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Házhoz szállítás

Kísértet járta be…
De a kísértetek vissza-visszajárnak!

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
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Társkeresés
Keresem
a társam

Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet

Keresem
a társam

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

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

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

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

II
201711.indd 2

BUDÁNTÚL • 2017 NOVEMBER

2017.10.27. 21:04:10

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

CSÍZIÓ

S

November, Szent András hava

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

AFORIZMA
„Mit számít a boldogtalanság, ha együtt lehetünk boldogtalanok.”
(Indiai közmondás)

Budakesziek Tokaj-Hegyalján
Panaszkodnak a tokaji gazdák, padig kiemelkedő évjáratnak
ígérkezik az idei mind a mennyiség, mind a minőség tekintetében.
Mi hát a probléma? Talán éppen a jó termés: a szőlőtermelőktől
nem akarják átvenni a szőlőt, vagy csak nyomott áron. Köteles
László, Komlóska polgármestere meghívta a budakeszi Szél Bernadett országgyűlési képviselőt, az LMP miniszterelnök-jelöltjét,
aki a meghívásnak eleget is tett október derekán.
A főmumus, a Grand Tokaj Zrt., amely a rendszerváltáskor még
több ezer termelővel állt szerződésben, ezt a számot nagyságrenddel csökkentette.
A Grand Tokaj első embere történetesen szintén budakeszi.
Goreczky Gergely vezérigazgató sajtónyilatkozata szerint csak a
jó minőségű szőlő felvásárlására, akik ezt nem tudják biztosítani,
azokkal nem szerződnek.
Budakeszi egyik ismert boros gazdája, Somlai Ferenc és felesége, Róza asszony, ma már inkább a borkereskedelemben tevékenykednek, de annyi bort még most is készítenek, hogy azok, akik
szeretik a Somlai-bort, ne kelljen nélkülözniük. Az idei újborról
Márton-nap előtt Facebook-oldalunkon jelenik meg írásunk.

P

átyra látogatott Orbán
Viktor október 10-én. A
miniszterelnök a pátyi ipari
park első beruházásának az
avatására érkezett. A Kühne +
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Nagel autóalkatrész-ellátó itt
valósította meg logisztikai központját. A mintegy 5 milliárd
forintos fejlesztés nyomán 160
új munkahely jött létre.

Budaörs:
A Per
Ezt a pert nem Kafka írta,
habár… Budaörs indította a
magyar Állam ellen, amiért
az, szerinte jogszerűtlenül
vont el pénzügyi forrásokat
az iskolaállamosítás ürügyén.
A város a pert első fokon
megnyerte, másodfokon, októberben, veszített. Értesüléseink szerint mennek tovább.
Budaörstől több pénzt vonnak el ezen a címen, mint egy
magyarországi nagyvárostól.

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az,
melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

N

ézem a szótárakat, köztük a történeti
etimológiait is, de sehol nem találok
egy biztos kapaszkodót arra, hogy e szavunk
honnan is ered. Márpedig én, ha valamit
végig szeretnék gondolni amúgy komolyabban, mint legbiztosabb támpontra: a nyelvre
szoktam támaszkodni, ritkán csalódom benne
mint kályhában, kiindulási pontban.
Úgy érzem, én sem vonhatom ki magam a
legújabb, az egész világot elárasztó tömegérzület-hullámból: „Én is!, Én is!, Me
too!, Me too!” Bár nem tagadom, vannak
fenntartásaim az efféle cunamikkal (hogy
nem mondjam: tömeghisztériákkal) szemben, de a kihívást, amit jelent, nem kerülhetem meg. Szóval itt
állok, tanácstalanul, mert a nyelv nem mond semmit. Zaklatás:
bizonytalan eredetű szó. Talán, mert amit jelent, annyira ősi,
az animális, ösztönvilágban gyökerező, hogy a gyökerek is az
ismeretlenbe vesznek?
Mit is mondhatnék tehát? Először is talán azt, hogy férfiként,
és ezt valamennyi férfitársamnak javasolnám, jó, ha magunkba nézünk, és elgondolkodunk azon, vajon életünk során nem
sebeztünk-e meg akár akaratlanul vagy meggondolatlanul,
mégis, szinte jóvátehetetlenül nőket, lányokat, asszonyokat
egy-egy rossz mondattal, mozdulattal, gesztussal. Ki az, aki
magát közülünk bűntelennek, ártatlannak mondhatná? Aztán
ha legelőször is önmagunknak bevallottuk, amit bevallanunk
kell, ami minden jóvátétel legelső lépése, elgondolkodhatunk,
hogyan tovább. De erre már nem tudok receptet adni.
Persze, zaklatni nemcsak férfiak zaklathatnak nőket, és nem
csak szexuálisan.
Nézem például az üzlet sarkán felállított pultot, ahol minden délután, egymást váltva a „hívők” konzultációra hívják a
nyájat. Nemzeti konzultációra… és nézem az embereket, akik
láthatóan irányt változtatnak, ahogy a kis szentélyt megpillantják, és inkább kerülnek egyet, csak hogy ne kelljen elvonulniuk
előtte, hiszen kisváros ez, ahol mindenki mindenkit ismer. Föl ne
vegyem már a szemkontaktust! Színt vallani olyasmiről, amiről
nem akarok, olyanoknak, akiknek nem akarom? „Tegnap már
meghozta a postás a levelet, ott áll, kibontatlanul az asztalon,
még nem szántam rá magam, hogy elolvassam. Persze, tudom
mi áll benne, de azért mégis, kíváncsi vagyok. Ugyanakkor valahogy taszít is a dolog. A tévéből is ez ömlik rám, s még itt, az
utcán is? Bevásárláskor is? Hát sehol sincs nyugtunk?”
A népnyelv már el is nevezte „nemzeti inzultációnak” ezt a
hét éve bevezetett rítust. Állok én is a parkolóban, megpróbálok
beleolvadni a háttérbe, s figyelem az emberek reakcióit, meg
a rítust celebrálókét is. Hirtelen elkapom a „Vesta-szűz pillantását, ő is az enyémet, ismerjük egymást, nem tehetek úgy,
mintha nem történt volna semmi, valami gesztust kellene tennem, valami köszöntésféle biccentést, végül is én volnék a férfi.
Látom, ő is zavarban van, hogy mit csináljon, hívogasson-e,
csábítson biztató tekintetével, mint a többieket, miközben tudván tudja, hitetlen Tamás, akire néz?
Aztán jön egy járókelő, akinek öröm, hogy végre valahol valakik meghallgatják, kíváncsiak a véleményére, ahol gyakorolhatja az aláírását, s kínos kis liezonunk véget ér.
Én meg tovább gondolkodom.
Például azon, ne feledjük, nem minden zaklatás jogtalan.
A hatalmaskodó hatalmasok, a bűnös hatalmasok zaklatása – kellemetlen, szembesítő kérdésekkel, arcukba vágott
igazságokkal – például nemcsak megengedhető, hanem kifejezetten kívánatos is: persze bizonyos keretek között. Zaklatni
őket nemcsak lehet, de üdvözítő is.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Autót venni még nehezebb,
mint gondoltuk (igaz történet
alapján)
Amikor az autóvásárlót riogatják a
rémtörténetekkel, mindenki arról beszél,
hogy a kilométeróra-állás így, motordiagnosztika úgy. Én azt állítom, nagyobb baj
is történhet, minthogy az autó állapotáról
félretájékoztatják a vevőt.
Ingatlanvásárlás esetén teljesen természetes,
hogy amennyiben a tulajdoni lap terhet nem
tartalmaz, a vevő biztosan tehermentes ingatlant szerez. Autóvásárlásnál ez hogyan is néz
ki? Elkérjük a törzskönyvet! Na de mi van, ha mégsem írja át az
okmányiroda a nevünkre az autót? Pedig nálunk a forgalmi, a
törzskönyv, az adásvételi, pénz kiﬁzetve, autó bebiztosítva, leszervizelve, vizsgáztatva. Ez előfordulhat? Elkerülhető?
Igen, előfordulhat, és a jelenlegi autóvásárlási módok mellett
nem kerülhető el.
Amennyiben ugyanis pl. végrehajtási eljárás folyik az előző
tulajdonossal szemben, ami érinti a járművet is, arról esetenként csak az okmányirodában fogunk tudomást szerezni, mert
nem írják a nevünkre a járművet. Előre tájékozódni majdnem lehetetlen, hiszen míg a zálogjogi nyilvántartásban lehet
ellenőrizni egy autót, addig a végrehajtási eljárásban érintettséget
nincs hol ellenőrizni. Még ha tudnánk is, melyik végrehajtónál
érdeklődjünk, az természetesen nem adhat felvilágosítást, hiszen
az ő eljárása szempontjából senkik vagyunk.
Egyetlen megoldást látok az ilyen eset elkerülésére: a pénzt
ne ﬁzessük ki addig, amíg nincs átíratva az autó. Persze ez
életszerűtlen és gondot okoz a biztosítás miatt is. Mégsem tudok
mást mondani, hiszen csak az okmányirodán derül ki bizonyos
esetekben, hogy baj van. Ha kereskedőnél bizományból vásárolunk, esetleg megkérhetjük a kereskedőt, hogy ne számoljon el
az eladóval, amíg nem íratjuk át az autót. Ugyanis baj esetén természetesen visszajár a pénz, viszont az önkéntes teljesítés esetleg
problémás, mert az eladó azt nem mindig tudja visszaadni. Ha a
kereskedőnél van még a vételár, akkor ő könnyűszerrel visszaadhatja a pénzt a vevőnek. Ugyanígy a letét intézménye is alkalmas
a probléma megoldására, csak egyáltalán nem jellemző, hogy
ügyvédi letétbe vetetik a felek a vételárat az átírásig.
Gond esetén zavarba ejtő lehet, ha az eladóval még vitatkozni is kell, mert esetleg nem is tud az ellene folyó végrehajtási
eljárásról, vagy esetleg azt remélte, hogy az az autót még nem
fogja érinteni.
Sokan akkor próbálják értékesíteni a vagyontárgyaikat, amikor
felmerül, hogy „mindenüket” elárverezik. Előfordul, hogy néhány
napon múlik, hogy az autót végrehajtás alá tudják-e vonni.
Azért ilyen esetben mégsem az eladót sajnáljuk. A vevő az,
aki kiszolgáltatott, gyanútlan, teljesen jóhiszemű és adott esetben
nagyon nagy kárt szenved el.
Tanács: Ha drága vagyontárgyat vesznek, legyenek határozottak abban, hogy kéréseiket teljesítse az eladó a komoly károk elkerülése érdekében!
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd
Új cím:
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Dr. Moravcsik Krisztina Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés
ügyvéd
alapján!

