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FRÍÍÍ!

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

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

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

http://www.geridoroptika.hu

UDÁNTÚL

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

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

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

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Ég-szer 
és ékszer

Média-vállalkozás számlaképes, 
autóval, internettel rendelkező

üzletkötőt keres
Telefon: 06 (20) 212-3808

Délibáb

Tó, tágas,
Délibáb;
Tótágas,

Le a fejjel, föl a láb!
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TAKARÍTÓT KERESÜNK!
Takarító kollégákat keresünk 
Biatorbágyon lévő létesítményünkbe!
Stabil munkalehetőséget kínálunk megbízható, 
munkájukra igényes munkavállalóknak. 
Feladatok:
Általános napi takarítás, melybe beletartozik a 
porszívózás, felmosás, portörlés, szemetesek ürí-
tése, mosdók, WC-k higiéniai fertőtlenítése.

Helyszín: Biatorbágy
Munkaidő: 
Hétfőtől-péntekig: 06:00-14:00 és 14:00-22:00 
Bérezés havi nettó 140.000-170.000 Ft (+ utazási 
hozzájárulás)
Akár havi nettó 200.000 Ft-ot is kereshet havi két 
szombat és egy vasárnapi műszak elvállalásával.
Szombat- vasárnap: 06:00-14:00 és 14:00-22:00 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük, önéletrajzát küldje el a „Takarító Biator-
bágy” megjelöléssel a hr@ablaktisztitas.eu e-mail 
címre vagy hívja a 06-20/973-2505 telefonszámot!

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

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

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

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

Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; pos-
tán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: Krupp és Társa Kft., 
2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.); 
e-mailen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

TÁRSkeresés
Keresem 
a társam

Albitzné Katsányi Olga
ingatlanközvetítő, értékbecslő, 

a MIOSZ tagja

Tel: 06-20-248-2433
e-mail: olgaingatlan@gmail.com
Honlap: www.olgaingatlan.hu 

20 éves tapasztalat Budakeszin 
és környékén, kedvező jutalék, 

ingatlan tanácsadás!!

Sokan félnek az ingatlan adásvételtől, 
a változástól, hogy fölborul az életük. 
Pedig nem kell fejre állni. 
Bízza ingatlanügyeit rám!

Nem kell 
fejre állni!
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Na, mit szól? – kérdi izgatottan, 
amikor meglát –, hogy már nálunk is 

van medve! 
Mit is szólhatnék, kérdem, mi ebben a 

szenzáció? Van itt medve, nem is egy, s már 
évtizedek óta. Ezen kicsit elcsodálkozik; 
itt született, már a nagyszülei is itt éltek, 
mondja, de medvével eddig sem ő, sem 
ősei nem találkoztak. Nem medvés hely 
ez igazán. No hiszen, itt él, és még a 
Vadasparkban sem járt soha? – rep-
likázom. Legalább az unokáit elvihetné 
néha. Épp most születtek dámborjak. 
Erről nem hallott? Jaj, ne tréfálkozzam 
már én ővele, nem a vadasparki medvék- 

re gondolt, hanem igazira! Miért, a Vadasparkban talán 
teddy mackók vannak? Nem úgy értette, hanem vadon élő, 
szabadon kószáló fenevadra. Mert hogy egy ilyen bukkant 
föl minálunk. Hát én nem olvasok újságot, újságíró létem-
re, nem hallottam, hogy medvék csatangolnak mostanában 
országszerte? Mondom, olvastam, hallottam róla, de nem 
itt, mifelénk. Márpedig ő éppen erről beszél. 

Most rajtam a csodálkozás sora. Fürkészem is emberem 
arcát, de nem úgy látom, nem is úgy ismerem, mint aki többet 
ivott a kelleténél. Ő meg mondja tovább. Hogy az utcájuk-
ban látták a minap medvét. A szomszédja mesélte. Még a 
helyet is részletes pontossággal leírja, mintha ő maga is ott 
lett volna. Az egyik keresztutcán iramlott át, magyarázza, 
épp csak egy villanásra látta, de pontosan be tudta azono-
sítani: medve. Biztos csak káprázott a szeme, vetem ellene, 
vagy délibábot látott. Nagy melegek voltak mostanában. No 
de miket beszélek én itten, így ő, még hogy délibáb, amikor 
mindez éjszaka történt. Márpedig holdvilágnál nincs dé-
libáb. Még ha telihold van, akkor sem.

Látva kétkedő ábrázatomat, tovább győzköd, szép, tiszta 
égbolt volt azon az éjjelen, kitűnő látási viszonyok, s tör-
ténetesen telihold. Tévedés kizárva. De én csak tovább 
tamáskodom, a telihold különben is elgondolkodtat, meg is 
kérdem, biztosan tudja, nem holdkóros-e a szomszéd. Mintha 
őt magát gyanúsítottam volna meg, kel a védelmére, váltig 
bizonygatja, milyen derék, szavahihető ember a szomszéd. 

Hogy némiképp megengeszteljem, mondom neki, bizony 
éjszakánként magam is össze-összetalálkozom vadállatok-
kal az utcánkban, úgyis mint sündisznó, menyét; de még a 
rókát is láttam egyszer átsuhanni az úttesten, ami egy ideje 
rendszeresen itt ólálkodik a kertjeink alatt. Továbbmegyek, 
nem is olyan régen egy vaddisznó csapatot úgy kellett be-
fogni, miután bevette magát az óvoda és a temető közötti 
csalitba. Erre csak földerül az arca, ez már valami, a vad-
disznó. (Mégsem sündisznó.) Az már majd’ akkora, mint a 
medve. 

Összegzem tehát a vadtalálkozásaimmal kapcsolatos 
tapasztalataimat, s kimondom: de medve azért csak nem. 

Kiül a csalódás arcára, kompromisszumot ajánlok: Tudja 
mit, elhiszem, hogy a szomszédja medvét látott kószálni az 
utcán, ha maga elfogadja, hogy egy kacsa volt.

