére, a rendőrautónak volt,
amit megrohamoztak a gyerekek.

Megszokott
boltok –
új helyszín
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