IV
201711.indd 4

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

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

Hé, haver,
hova rohansz?

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
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Bemutatjuk a Punktum Galéria háziasszonyát

Ki ide belép, tele lesz reménnyel
Van egy varázslatos hely városunkban, ami mindenkit elbűvöl, aki egyszer oda
belép. A hétterében és az előterében egyaránt egy fiatalasszony áll. Vajon ki ő?
Mit akar, hova tart?
Most lesz épp két esztendeje, hogy az
ódon főutcai ház homlokzatán először
megpillantották a budakesziek a Punktum
Galéria feliratot. 2015 adventjében jártunk, és a városban megnyílt új kulturális
intézmény egy karácsonyi vásárral mutatkozott be a közönségnek: elsősorban helyben lakó képzőművészek, kézművesek
művészi kivitelű alkotásaiból válogathattak a vásárlók, vagy egyszerűen csak
gyönyörködhettek a kíváncsi látogatók.
Valójában a Punktum története előbb
kezdődött. De erről talán szóljon a
megálmodója és fenntartója, Mátyus
Kriszta.

– A Punktum egy internetes galériaként
indult 2008-ban azzal a küldetéssel, hogy
a kortárs fotográfusoknak adjon teret a
megmutatkozásra, kapcsolattartásra, piachoz jutásra. Tudni kell, hogy világ életemben kortárs művészetekkel foglalkoztam.
Magam is fotósnak tanultam, majd évekig
dolgoztam a fényképészet számos ágában:
vízumfotót
ugyanúgy
megtanultam
készíteni, mint riport- vagy műteremfotót,
de a reklám, a divat világa sem állt tőlem
távol. De készítettem esküvői felvételeket
is, és videóztam is eleget. Legközelebb
hozzám mégis talán a dokumentumfotó
állt; a Pető Intézet megbízásából is dolgoztam, rendkívül izgalmas feladatnak
tartottam elkapni a konduktorok és a gyerekek közös erőfeszítéseinek katartikus
pillanatait. Aztán tovább folytattam egyetemi tanulmányaimat, de immár kommunikációs szakon.
– Ez erős irányváltásnak tűnik.
– Annak tűnik, pedig nem az. Említettem, hogy valahol a dolgok legmélyén az emberek érdekelnek, az emberek