Társaságunkban a harmadik úr, szófukar ember, meg nem 
szólalt volna, amíg mi vitáztunk egymással, erre már nem 
állja meg, hogy meg ne kérdezze: Ez a maga szomszédja vé-
letlenül nem politikus? A medvés képe igen csak megnyúlik, 
látni rajta a ki nem mondott kérdést: hát ezt meg honnan 
tudja? Aztán zavartan válaszol, nem. Még nem politikus, 
igaz, nemrég említette, jövőre elindulna az önkormányzati 
képviselőválasztáson.

eXabo Tibor
szellemi homeless

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

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„Az optimista úgy tesz, mintha ez volna a létező világok legjob-
bika; a pesszimista el is hiszi, hogy ez az.”

(Ernst Bloch)
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Szent Jakab havában megoltamazd magadat borsos 
étkektől s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvárok-

tól; eret ne vágass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne 
hálj; a fürdő árt, sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát 
mind virágostul, ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldog-
asszony napján ha eső van, úgy, mint Medárd, negyven-
napi esőt jegyez.

Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, 
utálatos álnokokat, hizelkedőket, magának takarókat, 
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vérontókat, 
tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, egyedül 
maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra ösztönző ter-
mészetüeket e világra nagy hiába szülsz. 

CSÍZIÓ Július, Szent Jakab hava

Emlékkereszt 
Budajenőn
Ünnepélyes keretek között, júni-
us utolsó szombatján szentelték  
újra a helyi őslakosok számára 
nagy jelentőségű emlékkeresztet 
Budajenőn. (A műtárgy a telepü-
lés Perbál felőlé végén áll az út 
mentén.) A helyi védelem alatt 
álló keresztet  kormánytámoga-
tással restaurálták. Az ünnep-
ségen részt vett a településhez 
kötődő Soltész Miklós államtit-
kár. Az emlékkeresztet Harkai 
Gábor plébános áldotta meg.

Pár hete döntött Páty kép-
viselő-testülete: bölcsődét é-
pít. A leendő intézmény he-
lyét az Árpád utca 1. szám 
alatti ingatlanon jelölte ki, 
ami közvetlen szomszédja a 
Csibe Óvodának. A Műszaki 
Irodát fölkérték, kérjen be 

ajánlatokat a kisdedóvó meg-
tervezésére.

A tervezőknek szem előtt 
kell tartaniuk, hogy a két 
intézmény távlatilag teljes 
egészében bölcsődeként funk-
cionál (majd, ha felépül az új 
óvoda a Levendula utcában).

Bölcsőde Pátyon

A MEWA textilszolgáltató vállalat 930 ezer forinttal támogatja 
az önkéntes tűzoltókat. Horváth László, a MEWA magyaror-
szági ügyvezetője Budakeszin, a vállalat székhelyén a tűzoltók 
és a dolgozók előtt adta át a jelképes csekket ifj. Hidas Mátyás-
nak, az egyesület elnökének.

Oltani kell

Újrázhat Tarnai
A Pest Megyei Kormányhivatal eddigi vezetője hosszab-
bíthat. Június 26-án az Országházban Orbán Viktor minisz-
terelnök átadta az új kormánymegbízottaknak, köztük Tarnai 
Richárdnak az újabb négy évre szóló kinevezési okiratát.

A Budakeszi Vadasparkban június elején egy éjfekete, pár 
nappal később pedig két terrakotta színű dámborjú látta 

meg a napvilágot. A tehenek nagyon óvják őket, de a kitartó 
látogatók némi szerencsével megpillanthatják a jövevényeket.
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KESZI ROCK MUSIC CAFFE

KESZI ROCK MUSIC CAFFE
Budakeszi, Pátyi út 18.

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

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

Azért abba 
a koktélba én is 
belenyalintanék! 

Te is szenvedsz 
a melegtől, 
kicsikém?

A budakeszi polgárőrviszály egy újabb 
csatája ért véget a minap. 

Előzmények.
Mint ismert (Olvasóink előtt minden-

képp), tavaly október 18-án egy, részint az 
egyesület néhány tagjából, részint a hely-
hatóság pár emberéből álló csapat puccsot 
kísérelt meg a Budakeszi Városi Polgárőr 
és Katasztrófavédelmi Egyesület, pontos-
abban annak első számú vezetője, Farkas 
Dániel Gábor ellen. Az e célból össze-
hívott közgyűlésen, amelyen Farkas nem 
volt jelen, nem lacafacáztak, legott kimo-
ndták az egyesület feloszlatását, és egy új 
polgárőrszervezet megalakítását.

Farkas és hívei ebbe nem nyugodtak 
bele, pár nappal később, pontosan ok-
tóber 29-én tartott közgyűlésükön egy-
hangú határozatban mondták ki, hogy az 
egyesületet nem kívánják feloszlatni, s 
megerősítették tisztségében az elnököt is.

Miközben javában folyt az új szervezet 
bejegyzése, a puccsisták közül tíz ember, 
Somogyi Farkas József vezetésével idén 
februárban az Országos Polgárőr Szövet-
ség (OPSz) etikai bizottságához fordult, 
vizsgálnák ki a rivális egyesületnél történt 
állítólagos szabálytalanságokat. Az etikai 
bizottság a kezdeményezést elutasította, 

de az OPSZ elnöke saját hatáskörében 
egy tényfeltáró vizsgálat megindítását 
rendelte el.

Ennek a lezárásaként, június 26-i dá-
tummal, a következőkről tájékoztatta írás-
ban az érdekelteket.

Az október 18-i közgyűlésről megál-
lapította, az egyesület feloszlatása nem 
volt szabályos. (Korántsem mellesleg: 
a felszámoló taggyűlésről készült 
jegyzőkönyvet az illetékes törvényszék is 
elutasította annak szabálytalanságai mi-
att – a Szerk.) A levél arról is tájékoztatja 
a beadvány készítőit, hogy a Farkas elnök 
által október 29-ére 
összehívott közgyűlés, 
amelyen a tagság egy-
hangúan hitet tett az 
egyesület fennmaradá-
sa mellett, határozatai 
érvényesek.

Barnucz Szilvia 
főigazgató levelében 
azt is megállapítja, a 
másik polgáregyesü-
letet – Budakeszi Pol- 
gárőr Egyesület néven 
– februárban nyil-
vántartásba vették, 

miután kérte tagfelvételét az OPSZ-be. 
Emlékeztet a levél arra is, hogy a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal meg-
kötött együttműködési megállapodás 
birtokában, miután kiváltották a tagsági 
igazolványukat, a szervezet megkezdheti 
a működését.

Hogy az áldatlan harcban a magas felek 
kezdeményeznek-e újabb jogi eljárásokat, 
nem tudhatjuk, mindenesetre maradt mu-
níció a folytatáshoz. Hogy mi, részünkről 
inkább tartózkodnánk a tippadástól… 
Csak annyit jegyeznénk meg, azt is hal-
kan, sokkal jobb lenne, ha energiáikat 
nem egymásra, hanem a bűnmegelőzésre 
pazarolnák.

Biatoris Oz

Farkas Farkasnak farkasa

Két dudás 
egy csárdában
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A mobilitás szinte létfeltétele az embernek, 
a röghöz kötöttség egyre nagyobb hátrányt 
jelent. Mobilitásunk egyik csúcsa a mobil 
telefon, jóvoltából bárhonnan, bármikor, 
bárkit, bárhol elérünk. S immár nemcsak 
szóval, de akár mozgóképpel is.

Ott vannak aztán korunk egyéb mobil-
vívmányai, mint például a mobil bilik, 
akarom mondani: vécék, amelyek nagy-
mértékben enyhítik korunk embere kiszol-
gáltatottságát.

Dolga sokféle lehet az embernek. Ma-

radván most az eddigi mederben, s csak 
azok körénél, amiket ülve végzünk rend-
szerint, a hivatalos ügyintézés is ezek közé 
tartozik.

A közigazgatás sem akar lemaradni a 
mobilitás korparancsából, s azon innovatív 
gondolat jegyében, hogy nosza, vigyük 
oda, helybe az ügyintézőt, ahol az embe-
rek vannak (szubszidaritás), s ne azoknak 
kelljen esetleg távoli hivatalokat fölkeres-
ni, kitalálták a mobil ügyintézést.

A tisztviselők egy, erre a célra rendelt és 
berendezett hivatali buszba ülnek, s meg-
adott helyszínen és időpontban megállnak, 
és szolgáltatnak.

E legújabb vívmánynak legutóbb Zsám-
békon örülhettek, ahol június 22-én a Zichy 
tér parkolójában állt meg egy fertály napra 
a MOBIL KORMÁNYABLAK busza.

Sza-T-ir
*

Folytatódik Zsámbék történelmi telepü-
lésmagjának rekonstrukciója.

Június idusán lezárták a Szent István 
teret az autósforgalom elől. A munkák egész 
nyáron át folytatódnak, a legnagyobb fel-
fordulás, ami már nem csupán a helyieket, 
hanem az átutazókat is érinti, augusztus-
ban lesz: ekkor kerül sor ugyanis az Etyeki 
út—Mányi út—Szent István tér csomópont 
átépítésére, félpályás útlezárással és egyéb 
nyalánkságokkal egyetemben.

V

Kálmán C. György egyetemi tanár, 
irodalomtörténész, kritikus, publicista 
évtizedek óta lakik Budakeszin, lapunk 
nem egyszer kérdezte irodalmi viták, 
kultúrpolitikai ügyek kapcsán. Vajon ho-
gyan értékeli a kormánynak azt a rapid dön-
tését, amellyel az MTA kutatóintézeteinek 
költségvetését saját hatáskörbe vonja.

– Senki ne gondoljon arra, hogy a 
Széchenyi alapította intézményt a kor-
mány meg akarná szüntetni. Ennyire azért 
nem súlyos a helyzet.

– Idáig még a legsötétebb diktatúrák sem 
merészkedtek. De akkor miről van szó?

– Részint arról az általános tenden-

ciáról, hogy a jelenlegi kormány sem-
milyen önkormányzatiságot, autonómiát, 
önállóságot nem tűr meg. AZ MTA a 
kultúra meghatározó intézménye, ezért 
a hatalom kiváltképp kontroll alatt akar-
ja tartani. A tudomány, pontosabban a 
tudósok megrendszabályozása nem most 
kezdődött, már 2010 után is a hatalom a 
filozófusok vegzálásával kezdte ez irányú 
ténykedését, vagy gondoljunk az előző 
kormányzati ciklusban a Közép-európai 
Egyetem – CEU – elleni támadásokra, 
aminek a végjátékát alighanem most 
láthatjuk.

– Gondolja, hogy a hatalom közvetlen 
befolyást akar 
gyakorolni a 
t udományos 
életre?

– A r r a 
nincs is szük-
ség, hiszen a 
pénzek elosz- 
tásával köny-
nyedén dönt-
het kutatók, 
kutatási irá-
nyok, projek-
tek sorsáról. 

Amúgy a pénzek fölött, s nemcsak a költ-
ségvetési adóforintokra gondolok, nagyon 
szeret diszponálni ez a kurzus.

Borz Tóbiás

Ők Maguk
Bármennyire tagadja is a jelenlegi veze-
tés, a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom (ami parlamenti párt is, nemcsak 
mozgalom) súlyos válságát éli ezekben a 
hetekben. Természetesen nem állnak ren-
delkezésünkre országos adatok, de, ha-
csak a párt budaörsi szervezete nem jelent 
extrém kivételt, a körülötte zajló esemé-
nyek jól mutatják, akár csak cseppben a 
tenger, a tagság mély megosztottságát, 
kiváltképp  mióta egyik vezetője, Torocz- 
kai László kilépett a szervezetből és új 
párt szervezésébe fogott.

A Jobbik budaörsi szervezete maga adta 
hírül nemrég Facebook-oldalán, hogy egy 
emberként hagyja ott az anyaszervezetet, 
s csatlakozik a Toroczkai-féle Mi Magunk 
mozgalomhoz. (Az elnevezés pikanté-
riája, hogy az szó szerinti fordítása az 
Észak-Írországban működő republikánus 
párt elnevezésének: Sinn Féin. Előbbi u-
gyan tagadja, de köztudomású kapcsolata 
az IRA terrorista szervezettel.)