közötti kapcsolatok. Szeretek szervezni,
és mások alkotásait megmutatni. Aztán,
persze mint afféle bölcsész sok minden
mást is hallgattam: esztétikát, kulturális
antropológiát. De már a szakdolgozatom
is a fotóművészek önábrázolásáról és
önszerveződéséről szólt.
– Mikor és miért költöztek Budakeszire?
– Tizenkét évvel ezelőtt. Nevezetes év,
ugyanis akkor született az első lányom, aztán sorban a többi: összesen négy gyerek.
Ők már mind budakesziek. Kiköltözésünk
is a családdal volt kapcsolatos. Jó tíz évig
elsősorban ők álltak a középpontban, de
persze, amennyire lehetőségem nyílt rá,
a gyerekek mellett vállaltam különböző
megbízásokat, és hát működtettem az
internetes galériát is. És mindeközben
nagyon sok embert is megismertem.
Kiderült, hogy az egy négyzetkilométerre
jutó művészek tekintetében Budakeszi
igen termékeny talajon épült. Mintegy
két évvel ezelőtt érlelődött meg bennem
az, hogy immár nemcsak a virtuális térben
akarok a művészekért dolgozni, hanem a
„való világban” is. Ezt a régi házat már
erre a célra alakítottuk át. A két évvel
ezelőtti adventi vásárunk nagyon jól sikerült, és azóta a galériánk szinte önálló
életre kelt. Egymásnak adják a kilincset a
helyi művészek, szinte nem is kell hirdetnem magunkat, napra nap születnek az
egyre újabb és újabb kezdeményezések.
– Magam is megerősíthetem, mondhatom, hogy ez már nem csak egy galéria,
hanem egy találkozási pont is.
– Valóban, a képzőművészeti kiállítások mellett, amit a lehető legtágabban igyekszem érteni, szívesen látjuk
a
társművészetek
képviselőinek,
iparművészeknek, például textileseknek
vagy divattervezőknek az alkotásait is.
De megfordulnak itt designerek, ékszerművesek
stb. Nyitottak vagyunk
például a mozgás, a tánc
iránt is. A fitneszfoglalkozásokat például egy
táncművész vezeti, akinek
ugyanitt volt már táncbemutatója is. Vagy, hogy
a legfrissebb fejleményt
említsem, nemrég vettük
föl a kapcsolatot a helyi
Kompánia Színházzal is,
kíváncsian várom, milyen

formát ölt az együttműködésünk.
– Ez a galéria mintha inkább a hajdani
művészeti szalonokra emlékeztetne.
– Valóban, ez is a célom. De hadd tegyek
említést arról, hogy bizonyos szociális
missziót is igyekszünk magunkra vállalni: nemrég „kéredzkedett” be hozzánk
innen a szomszédos kézimunkabolt körül
szerveződött hímző, varró, kötő társaság.
Helyet kerestek maguknak, nálunk otthonra leltek. A műhelyünkben pedig
különböző kézműves foglalkozásokat
szervezünk gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt. De ha valaki egyénileg szeretné
kipróbálni magát, a helyen túl akár szerszámhoz, akár szakmai tanácshoz is
hozzáfér. De lehet nálunk korongozni,
agyagozni stb.
– Ismerősöm mesélte, hogy a gyerekének a születésnapi zsúrját a Punktumban
rendezte.
– Valóban, ez egy általunk nyújtott
szolgáltatás, a gyerekek mintegy kétórás
együttléte során értelmes foglalkozásokban, például kézművességben, játékokban
vehetnek részt, és persze van süti, üdítő,
torta, s minden, ami egy ilyen alkalomhoz
illik.
– Ne legyünk szemérmesek, miből
tartható fenn egy efféle intézmény?
– Talán most volt az első olyan negyedévünk, amikor elmondhatjuk, hogy a
galéria működése önfenntartó volt.
– Miből vannak a bevételeik?
– A pilatesből, a különböző kézműves
foglalkozásokból vagy az épp imént említett szülinapi zsúrokból. A rajzszakkörünk szintén fizetős. A fotós munkák
bevételeinek egy részét is a galéria
fenntartására fordítjuk
– Mi a közeljövő?
– Novemberben egy nagyon izgalmas,
elektrográfiai kiállításunk lesz, de az
irodalom is megjelenik a kínálatunkban.
A programjainkat folyamatosan tesszük
közzé az interneten. Amit kiemelnék, az
előző évekhez hasonlóan idén is megszervezzük a karácsonyi vásárt, ami december
15-én lesz.
Szóba' Bitor
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Fejezetek a Budavidék Zrt. történetéből

merni: a szokott formaruhájuk helyett
mindegyik ünnepi öltözetben. Az elmúlt
időszakban igen csak nagy volt rajtuk a
nyomás: szétosztva a többi, már felújított
Budavidék boltban tanulták ki az új techÖtös a magyar igazság, hatodik a ráadás – csak hogy kicsit a valósághoz igazítnológiát, az elmúlt két hétben pedig ők
sam a régi bölcsességet. De mondhatom úgy is, hogy evés közben jön meg az
is kivették a részüket a munkából: a beétvágy.
rendezés, árukihelyezés, nem is hinnők,
Év elején, amikor a Budavidék Zrt. elha- vezérigazgató asszonya, Vágóné Balla milyen fáradságos feladataival birkóztak.
tározta, elég volt a retirálásból, igenis, föl Eszter, aki elmondta, a több évtizedes, a Egy régi-új arcot is fölfedezek a csapatkell venni a kesztyűt a multikkal meg a szakmában eltöltött ideje alatt nemigen ban; őt eddig mint törzsvásárló-társat
nagyokkal, s belevágni üzlethálózatuk látott ilyen huszáros tempójú megúju- ismertem, de mint kiderül, most nem a
korszerűsítésébe, még csak öt áruház- lást. Szavai láthatóan jólestek a budavi- vendégek számát gyarapítja, hanem a
ról volt szó. Hogy mely áruházakról, azt dékieknek, hiszen a kollegiális dicséret, budavidékesek sorait erősíti; pár napja,
Olvasóink pontosan tudhatják, ha követ- mint tudjuk, duplán ér.
hogy ide szegődött. Mikor a miértről
ték hasábjainkon a rendszeres beszáMiközben a vendégek a svédasz- kérdezem, csak annyit mond: „kedvet
molóinkat. Azt tervezték, hogy a minap tal felé megindulnak, én Verbó And- kaptam hozzá. Végül is kicsit mintha
újranyitott budakeszi Tempó áruházuk rea üzletvezetőt és kollégáit fagga- haza jönnék”.
lesz a projekt utolsó állomása. Azonban tom, akik láthatóan fáradtan, de elégePákosztos
menet közben a már felújított és újra had- detten és büszkén mutatják A három vezér: egy budavirendbe állított üzletek forgalma olyan be a megújult munkahelyüket.
dékes, két Alföld Coop-os
látványosan megnőtt – számolt be a Érdeklődésemet az új sütő raA Tempó csapata
történetről Schäffer Árpád, a részvény- gadja meg, amely mostantól
megerősítve
társaság vezérigazgatója a Tempó ün- helyben ontja majd a friss péknepélyes megnyitóján –, hogy gondoltak süteményeket, például a ropegy merészet, és a biatorbágyi bolttal is pant ígéretesen hangzó töltött
kiegészítették a projektet. Arról is majd a ciabattákat; el is határozom,
maga idejében, de most maradjunk az hogy holnap a tízóraimat innen
ünnepeltnél, a budakeszi áruháznál.
szerzem majd be. A „lányokat”,
A díszvendégek nem fukarkodtak az akikkel mint törzsvendég évek
elismerő jelzőkkel, mint például az Alföld óta találkozom nap mint nap,
Coop (a Budavidék anyakonzorciuma) most szinte alig akarom fölis-

Tempó, huszáros tempóban

Eddz velünk!
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Búúztak a nyuggerek

Thai-kép csata után
Hadd szögezzem le mindjárt az elején: alábbi soraimban nem szeretnék állítani semmit.
Inkább kérdeznék.
A fenti képen budakeszi legújabb
vendéglője látható. A város szívében. Pár
méterre az egykori tűzoltószertártól (ma
könyvesbolt és zálogház működik benne),
a Koller-kápolnától, valamint az első viSóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

lágháborús emlékműtől.
Vajon kellett-e valakinek a hozzájárulása ennek az épületnek az átépítéséhez, és
ha igen, kié? S igenlő válasz esetén, mely
szempontok alapján járult hozzá a fotón
látható homlokzatképhez? Végezze zaciban
a zsebórám, ha nem a Soros volt ez is!

VÍZ-GÁZ, központifűtés-szerelő
Vállalok teljes körű…
… vízvezeték-szerelést csapcserétől
a csőtörésig
… kerticsap-szerelést
… vízóra-kiépítést
… vízvezeték-kiépítést
… központifűtés-szerelést
… kazáncserét
… gázvezeték és -készülékszerelést
… szennyvízcsatorna-kiépítést és
dugulás-elhárítást

BÁLINT JÓZSEF
Víz-Gáz-Központifűtés-szerelő
Hívjon bizalommal
06 (20) 370 74 17

Tanuljunk együtt!
ANGOL és OROSZ oktatás,
korrepetálás iskolásoknak
felkészítés érettségire és
középfokú nyelvvizsgára.
FORDÍTÁSOK készítése

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

„És emlékezzenek arra is, amikor
Gyurcsányék elvették a tizenharmadik
havi nyugdíjat.” – „Hét évük volt rá,
hogy visszaadják!” – hangzott a replika
a hallgatóság soraiból.
Nyugdíjas klubban, az idősek napja
alkalmából szervezett rendezvényen
vagyunk. Részvevő ismerősöm számol
be a történtekről. Az ünnepi szónok
országos honatya, talán a választási
kampány közeledtével érezte szükségét
annak, hogy párbeszédbe elegyedjék a
választókkal. Ez abból is sejthető, hogy
beszéde színtisztán politikai, de hát egy
politikustól önmagában ez még aligha
vehető zokon. A nyugdíjasok mégis
zokon vették, de elsősorban tartalmáért.
A párbeszéd, tudósítóm szerint, inkább
vitára hasonlít, mint békés dialógra. A
szónok szinte valamennyi tételét búúzás,
epés beszólások, nem tetszésnyilvánításnak minősíthető morajlások kísérik.
A szenátor maga is érezheti, nem ez volt
élete nagy fellépése, beszéde után nem
sokkal távozik is a helyszínről.
Mi meg beérjük annyival, hogy innen
is kinyilvánítjuk: a nyugdíjasok példát
mutattak civil kurázsiból.
Artosz Bobi

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217

Családállítás
November 26-án bemutatkozó workshop Budakeszin
A családállítás módszere segít megtalálni helyünket a világban.
Családi rendszerünkben sok esetben olyan sérülés történt, akár
generációkkal korábban, amiről tudomásunk sem lehet, mégis kihatással van jelenlegi életünkre.
Ezeket a kötéseket oldjuk a családállítás során.
A workshopon zárt és nyitott állításokra lesz lehetősége a
résztvevőknek.
Egyéni foglalkozások november 20. és 26. között leköthetők.
A workshop a budakeszi Rathauskellerben (Budakeszi, Fő u.
177.) lesz november 26-án, vasárnap, 10-17 óráig.
Regisztráció limitált létszám miatt szükséges a megadott email
címen vagy telefonon.
Egyéni foglalkozások a Punktum Galériában (Budakeszi, Fő u.
250), szinten előzetes egyeztetés alapján.

Érdeklődni: katagoldberger@gmail.com
Tel: 06 (20) 212 3415
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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

Novemberi akcióóó!!!
Microlife vérnyomásmérő készülékek
már 9800 forinttól (csak nálunk)!
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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Ami a nullásból hiányzik
Na, nem a nullás lisztre gondoltunk. Újra
lázban ég a budai agglomeráció. Mint
mindannyiszor, amikor felröppen a hír:
tovább építik az M0-ás körgyűrű északnyugati szektorát, s ezzel a Magyar Ring
végre bezárul. Ha jól számoljuk, lassan
20 éve vár erre a helyi közvélemény.

A közlekedés az érintett területen az
átmenő forgalom miatt valóban kritikus.
Az ingatlanfejlesztők és az érintett tulajdonosok szintén árgus szemekkel és
előszeretettel tanulmányozzák ilyenkor
a nyomvonalakat. A kedélyeket a magunk részéről azonban ezúttal is inkább
hűtenénk. A hír gondos szövegelemzése –
„meghirdette az M0-s autóút nyugati szektor 10. számú főút és az M1-es autópálya
közötti szakaszára a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésének feladatát a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)” –
azt jelenti, amit. Se többet, se kevesebbet.
Kiadták a feladatot a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére. Ennyi. Arról,
hogy a tanulmányból mikor lesznek kivitelezési tervek, a tervekből pedig autóút, nem szól a fáma.
Aligha merész jóslatunk szerint: ebben
az évtizedben biztosan nem.
Tosz Bibora

Szárnyakat ad

Sokan ismerik a Budaörsi Kopárok
egyik kis magaslatán, az alatta
elterülő vitorlázó-repülőtér névadó
„hegycsúcsán”,
a
Farkas-hegyen
álló vitorlázórepülők emlékművét. A
műtárgyat nemrég felújították. Az eredetit ugyanis, amelyet még 1979-ben,
az ötvenedik évfordulóra készítettek, az

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

elmúlt években vandálok megrongálták.
Októberben ünnepélyes keretek között
avatták föl az újat.
Farkas-hegyen, pontosabban a Farkas-hegy alatti völgyben ringatták a
magyar vitorlázórepülés bölcsőjét (A
hónap képzavara – a Szerk.). Az első
fölszállásokat 1929-ben jegyezték föl.
Az eseményre több százan zarándokoltak el, köztük sok veterán pilóta is.
A Pilisi Parkerdő, amely mások mellett maga is támogatta a remélhetőleg
nemcsak az időjárás viszontagságainak, hanem a vandáloknak is ellenálló
emlékmű helyreállítását, tanösvényt tervez kialakítani a Farkas-hegyen, és ebben szerepet szán az emlékműnek is.
Biator Oszi

Van, ahol már beköszöntött a 21. század
Nemrég kaptuk a hírt, elektromos
buszt tesztelnek Budaörsön. Első
útjára október 16-án a városháza elől
indult. Jelezzük, nem trolibuszról van
szó, ennek nincs áramszedője, nem is
kötött pályás, akkumulátorról nyeri az
energiát.
eszt

Mi már az ünepekre készülünk

www.keszijogsi.hu

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

Keresse üzleteinket a Budakörnyéken:
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!

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.