Sobri Zabot

Kézhez szoktatott tudósok

Cáfolják a hírt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
új székhelyre, Döblingbe költözne

Mobili és társai
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Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet 

H-P 10-18 óráig
Telefon: +36-20-389-2728
VÉNYBEVÁLTÁS, 

TANÁCSADÁS
ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ 

DR. ELEK EMIL MIKLÓS
 

Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász 
Bejelentkezés: 06-20/389-2728

SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT 
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE

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

GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK 
készítése orvosi vényre és teljes áron

AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:

– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák

ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

Júliusi akciónk: egyes QMED-
termékeket (pl. gyógypárnák, 
-labdák) árengedménnyel 
kínáljuk júliusban!!

A parkolás örökzöld téma, s 
korántsem csak a nagyvárosok-
ban. A kicsikben is, hát még 
egy olyanban, mint Budaörs, 
amely a lélekszámához képest 
óriási átmenő- és bevásárló 
forgalmat vonz. Valamit va-
lamiért, mondhatnók, hiszen 
a nagy bevásárló-forgalom 
egyúttal nagy adóbevételeket 
is eredményez (hát még, ha a 
kormány nem vonná el mind 
nagyobb részüket). De azért 
jut is, marad is, például arra, 
hogy a település fordítson pár 
adóforintot a parkolási gondok 
megoldására.

Parkolás ügyben több he-
lyütt is szorít a cipő (a hónap 
képzavara – a szerk,), például 
a városháza környékén, ahol 
mind az ügyes-bajos dolgaikat 
intézni kívánó ügyfelek, mind 
a hivatali dolgozók sokszor 
cipőkanállal, hogy stílusos 
legyek, is alig tudnak beszorít-
kozni az autók részére fenntar-
tott közfelületekre.

Az egyik fideszes városa-

tya, Löfler Dávid ráadásul azt 
javasolta a testület leg-utóbbi 
ülésén, hogy a jelenleg 2 órás 
várakozási időt is hosszab-
bítsák meg, amit a többség 
nem támogatott, hiszen az 
időkorlátozás célja, a járművek 
forgási sebességének növelése 
kevésbé érvényesülne.

Azt viszont igen, hogy a 
korlátozott idejű várakozási 
övezetet bővítsék. (Az övezet 
leendő határáról a városháza 
honlapján tájékozódhatnak 
az ott lakók.) Ám nem min-
denki éri be ennyivel, egye-
sek további bővítést szor-
galmaznának, mint például 
Bakó Krisztina (Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület), aki 
arra is fölhívta a figyelmet, 
mindez nem oldja meg az 
autóval bejáró városházi dol-
gozók problémáját, ugyanis ők 
nem két, hanem nyolc órákat 
tartózkodnak a hivatalban. 
Számukra külön megoldást 
kellene találni.

Robot Szabi

Parkolni nehéz

Lehet, Budaörs kulturá-
lis kínálata szűkülni fog? 
Olyan értesülések terjedtek 
el az utóbbi napokban, 
hogy 2018 volt az utolsó év, 
amikor vándorcirkuszosokat 
(migráns=vándor) engedtek 
be a városba. A művészek 
idén június utolsó hétvégéjére 
érkeztek a településre, hogy 
fölállítsák sátrukat a lakótelep 
melletti térségben. Érkezésük 
érthető izgalmat váltott ki, 
elsősorban a legfiatalabb város- 
lakók körében, ám a lelkese-
dés korántsem volt osztatlan. 

A környék lakói ugyanis es-
ténként hangos zajongást vol-
tak kénytelenek elviselni. A 

hangzavar nem az előadásokról 
szűrődött ki, hanem az elő-
adások után, a nézők távozását 
követően. Mint kiderült, nem 
először: évről évre visszatérő 
problémáról van szó. Állítólag 
olyan ígéret is elhangzott, 
jövőre már nem kapnak 
letelepedési engedélyt a ván-
dorok.

A magunk részéről nem 
egészen értjük, hogy miért 
ne lehetne találni olyan, sza-
bad területet a városban, 
ami a lakóövezetektől halló-
távolságon kívül fekszik, de 
jó megközelíthetőséggel ren-
delkezik?

Bot Zsibora

Kitiltják a migránsokat

Mint kivert kutyákSehol egy 
parkoló!
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LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

Múlt havi lapszámunkban már 
beszámoltunk róla, hogy július 
elejétől a budakesziek újra bir-
tokba vehetik a hónapok óta 
felújítás miatt bezárt orvosi 
rendelőjüket, ráadásul úgy, 
hogy a felújításon túlmenően 
korszerűsített és némiképp 
bővített intézményben új 
egészségügyi szolgáltatásokat 
is igénybe vehetnek. Olya-
nokat, amikért eddig szakren-
delésre, többnyire a városon 
kívülre kellett utazniuk.

A fölszentelést  Semmelweis 
Nap utánra időzítik.  (Nem a 
budakeszi rendelő, hanem a 
magyar egészségügyben jelen-
leg uralkodó állapotok kap-
csán mondom: ünneplés he- 
lyett méltóbb lenne a nagy 
orvos szelleméhez, ha az 
egészségügyi intéz-
ményeinkben keve-
sebbszer fordulna elő 
a kórházi fertőzés. 
Ki hinné például, 
hogy az ő hazájában 
a 21. században is 
gond a személyzet 

kézmosása… Semmelweis, 
szemmel versz.) Ekkor ad-
ják át a Budakeszi Egészség-
ügyért díjakat is.

Nem ünneprontásból, az új 
rendelőben vannak már most 
detektálható hiányosságok. 
Például az, hogy az újonnan 
kialakított rendelőhelyiségek 
nem mindenben felelnek 
meg az efféle létesítmények 
működését jogszabályokban 
előírt kubatúrának. Egyesek 
azt is nehezményezik, hogy 
az új rendelőben nem mind-
en háziorvosnak biztosítanak 
helyet, akik közül többen 
továbbra is komoly pénze-
kért kell, hogy helyiséget 
béreljenek, hogy folytathas-
sák praxisukat.