Közel van hozzám. Közel áll hozzám
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Amikor a Múzsa kapja

Gőte a könyvtárban

Jelentjük, munkatársunknak igazi, művé- elkészült, s már csak arra vár, hogy adaszettörténeti, sőt: művészettörténelmi kozásból, önkormányzati hozzájáruláspillanatot sikerült megörökítenie a ból, esetleg pályázati pénzből összejöjjön
mellékelt fényképen. Már az sem lett vol- annyi, hogy bronzba öntessék, s fölállítna akármilyen bravúr, ha az ihletnek azt tassék a budakeszi (szobor)parkba.
a mozzanatát kapja lencsevégre, amikor
A kezdeményezés a Mezei Mária Kula művészt a Múzsája homlokon csókolja, turális Egyesület érdeme, amely október
tekintettel arra, hogy ez az alkotómunka végén adománygyűjtő bált is rendezett a
olyan intim fázisa, ami ritkán történik helyi művelődési házban a szoborállítás
meg a nyilvánosság, de akár még egy érdekében.
fotográfus kamerája előtt is (a dolog
Ozirisz Abbot
különben is inkább meta- Mint egy hímes tojással…
forikus, mint valóságos); de
az, hogy a művész csókolja
homlokon a Múzsáját, nos,
erről nemhogy hiteles dokumentum, de még utalás
sem volt eleddig az általunk
ismert irodalomban (Google
inclusive).
Az egyedülálló eseményre
amúgy a Makkosmárián élő
Józsa Lajos szobrászművész
műtermében került sor,
akkor, amikor az alkotó
fölfedte készülő szobrának
idomait szerkesztőnk előtt.
Az életnagyságú Mezei
Mária-szobor agyag makettje

BUDAKESZI

Kulturális ajánló,

November
4. szombat, 10.00
Eszemadta Gyerek Táncház
Rathauskeller
20.00
Keszi Táncház, Rojtos Zenekar
Erkel Ferenc Művelődési Központ (EFMK)
10. péntek, 11.00
BonBon Matiné
EFMK
12. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
EFMK
14. kedd, 18.00
Flamenco tánctanfolyam
Rathauskeller
15. szerda, 18.00
Izraeli úti beszámoló
EFMK
18. szombat, 10.30
Cérnahangverseny
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium
EFMK
19. vasárnap, 11.00
A kis herceg
EFMK

X
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Gőte a könyvtárban? „Ebben meg mi a szenzáció? Egy rendes könyvtártól ez igencsak
elvárható!” – jegyzi meg ismerősöm, amikor
elújságolom neki, hogy a budakeszi könyvtárban láttam egy gőtét. Amikor azt is elárulom, hogy én egy élő, eleven gőtét láttam,
már sikerül fölébresztenem az érdeklődését.
„Nocsak! Ez valóban érdekes – töpreng el a
hallottakon, miközben gyanakvóan fürkészi
arcvonásaimat. – Lehet, mégis van reinkarnáció? És hogyhogy épp Budakeszit
választotta az újbóli világra jöveteléhez?” –
szegezi nekem a keresztkérdését.
Itt föl kell világosítanom, hogy nem a nagy
német költőfejedelemről, Goethéről beszélek, akinek amúgy valóban ott sorakoznak
a kötetei a bibliotéka polcain, hanem egy
szalamandráról, amit/akit a könyvtárosok
fogadtak pártfogásukba néhány hónapja.
A meglehetősen sznob hírében álló emberemet közlésem lelombozza, hát még,
amikor megtudja, hogy az állatot Borgnak
nevezik. „Legalább a Johann vagy a Wolfgang nevet adták volna neki! De hogy jön
ide egy teniszcsillag?”
Ez az a pont, ahol legyintek, inkább
nem magyarázkodom, hogy a tréfás névadáshoz a svéd város, Göteborg szolgáltatta az apropót.
Sza-T-ír

21. kedd, 18.00
Flamenco táncklub
Rathauskeller
23. csütörtök, 18.00
Közmeghallgatás
EFMK
25. szombat, 10.00
Eszemadta Gyerek Táncház
Rathauskeller
26. vasárnap, 18.00
Donnie Darko
Filmkultklub
Rathauskeller

Budaörs

Latinovits Színház

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

November
5. vasárnap, 19.00
Álarcosbál
7. kedd, 19.00
Komámasszony, hol a stukker?
8. szerda, 19.00
A fehér kór

17. péntek, 19.00
A sötétség hatalma
Nyilvános főpróba
18. szombat, 19.00
A sötétség hatalma
Bemutató előadás
19. vasárnap, 19.00
A sötétség hatalma
22. szerda, 19.00
Görgey Gábor 88.
Komámasszony, hol a stukker?
28. kedd, 14.00
A dzsungel könyve
28. kedd, 19.00
A dzsungel könyve
29. szerda, 11.00
A dzsungel könyve

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
November
3. péntek, 18.00
Makray Krisztina Filmklubja
a művelődési házban

NOVEMBER
9. csütörtök, 18.00
Somkuti Nándor úti beszámolója
a könyvtárban
10. péntek, 19.00
Márton-napi Táncház
a művelődési házban
11. szombat, 14.00
Márton napi kézműves játszóház
a Lámpamúzeumban
19.00
Nyakas Jazz Klub
a művelődési házban
16. csütörtök, 18.00
biblioterápiás foglalkozás
Szász Éva vezetésével
a könyvtárban
18. szombat, 15.00
Ábrahám Tamás és Ábrahám
Noémi közös fotó kiállításának
megnyitója
a művelődési házban
26. vasárnap, 18.00
Adventi koncert
a művelődési házban
29. szerda, 18.30
Családi egészségklub
a művelődési házban
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Lédererné, mi van a kosárban?
Csepel, 1925. január 8-án hajnalban a Weisz Manfréd Lőszergyár éjjeliőréhez bekopogott munkába indult ismerőse:
a sötétben két settenkedő alakot
látott átmenni a gyárudvaron. Az
őr utánuk eredt, s a Duna-parton
utol is érte a két ismeretlent,
akik a bőröndjeikből valamit a
folyóba szórtak.
Kérdésére azt mondták,
nemrég elpusztult kutyájuk,

Aranyat
csak bocskaiban
„Ez most nekem, vagy a ruhámnak szólt?” – tette föl a protokollba nehezen beilleszthető
kérdést dr. Pápay Judit Dr.
Hunyady László dékánnak,
amikor az, miután kezet rázott vele s átadta a diplomát,
a többieknek ugyancsak elmorzsolt „Gratulálok”-ot egy
„Tiszlettel” nyomatékosította.
Hogy a Nyájas Olvasót
segítsük a kis epizód értelmezésében, elmondjuk, Pápay
doktornő nem most szerezte
a diplomáját, különben hogyan is praktizálhatott volna
évtizedeken át, hanem kereken
ötven évvel ezelőtt. Épp e kerek
évforduló volt az apropója
annak, hogy a Semmelweis
Egyetem a fél évszázaddal
ezelőtt
államvizsgázottakat
úgynevezett arany diplomával
köszöntse. Az ünnepi alkalomhoz ünnepi ruha is illik, a
budakeszi háziorvos bocskait
öltött hát október 14-én.
A dékán beszédében, miközben méltatta a megjelentek
teljesítményét, elsősorban azt
tartotta fontosnak kiemelni,
hogy ötven éven át bírták lélekkel, hogy hippokratészi esküjükhöz hűek maradjanak.

Nyert Fajtha
Lapzárta után érkezett a hír:
döntött Budakeszi képviselőtestülete az Erkel Ferenc
Művelődési Központ igazgatói pályázatáról: az első számú
vezető székét a posztot eddig
is betöltő Tóthné Fajtha Anita
nyerte el.

annak tetemét dobták a folyóba. Miután a férfi és a nő eltávozott, az éjjeliőr alaposan
körülnézett. Többek között ruhafoszlányokra lett figyelmes.
Értesítette a rendőröket, akik
kiszálltak a helyszínre. Kisvártatva vércseppekre bukkantak a
Duna-parton.
A nyomozás megindult.
A történet a 20. századi magyar kriminalisztika
egyik legnagyobb
bűnesetévé lett, s a
népi emlékezet is
évtizedeken keresztül őrizte egy bárgyú
kis kupléban még akkor is, amikor az ezt
dúdolók már aligha
tudták pontosan, ki
is volt Lédererné és
Kodelka. A folytatást és a megoldást

Az oktatásról a 168 órában
Olvasóink jó ismerősét, Pléh
Csabát, a Budakeszin élő pszichológust, nyelvészt, nemrég
fölkérték az MTA közoktatási bizottságának elnöki posztjára. Ebből az alkalomból készített a Széchenyi-díjas tudóssal egy hosszabb interjút a 168
óra. Ebből idézünk.
P. Cs. azt ígéri: a grémium a
korábbiaknál aktívabban kívánja felhívni az oktatás ügyével
kapcsolatos tudományos evidenciákra a társadalom és a
döntéshozók figyelmét.
– Ön is említette, mennyire
át van politizálva a közoktatás egésze. Ha kimondja, hogy
a nemzetközi trendek éppen a
decentralizáció, a nagyobb autonómia irányába mozognak, azt
támadásnak fogják minősíteni.
Ráadásul a 2010 előtti oktatási
rendszer szinte minden eleme
billogot kapott.
– Ön pesszimista a politikusok
reagálóképességét
illetően. Hadd mondjak egy
történelmi példát! Az amerikai oktatásügy egy, az önmaga
nagyszerűségétől eltelt keretekben működő rendszer volt, de ott
1957 és 1968 között egy híres
folyamat játszódott le. Az első
szovjet műhold fellövésének

pillanatában ugyanis kétségbeesett önvizsgálatba kezdtek. Ezt
nevezték szputnyiksokknak. Az
amerikaiak, republikánusok és
demokraták közösen, elkezdték
a természettudományos képzés
megreformálását. Ennek drámai
következményei lettek az iskolarendszerre és a tudományra is.
Az amerikai tudomány legfőbb
finanszírozó szerve, a National
Science Foundation épp ennek
hatására jött létre: „az nem lehet, hogy az oroszok jobbak,
mint mi”. Vagyis a politika
olykor képes szembenézni a
valósággal.
– Akkor legyünk jóindulatúak,
és az egész Hoffmann Rózsaféle reformot, ami hátraarcot
jelentett mindennel szemben,
ami modern, lássuk egyfajta
kultúrpesszimista kísérletnek?
– Azt gondolom, hogy a NAT
felülvizsgálatát végzők szembe
fognak nézni az új helyzettel.
Hadd mondjak egy példát! Biztos, hogy a digitális eszközök
világában, amikor klaviatúrán
írnak a gyerekek és számológépekkel számolnak, az iskolának végig kell gondolnia, mi
a kézírás és a papíron számolás
szerepe. Én pszichológusként
ugyanakkor
meg
vagyok

(happy endingről nem beszélnénk) aligha tudja meg tőlünk
a Nyájas, még ha a bűnügyi rovatunkat föllapozza sem, ahhoz
kicsit még várnia kell.
A bűnügyből a Budakeszin
élő Szász János világhírű
filmrendező készített filmet.
A hentes, a kurva és a
félszemű című alkotás világpremierje a sátoros ünnep
idején, október 5-14. között
Izaraelben, a Haifai Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt. Pár napra rá pedig Európában, Gentben is
bemutatták. Léderert Nagy
Zsolt, feleségét Gryllus Dorka, Kodelka hentest pedig
Hegedűs D. Géza játssza el.
A magyarországi bemutató
2018 elején lesz. (A bulvárlapok azt sem mulasztják el
megírni, hogy a szerep kedvéért Hegedűs D. több mint
húsz kilót hízott.)
Bitós Zora
győződve arról, hogy a fejben
és a papíron számolás képessége
nagyon fontos, mert elősegíti az
emlékezeti folyamatok fejlesztését, s ezt a gép nem váltja ki.
De ezt a problémát nem lehet a
szőnyeg alá söpörni.

Minyó az A38-on
Október végén az A38 fedélzetén mutatták be a budai agglomerációhoz több szálon
kötődő Minyó Szert Károly
képzőművész, performer legújabb albumát.
A hazai kulturális élet jelentős eseményén közreműködött
a Voodoo Papa Duó, s természetesen nem maradt el az
ily alkalmakkor szinte kötelező
performance sem a művész
előadásában. A közönség ezúttal egy úgynevezett fényjelenítést mutatott be. Tillmann J.
A. erről így írt: „A fényfejlesztés és a képkészítés performálásával Minyó Szert
a kiállítás-megnyitónak új dimenziót adott. Nem túloz,
amikor arról ír, hogy fénybiciklijére felülve fényéveket tesz meg
néhány perc alatt, kozmikus
távolságot hidal át; átbiciklizik
egy másik dimenzióba…”
tb
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Ingatlanpiaci értékelés a Huberrel

Piacon innen és túl
Mozgalmas év van Budakeszi vezető
ingatlanirodája mögött. A mérleget
megvonja az iroda két alapítója.
– Kezdjük előbb, már csak a lovagiasság okán is, a hölggyel.
– Valóban sok változás volt vállalkozásunk életében – kezdi az összefoglalót Vécsei Melinda. A személyi
változásokon túl, amelyekre most már
nem térnék ki, a legfontosabb, hogy
nemrég még egy irodát nyitottunk
Pátyon azzal a céllal, hogy a helybéliekhez, illetve a Zsámbéki-medence
lakóihoz még közelebb, számukra
még könnyebben elérhetőek legyünk.
–
Hol
Melinda: Az ingatlan
vannak henem játék
lyileg?
–
Páty
főutcáján,
ahol könnyen megtalálnak bennünket,
előre
egyeztetett
időpontban.
Kérem, az
én számo-