Szóba Bitor

Semmelweis, szemmel versz

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás

Nem is gondolnánk, hogy egy 
olyan egyszerű műtárgy, mint 
egy közterületi szeméttároló, 
egy pad a parkban vagy éppen 
egy buszváró milyen mértékben 
határozza meg egy település ar-
culatát. Az utcabútorokra és az 
efféle műtárgyakra érdemes tehát 
figyelnie a település gazdáinak. 
Érdeklődéssel várja a helyi (bu-
dakeszi) közvélemény, amióta híre 
ment, hogy hamarosan elkezdik 
cserélni a buszvárókat, vajon mi-
lyenek lesznek. 

Még élénken él az emlékeink-
ben, a rendszerváltás után meny-
nyire megváltozott az utcakép, 
amikor a ma is működő busz-
várókkal a régi monstrumokat 
lecserélték: monstrumokról be- 
szélek, hiszen készítőik nem 
bántak szűkmarkúan a vassal. 
Bárha kevesebb vasat rak-
tak volna beléjük, és valami 
dizájnert bíztak volna meg a 
tervezéssel. De ez már a múlt. 

Az akkori műtárgyakat 
felváltók mára szintén 
elöregedtek. Tulajdonosuk 
(egy Kft. és nem a BKK, de 

még csak nem is a helyhatóság) 
cseréli a saját költségén.  Hogy mi 
az üzlet buszvárókat fenntartani? 
A rajtuk lévő reklámfelület, illetve 
a belőlük származó bevétel.

A Város és a cég között szü-
letett megállapodás értelmében 
a reklámfelületek egy részén a 
városháza is ingyen kiteheti a hir-
detményeit.

A telepítésük még a nyáron 
megkezdődik, és a projekt egy 
évig tart. 

Mi tagadás, az új buszvárók 
tetszetősek, de egyértelműen mod-
ern városi környezetbe valók. Job-
ban örülnénk, ha egyedi, korszerű, 
de a budakeszi városképbe jobban 
illő megállókat kaphatnánk.

Babits Zoró

Buszvárókra várva

Eladót felveszünk 
Telki pékségünkbe. 
Érd: 06-30/938-2410

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

Semmelweis Ignácot 
kérem befáradni

Az új, K4-es buszváró, 
még csak papíron
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A CAT-OTTHON 
Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft.

(2089. Telki, Fő u. 31. cégjegyzékszám: 13-09-129159)

   A 2017. évi közhasznú tevékenységről szóló és a taggyűlés által elfogadott köszhasznúsági jelentése főbb adatait a 
következőkben teszi közzé. 

   A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2001. év január hó 1 napjától a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel kötött szerződés 
alapján időskorúak ellátásával kiemelten közhasznú tevékenységet végez.

A CAT- Otthon Nonprofit Kft. 2017. évi normatív és állami támogatásból származó bevételei:

   Normatív állami támogatásból:   91.365.000 Ft
   Gondozottak térítési díj befizetései 125.077.000 Ft
   Egyéb bevétel:     15.333.000 Ft
   Egyéb bevétel:     34.484.000 Ft
   Összesen:                  266.259.000 Ft

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznú tevékenységéből származó kiadásai:

     A CAT-Otthon Nonprofit Kft. a normatív és állami támogatások összegét teljes egészében a közhasznú tevékenység 
ellátásával kapcsolatos, összesen 305.638 eFt összegű kiadások fedezetére használta fel.

   A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2017. december hó 31. napján 92 fő bentlakásos ember ellátásáról gondoskodott. 

Jó, hogy Budakeszi sí-nagy-
hatalom (lásd Gellér fiúk, Hell-
ner-dinasztia), de az mégsem 
járja, hogy a város lakóöveze-
tében egy óriás síugró 
sánc éktelenkedjék, mint 
évtizedek óta a budakeszi 
Szél utca utolsó szakaszát. 
A Munkácsy utcától a Dózsa 
György térig tartó 
útrészletet az építők 
nemrég műveleti terül-
etté nyilvánították, a he-
lyiek pedig kíváncsian 
várják, erőfeszítéseik 
jóvoltából vajon sike-
rül-e a szabványhoz ig-
azítani a szóban forgó 
útszakaszt.

A június elején indult 
beruházás  ideje alatt ideiglenes 
forgalmi rend változás lépett 
érvénybe. A felújítandó csomó-
pontot kerülni a környező 
párhuzamos utcákban lehet. 

A munka várhatóan július 
derekán fejeződik be.

A nagy talány: sísánc vagy közút?

A Nagy Sándor József Gimnázium (Budakeszi) sportudvar új, 
gumibevonatú burkolatot kapott. A beruházás több mint húszmil-
lió forintba került, aminek nagyjából háromnegyedét az illetékes 
tankerület, egynegyedét pedig a budaörsi a Decathlon sportáruház 
adta össze.

Budakeszi, mivel nem fenntartója az intézménynek, nem járult 
hozzá a költségekhez, de a városvezetés együtt örült az ünnepélyes 
átadáson az iskolavezetéssel.

Udvar gumiból

Bár a hivatalos közlemény-
ben az szerepel, hogy a leendő 
uszoda mögött, de alighanem 
előbb elkészül majd, mint 
a medence. Mármint a bu-
dakeszi műfüves focipályája. 
Június végén a földmérők 
kitűzték a létesítmény helyét, 
s a beruházás ezzel tevőlegesen 
is elkezdődött.

Mint annak idején hírt ad-
tunk róla, a város TAO-pá-
lyázatból nyert nem kevesebb 

mint 77 millió forintot. Ezt 
fejelte meg a helyhatóság 14 
millió önrésszel. Az új műfüves 
pályát a Budakeszi Város 
Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás 
alapján, a sportfejlesztési prog-
ram támogatásával a Magyar 
Labdarúgó Szövetség építteti 
meg. A 40x60 méteres pálya a 
tervek szerint nyár közepére 
készül el.

tim

Hű, mű, fű

Tarolt Ozy mester (Szabó Ozor János) csapata a lengyelországi 
Pabianicében. Bár nem tekeversenyen indultak. A lengyel város 
adott otthont júniusban a WUAP Erőemelő és Fekvenyomó Európa 
Bajnokságnak. A fekvenyomó parasportolók közül Mezei Katalin 
a dobogó legfelső fokára hághatott. A csapat Benjáminja, a junior 
Sztanó György és Tóth István egyaránt világcsúccsal lett első.