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

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

Számítógépes
futóműállítás

mert ki tudja,
meddig tartanak a jelenlegi trendek.
– Milyen újdonság van
még?
–Konkrétan Budakeszit és a
Zsámbékimedencét érinti, hogy fölgyorsulni látszanak az M0-ás észak-nyugati szektorának a továbbépítésével kapcsolatos fejlemények, ami jelentős befolyással lehet az ingatlanokra is.
– Úgy tudom, jövő év elejétől
tovább szigorodnak az ingatlanirodák
működésével kapcsolatos jogszabályok.
– Valóban, de ettől mi nem tartunk
– veszi vissza a szót V. M. –, hiszen
mi már eddig is megfeleltünk ezeknek az előírásoknak; sőt: üdvözöljük
a változásokat, hiszen céljuk, hogy
tovább tisztuljon a piac, és csak
valóban hozzáértő vállalkozások
végezhessék ezt a felelősségteljes
tevékenységet, hiszen az emberek
többsége számára az ingatlantulajdona a legfőbb vagyona. Ezzel nem
szabad játszani!
(x)
Lőrinc: Fölvesszük
a piac ritmusát

mat hívják, mert elsősorban én vagyok
Pátyon, de természetesen kollégám is
rendelkezésükre áll, ha így óhajtják,
ugyancsak időpont-egyeztetés után.
Amit még fontosnak tartok elmondani:
az új állomáshelyünk Bara Emőke
ügyvédi irodájával egy épületben
működik. Az ügyvédnővel nemcsak jó
bérbe adóra, hanem kiváló szakmai
partnerre is leltünk. Gondolom, aligha
kell ragoznom, egy jó ingatlanüzlethez mennyire elengedhetetlen a megbízható jogi háttér.
– Hogyan látja jelenleg térségünk általános ingatlanpiaci helyzetét? – fordulok másik beszélgető
partneremhez, Szabó Lőrinchez.
– Az általános felélénkülésből
vidékünk ugyancsak kivette a részét, az eddigiekből is kitűnhet, igyekszünk lépést tartani a gyorsuló
tempóval. A legfontosabb piaci változás, hogy mára egyértelműen az
eladó diktál, szemben a korábbi
időszaktól. Szóval most a tulajdonosoknak áll a zászló, innen is bátorítom
azokat, akik eladóként szeretnének
megjelenni a piacon, vágjanak bele,

Műszaki
vizsgáztatás

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

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

Kemény Endre
műszerész

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

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával
Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu
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Füstgáz a bölcsiben
Október 19-én délelőtt 10 óra
körül a budakeszi öregbölcsi
egyik termében a gondozónők
füstszivárgást észleltek. A
gyerekek, a jó időnek hála,
épp kint játszottak a kertben.
Az
intézményvezetés
riasztotta a tűzoltókat, akik
hamarosan meg is érkeztek
és intézkedtek. 11-re már
le is vonultak a helyszínről.

Nem volt tűz, a csatornázási
művek engedett füstgázt a
csöveibe az illegális lókötők,
akarom mondani: rákötők
földerítése végett, ezt észlelték a bölcsődeiek (ők legálisan
vannak rajta a rendszeren);
egy korábbi szerelés nyomán
a javítást végző szakember elfelejtette visszatenni a fedelet.
Boros Zita

Halál a Szél utcában

A gyalogost elütik, a zebrák kihalnak

Hirtelen nem tudta mire vélni munkatársunk október 5-én
kora délután a hirtelen támadt
szélvihart: pár perccel korábban, amikor a Dózsa György
téri élelmiszer-áruházba beugrott valami apróságért, még
nyoma sem volt. Amikor kilépett, hatalmas robaj fogadta, a
szél kavarta por pedig percekig
megakadályozta, hogy meglássa: egy mentőhelikopter épp
leszállni készül a rendőrségi
épület mögötti téren. Amikor
elindult a helyszínre, vette
észre, hogy a Szél utca alsó

Autó gázolt gyalogost október 3-án a Budakeszi Erdő utca–Fő
utca kereszteződésben. Kevéssel 14 óra előtt egy Páty felől
érkező fekete autó a főutca kijelölt gyalogátkelőhelyén ütötte el a fiatal lányt, akit mentők szállítottak el a helyszínről.
A szemerkélő esőben zajlott rendőrségi helyszínelés következtében a főutcai autósforgalom föltorlódott. Anélkül,
hogy bármit is akarnánk sugalmazni a konkrét eset kapcsán,
megjegyezzük, a világ más tájain a zebrát kihalásra ítélték:
például szülőhazájában, Nagy Britanniában, ahol 3 gyalogos-autós fizikai találkozásból egy éppen a csíkosra fölfestett
aszfalton következik be. Közlekedésbiztonsági szakemberek
szerint ugyanis a lábbusszal közlekedők oktalanul nagy biztonságban érzik magukat a kijelölt gyalogátkelőhelyeken, holott a
gépkocsivezetők gyakran feledkeznek meg a vonatkozó szabályokról.
eszt

szakaszán a már ott lévő autós
mentők egy, a földön fekvő,
idős férfit próbálnak újraéleszteni. A rendőrök az egész
környéket lezárták. A helikopteres kollégáikkal kiegészülve
az orvosok majdnem egy órán
át küzdöttek az életéért, de végül csak a halál beálltát tudták
megállapítani.
Nem tudjuk, mit ír elő ilyen
esetekre a protokoll, de (nem
ez az első alkalom, amiről
beszámolunk)a holttestet csak
órákkal később szállították el.
Zsibora Bot

Magány és őszi
melankólia ellen
Vécsei Melinda
+36-20-437-7028
melinda@huberingatlan.hu

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlanközvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

Ha gondolt már arra, hogy gazdálkodik egy kis birtokon,
gyönyörű panorámás, zártkerti művelés alól kivett
terület, présház (50 m2 lakható) és pince-, mely teljesen alkalmas erre s ez mind közel a falu központjához, akkor ezt érdemes megnézni. A nagy
területen ami 3112 m2, 800 tő szőlőt, külön konyhakertet, gyümölcsöst alakítottak ki a tulajdonosok.
Ebből a konyhakert kb 600 m2 található csepegtetős
öntöző rendszerrel kiépítve. Irányár 25 mFt.

2092 Budakeszi, Fő utca 134.,
2071 Páty, Rákóczi út 36.
www.huberingatlan.hu, www.miosz.hu
info@huberingatlan.hu

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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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

No de menjünk, az asszony lassan
végez.”
Fanni nénit valóban már a pénztár
mögött a sorban érjük utol, de végül
birtokra, ráadásul busszal, mert még is időben érkezünk. Fanni néni lelkes:
autónk sem volt. Ma meg úgy van, „Képzeld, fiacskám – fordul a férjéhez
hogy itt vásárolunk meg mindent, ami –, megvettem a vitaminokat. Nem is
szükséges, de még sokszor azt is, tudtam, hogy ilyen széles a választék.
ami az otthoni háztartásunkhoz kell. És gyógyteákat is találtam, úgyhogy
Aztán ma már nem vacakolunk any- a patikába már be sem kell mennünk,
nyit a főzéssel, legtöbbször lejövünk mindent megkaptam, amire szükséide, a bisztróba, és megebédelünk. günk volt. Tudja – fordul felém maVan, hogy a másnapi ebédet is innen gyarázatképp –, itt a hűvös, nyirkos,
visszük el ugyanazzal a lendülettel. szeles ősz, könnyen meghűl ilyenkor
Nagyon szeretjük, ahogy itt főznek.” az ember, pláne a magunkfajta koro„Na, nem tudom, hogy mikor jönnek sabbak. De fölvesszük a kórokozókkal
legközelebb, de hadd hívjam föl a fi- a harcot – mutat a bevásárló kocsigyelmét a Márton-napokra, már ha jába –, vitaminokkal és gyógyteákkal
szeretik a libát.” „Mi az, hogy!” „Csak szerelkezünk föl!
azért, mert épp az imént beszéltem
Étekfogó
Katranitz séf úrral, aki meg- Fiacskám, te mivel eszed a libát, párolt
súgta, a hagyományos sült káposztával vagy gránátalmával?
liba párolt káposztával…”
„De lila legyen ám az a káposzta,” – szakít félbe János
bácsi. „Szóval a klasszikus
libaételek mellett idén valami egészen különlegeset talált ki: a libát gránátalmával
fogja párosítani.” „Nem tudom, a liba mit szól hozzá,
de nekem tetszik a gondolat.

Gránátalma és vitamin

„János bátyám, de jó, hogy látom! Régen találkoztunk.”
János bátyám nyugdíjas tanár, feleségével együtt évtizedek óta élik „kétlaki” életüket: ősztől tavaszig budai
otthonukban, tavasztól őszig pedig
szerény, nagyszénászugi házikójukban. A Príma élelmiszer-áruházban
futunk össze, a bisztróban, ahol épp
egy forró teát szürcsölget, előtte újság
– „átfáztunk odafent, zártuk a szezont,
tudja, hogy nincs fűtés.” – s persze,
hogy hellyel kínál. „No és hol van a
kedves Fanni néni?” – érdeklődöm.
„Ő bent vásárol a boltban, nemsokára megyek is utána.” „Szép kis
munkamegosztás, a feleség vásárol,
maga meg itt teázik?” – évődöm, de
veszi a lapot: „Jobb szeret egyedül.
Én majd csak akkor megyek, ha szükség lesz rám: a cipekedésnél. Ha
aztán már minden bekerült az autó
csomagtartójába, mindketten visszajövünk, és szépen megebédelünk.
Tudja, én még emlékszem azokra
az időkre, amikor egy-egy hétvégére
mindent magunknak kellett hoznunk
a városból. Felmálházva jártunk ki a

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

SZOMBATON IS NYITVA!

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

Merénylet sósavval és paragrafussal

Kíberek a kibertérben és a savas ember nyomában. Budakeszin a titokzatos
koreográfus.
Hátborzongató és rejtélyes merényletsorozat egyelőre ismeretlen indítékaira derülhet fény, miután az elkövetőjük, a 23 éves
F. Géza október 4-én feladta magát a
rendőrségen.
Mindkét eset még nyár végén történt, az
első augusztus idusán, a budapesti 31-es
buszjáraton, a második pedig 21-én, egy
Budaörsről Budapestre tartó, menetrend szerint járó buszon. Az elkövető mindkét esetben
maró savat öntött a jármű műbőr ülésére.
Először egy fiatal nő, másodszor egy férfi
ült bele gyanútlanul a maró vegyi anyagba.
Mindketten megsérültek. A ma már azonosított fiatalemberről egy térfigyelő kamera
is készített fotót, ami a kiadott körözésben
szerepelt. Alighanem ez késztette a belátásra, jobb, ha önként jelentkezik. Az ügyben a
Budaörsi Rendőrkapitányság folytat nyomozást testi sértés kísérlete miatt.
Az ügynek sajátos politikai ízt ad, hogy
a Tarlós István főpolgármester összefüggést vélt fölfedezni a Budapesti Közlekedési
Központ informatikai rendszerét többször
ért túlterheléses kibertámadások és a savas
támadások között.

Holttestet találtak Budakeszi külterületén
október 24-én délután. A rendőrség a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. Bűncselekményre
utaló körülmény nem merült fel.
Rapid puccs a Polgárőrségben
Rendkívüli közgyűlésre hívták össze a helyi polgárőröket a budakeszi Erkel Ferenc

Művelődési Központban október 18-án. Miután az eseményről kizárták a sajtót, és végig
zárt körben tartották meg, csak másodkézből
származó információink vannak.
Ami az összejövetel végeredménye: az
egyesületet azonnali hatállyal feloszlatták, illetve ugyanazzal a lendülettel új
polgárőr-egyesületet is alakítottak. Hogy
ténylegesen ki is volt a koreográfus, és
hogy az eljárás jogszerű volt-e, erről
megoszlanak a vélemények, de majd a
bíróság úgyis meghozza a határozatát.
A puccs oka, állítólag, az volt, hogy
a még közvetlenül a közgyűlés előtt
lemond(at?)ott elnök Farkas Dániel vezette budakeszi polgárőrség jó ideje nem
látta el rendesen feladatait és a jogszabályban előírt kötelezettségeinek sem tett eleget.
Az ellenérdekelt fél viszont az önkormányzatot okolja, amiért az a működés pénzügyi
feltételeit állítólag nem teremtette meg.
Ami érthetetlen, akár így, akár úgy volt
is, miért nem a civil szervezetre bízták, hogy
rendezze sorait, miért kívülállók (megyei
polgárőrség, önkormányzat) jártak el az
ügyben. Az is több mint furcsa, hogy az
üstöllést megalakított „civil szervezet” anynyira civil, hogy zömmel önkormányzati
tisztségviselőkből, valamint az önkormányzathoz „közel álló” személyekből áll.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

HALLÓKÉSZÜLÉK

Huber-Szabó Lőrinc
+36 30 515 7447
+36 23 451 968
lorinc@huberingatlan.hu

Budakeszin és környékén teljes körű ingatlanközvetítés ügyvéddel, hitelügyintézéssel.

Budajenő új építésű részén kínálunk megvételre
egy impozáns családi házat. Az ingatlan egy 820
nm-es, teljesen sík, déli tájolású, parkosított telken
áll. Alapterülete 180 nm, 2 szintes, a nettó lakóterület
220 nm. A házzal egybeépült garázs 60 nm-es.
Bővebb információk a http://www.huberingatlan.
hu/page/ingatlan/721_hi oldalon találhatók.

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

Ami a legbiztonságosabb
zárat is nyitja…

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

A 12 éve működő

RFM Könyvelőiroda

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

NINCS!

(Üzletházunkban a hallókészülék-szaküzlet bezárt!)
Hallókészülékekbe való

ELEM

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

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban:

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