Ozy és csapata tarolt

Hol lesz 
a hóágyú?

Két éve indította el az ismert amerikai gyorsétterem-lánc 
játékoskísérő-programját. (Tudják, egy ideje a nagy 

meccseken a labdarúgó sztárokat egy-egy kisgyerek kíséri 
kézen fogva az öltözőből a pályára. Az idei VB-re 50 ország-
ból 1408 gyerek utazhatott így Oroszországba.) Ennek kereté-
ben egy budaörsi srácot, név szerint Galambos Zsombort érte 
az a megtiszteltetés, hogy ő kísérhette a zöld gyepre Lionel 
Messit, aki még le is kezelt Zsomival.
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–	 Jaj,	 szerkesztő	 úr,	 de	 jó,	 hogy	
látom!	 Elrabolhatnám	 pár	 percét?	 –	
szólít	meg	a	boltban	
–	 Rabolja.	Miről	lenne	szó?
–	 Tudja,	most	 is	úgy	 felbosszantot-

tam	magamat,	 vannak,	 akik	 az	 elemi	
viselkedés	 szabályait	 sem	 tartják	 be	
vásárlás	 közben.	 Már	 arra	 gondol-
tam,	 hogy	 fölkeresem	 a	 boltvezetőt,	
és	javaslom	neki,	hogy	készítsünk	egy	
Vásárlói	 Viselkedési	 Kódexet,	 tegyék	
ki	 jól	 látható	 módon,	 de	 épp	 meglát-
tam	 önt,	 gondoltam,	 előbb	 kikérem	 a	
véleményét	 mint	 világban	 jártasabb	
emberét.
–	 No	és	mi	lenne	abban	a	kódexben?
–	 Például	 az,	 hogy	 a	 KRESZ	 sza-

bályait,	 mindenekelőtt	 a	 jobb	 kéz	
szabályt,	 ki	 kellene	 terjeszteni	 a	 be-
vásárlókocsikra	is.	Tudja,	mennyi	konf-
liktus	megelőzhető	 lenne?	A	 követési	
távolságot	is	elő	kellene	írni,	múltkor	is	
valaki	úgy	a	sarkamra	tolta	a	kocsiját,	
hogy	utána	napokig	fájt,	jó,	hogy	nem	
történt	nagyobb	baleset!	
–	 És	a	parkolási	rendet	nem	kellene	

szabályozni?	–	Tréfának	szánom,	de	ő	
lecsap	a	javaslatomra.
–	 Dehogy	is	nem!	Kívül-belül!
–	 ?
–	 A	kinti	parkolóban	is	jó	lenne	ren-

det	tenni,	némelyek	úgy	állnak	meg	az	
autóikkal,	hogy	két	kocsi	helyét	foglal-
ják	 el.	 De	 amit	 egyesek	 a	 bevásár-
lókocsikkal	művelnek!
Úgy	látszik,	a	bevásárlókocsi	valahol	

beakadt	beszélgető	társamnak…
–	 Megállnak,	nézelődni	vagy	beszél-

getni,	és	elállják	az	utat	a	többiek	elől.	
Vagy	 úgy	 tologatják	 a	 járgányukat	 a	
polcok	között,	hogy	se	jobbról,	se	bal-
ról	nem	férni	el	mellettük,	pedig	lenne	
hely.	De	folytatom.
–	 Hol?
–	 A	kasszánál.	 	Az	 is	egy	neuralgi-

kus	pont.	Jó	lenne,	ha	a	pénztár	után	
a	vásárlók	igyekeznének	visszapakolni	
az	árut	a	kosárba,	és	távolabb,	az	erre	
a	 célra	 rendelt	 pulton	 szortíroznák	 a	
nejlonjaikba-szatyraikba	az	árut,	hogy	
ne	 tartsák	 fel	 a	 mögöttük	 állókat…	
Hirtelen	ennyi.	Mit	szól?

–	 Mi	tagadás,	magam	is	bosszanko-
dom	néha	 hasonlókon,	 de	 azon	még	
hadd	gondolkodjam,	hogy	valóban	egy	
illemkódex	lenne-e	a	legjobb	megoldás	
a	problémákra.
–	 Hát	 igen,	 valójában	már	 az	 isko-

lában	 kellene	 megtanítani	 gyerekkor-
ban	 az	 embereket	 a	 helyes	 vásárlás	
szabályaira.	Szóval?
–	 Elgondolkodom	 mindenesetre	

a	 javaslatain.	 Addig	 is:	 Jó	 vásárlást!	
Viszontlátásra.
Elgondolkodtam.	 Például	 azon,	 azért	

is	 szeretek	 vásárolni,	mert	 ilyen	 furcsa	
alakokkal	is	találkozhat	az	ember.

Étekfogó

ÉlEtkÉpEk a príma ÉlElmiszEr-áruházakBól

Bevezetni a KRESZ-t az üzletekbe
 A törzshelyemen vásárolok éppen, amikor megszólít az arcról ismerős ember. 
Lenne épp más dolgom, de megállok. 

Mindent a kedves 
Vásárlókért!

Ez nem egy beállított kép; lesifotósunk 
a budakeszi Panoráma Optikában 

kapta lencsevégre
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BUDAKESZI

Július

8. vasárnap, 18.00
Makkosmáriai Orgonaesték
Kály-Kullai Rita koncertje fran-
cia zeneszerzők – Tournemire, 
Franck, Messiaen, Dupré – 
műveiből a Makkosmáriai Kegy-
templomban
22. vasárnap, 18.00
Makkosmáriai Orgonaesték
Handl György koncertje a Mak-
kosmáriai Kegytemplomban

AnnA-nApi búcsú, 
perbál

július 27-28-29.  

27. péntek, 18.00
Hangverseny
Templom
20.00 
Schwab ‘N Roses koncert
rendezvénysátor
28. szombat, 17.00
Kiállításmegnyitó
plébánia

18.00
Seven Days Jam koncert
20.00
Jazz Steps Band koncert
22.00 
Retro Disco
rendezvénysátor
29. vasárnap, 10.30
15.00-tól 
vásár és térzene a Kövér Hattyúk 
zenekarral
Hősök tere
20 .00
Ghymes koncert
Bélik Pál emléktorna
Sportpálya

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Július

14-15. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00
Múzeumi hétvégék Zsámbékon
a Romtemplomban, a Lámpa-
múzeumban és a Tájházban

14. szombat, 16.00
Jambóza Bábcirkusz
a Bábakalács Bábszínház előadása 
a Lámpamúzeum udvarán
21. szombat, 15.00
Darko Belevski fotókiállításának 
megnyitója 
a művelődési házban
 
színházi bázis, zsámbék

Július

6. péntek, 20.00 
Forgách András: A Pincér  
Színházi Bázis
7. szombat, 20.00 
Sediánszky Nóra: Frida Kahlo 
balladája 
Színházi Bázis
13. péntek, 19.30 
Csehov: Sirály (Marosvásárhelyi 
szinház) 
Színházi Bázis 
14. szombat, 20.00 
Prométheuszról… (Bethlen Téri 
Színház) 

Színházi bázis
20. péntek-21. szombat
ZSÁMBÉKI ZSIBONGÓ 
A ZÁRDAKERTBEN
21. szombat, 20.00 
Bíró Bence-Gyöngy Zsuzsa-
Kovács Dániel Ambrus: Radio-
aktív (Manna) 
Színházi Bázis
27. péntek, 18.00 
Irina (RÉV Színházi) 
Műemlék Rakétabázis
20.00 
Csehov-Kiss Csaba: De mi lett a 
nővel? (Győr Kisfaludy Terem) 
Műemlék Rakétabázis
28. szerda, 20.00 
Ernyei Bea-Galambos Péter: Ványa 
bácsik,  (R.S.9 Stúdiószínház) 
Műemlék Rakétabázis
29. vasárnap, 17.00 
Kiss Csaba: Ábrándok (Gózon 
Gyula Kamaraszínház) 
Műemlék Rakétabázis
20.00 
Csehov (Dollár Papa Gyermekei)  
Műemlék Rakétabázis

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

Tarr Béla filmrendezőnk (azért 
merem a birtokost használni, 
mert hogy évtizedek óta él vi-
dékünkön, s nemcsak lakik, 
hanem részt is vesz a töki köz-
ség-közösség életében) sok díjat 
kapott már életében, de speciel 
Oscart még nem. Mivel pár éve 
úgy döntött, befejezi a film-
csinálást, így erre már aligha 
lesz esélye. Most mégis történt 
valami, ami akár kárpótolhatja 
is az „elmaradt” kitüntetésért, 
bár amennyire ismerem, nem 
valószínű, hogy pont az Oscárra 
ácsingózna, vagy bármiféle ha-
sonló elismerésre. (Leghíresebb 
művei A torinói ló, a Werck-
meister-harmóniák, a Sátán-
tangó vagy a Kárhozat).

Az történt, hogy Tarrt nem-
rég értesítették, az amerikai 
filmakadémia (Academy of 
Motion Picture Arts and Sci-
ences, AMPAS) idén meghívja  
soraiba. Mint közismert, az aka-
démia dönt évről évre az Oscar-
díjak odaítéléséről. A meghívott 
művészek, filmes szakemberek 
között rajta kívül egy másik  

magyar alkotó is van: Herbai 
Máté, aki egyebek közt a 
Testről és lélekről és A nyomozó 
operatőre volt.

Boros Zita

Tarr Béla esete az Oscarral

Sose gondoltam volna, hogy 
egy gumijavító műhely azon 
túl, hogy ott kijavítsák az 
ember defektes gumiját 
(legyünk pontosak: az ember 
autójának defektes gumi-
ját), arra is szolgálhat, hogy 
onnan gyarapítsa a betérő 
az aforizmagyűjteményét. 
(Hölgyek kedvéért mondom, 
én nem bélyeget gyűjtök, 
hanem aforizmákat, aki nem 
hiszi, annak szívesen meg is 

mutatom.) Az egészben az a 
furcsa, hogy számításaim sz-
erint több százszor megfordul-
tam már ennek a műhelynek a 
kis irodájában, de eddig vala-
hogy elkerülte a figyelmemet 
a pult fölött lógó, bekeretezett 
szöveg. Legutóbb, várakozás 
és bámészkodás közben az-
tán a fönti fölfedezést tettem. 
Gondoltam, megosztom  Ol-
vasóimmal.

Tosz Bibora

Külcsín, belbecs

Kis t vagy nagy T?
Az ember azt gondolná, hogy 
kevés dolog annyira kapós, 
mint egy funkcióját vesztett 
trafóház. Ott van a budapesti 
Trafó, így, nagy T-vel. Ha va-
laki nem tudná, egy ideje ez a 
főváros egyik legfölkapottabb 
(kúlabb), alternatív kulturális 
intézménye.

Hogy a budaörsi város-
anyákat és -apákat a Trafó pél-
dája ihlette-e meg, nem tudha-
tom, ám a Lévai utcában álló, 
de mára nem működő, budaörsi 
trafóház hasznosítására írtak ki 
nemrég egy pályázatot. Érdekes 
módon a pályázat eredmény- 
telenül zárult. A városháza 
nem adja föl, új kiírást tettek 
közzé. Érdeklődéssel várjuk az 
eredményt.

tb
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Illetékköteles-e a jegygyűrű?

Nyakunkon az esküvő-
szezon. Nem árt tájékozód-
ni, milyen extraköltségek 
merülhetnek fel. A meny- 
asszony nagyravágyó hó-
bortjain túl egyéb váratlan 
meglepetések is növelhetik 
a költségvetést.

Illetékköteles a nászaján-
dék és a jegygyűrű? Akár 
az is lehet, már amennyi-
ben az értéke meghaladja a 
150.000.- Ft-ot. Nem vagyok 
naprakész az ékszerárak 
alakulásáról, de úgy felté-
telezem, hogy a jegygyűrűt 

igen nehéz kihozni 150.000.- Ft alatt. Hát még ha drágakőre 
is vágyik a menyasszony. 

Mit kell tennünk, ha jogkövető állampolgárként szeret-
nénk szabályosan eljárni? Akkor járunk el szabályosan, 
ha az értékhatárt meghaladó ajándékaink megszerzését 
követően bejelentést teszünk a NAV felé, aki kiszabja a 
vagyonszerzési illetéket. Ez ugyanis ingó ajándékozásnak 
minősül.  

Az ajándékozási illeték ingóajándékozás esetén ráadásul 
igen magas, mintegy 18 %-os. (Ingatlan ajándékozás ese-
tén 9 %-os illetékkel kell számolni.)

Mentes azonban az ajándékozási illeték alól az egyenes 
ági rokonok közti ajándékozás. Mentes továbbá a házas-
társak közti ajándékozás is. Csak hát a jegygyűrűt még a 
házasságkötés előtt kapja a menyasszony! Ügyvédi taná-
csom, hogy érdemes az alábbi módon eljárni: jobb lenne, 
ha a boldog pár mindkét tagja magának venné a jegygyűrűt. 
Ha a vőlegény ragaszkodik hozzá, hogy ő akarja aján-
dékozni a jegygyűrűt, akkor javaslom kikötni, hogy csak 
abban az esetben kapja meg a menyasszony a jegygyűrűt, 
ha tényleg igent mond, hozzámegy a vőlegényhez, mert 
ez esetben az ajándék megszerzésekor már férj-feleségnek 
minősülnek, így illetékmentes a szerzés. 

Az illetéktörvény területi hatálya miatt a másik jó meg-
oldás a problémára a külföldi házasságkötés, hiszen ha az 
ajándék megszerzésének helye nem Magyarország, ak-
kor a magyar illetéktörvény szerint nem kell rá illetéket 
fizetni.

Öröm az ürömben, hogy legalább jövedelemadót nem 
kell fizetni a nászajándék után, mivel szerencsére az Szja 
tv. 1. sz. mellékletének 7.2. pontja mentesíti a legtöbb 
ajándékot az adókötelezettség alól.

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

Új cím: 
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés 
alapján!

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

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartások, 
SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH, MEH, 
NYENYI), magánnyugdíjpénztár
Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa, 
szigorú számadású, vevő-szállító stb.
Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel, 
elérhető árakon.

St-R-AS Bt. • Budakeszi, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

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

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

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

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt! 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

201807.indd   11 2018.06.29.   23:16:28



BUDÁNTÚL  •  2018 JÚLIUS

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

XII

Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, 

tükrök, kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, 
kiegészítők

Nyita H-P 8.00-17, Szo. 8.00-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

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

Nem föladatom, hogy másoknak tippet adjak, mégsem állhatom 
meg, hogy ne hívjam föl a környék budakeszi lakóit erre a fára. 
Ha én laknék arrafelé, komolyan elgondolkodnám, ne nevez-
zem-e be „őt” Az Év Fája nemzetközi versenybe. Én mindenese-
tre Az Év Fája helyi, házi versenyén megelőlegezem a dobogós 
helyet, egyúttal kezdeményezem, hogy a Budántúl Facebook-
oldalára küldjék be a legszebb budakeszi fák fotóját, a pontos 
helyszínnel egyetemben.

eXabo Tibor

Az Év Fája

Ha nem irtják, az a baj, 
ha irtják, az. Történetesen 
ezúttal az aknázómoly-
okról van szó, erről a Kár-
pát-medencében pár éve 
megjelent kórokozóról, 
ami a szíveknek oly kedves 
vadgesztenyéket pusztítja 
legnagyobb előszeretettel. 
A kártevők kedvenc cseme-
géje a nevezett fák levele, s 
ha beköltöznek egy fára, las-
san, de módszeresen lelege-
lik a lombját, ami a fák 
legyengüléséhez, akár pusz-
tulásához is vezethet. Vé-
dekezni lehet ellene, de az 
drága is és nem is túlságosan 
hatékony, az aknázómolyo-
kat teljesen kipusztítani, ha 
egyszer megjelentek, nem-
igen lehet a mai tudásunk 
szerint, csak gyéríteni.

Efféle gyérítésre került sor 
június végén, július elején 
Budaörs városában, amely 
megengedheti magának a 
drága vegyszer költségét.

A permetezésnek ugyanak-
kor nem mindenki örül. 

Vannak, akik az emberek 
egészségét féltik tőle, má-
sok pedig az amúgy is egyre 
veszélyeztetettebb méhek 
életét.

Nos, az ő megnyugtatá-
sukra, az alkalmazott per-
met sem az emberre, sem 
az állatokra nem veszélyes. 
(Csak reménykedhetünk ab-
ban, hogy az aknázómolyok 
ellen igen.)

Egyesek számára az autó 
nem egyszerű jármű, hanem 
kegytárgy, sőt: „családtag”. 
Nekik üzenjük, a szóban 
forgó vegyszer, ha netán a 
kocsi karosszériájára fröcs-
csen, azt nem marja föl, víz-
zel egyszerűen lemosható.

Zoborai stb.

Aknával a molyok ellen

Eltartási szerződést kötnék, 
vagy albérletet keresek 
sürgősen kislányommal, 
lehetőleg Budakeszin. 

Leinformálható, 
egyedülálló hölgy. 

Telefon: 06 (70) 618 63 42
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Kisebb fogalom-fennakadás volt a Budakeszit Telkivel 
összekötő úton az 5. kilométerszelvényben, június 7-én. Az 
arborétummal szemközti büfénél egy autó árokba borult. 
Mint megtudtuk, vezetője az erdőbe szeretett volna be-
hajtani, de nem észlelte a mélyedést. A járművet végül az 
autómentők szállították el. Személyi sérülés nem történt.

Június 21-én idén is az év leg-
hosszabb nappalára virradtunk. 
Valakinek azonban a leghossz-
abb éjszaka következett. Reg-
gel egy halottat találtak a bu-
dakeszi parkban. A rendőrségtől 

kapott információk szerint 
bűncselekmény nem történt, 
közigazgatási eljárás keretében 
folytatják le az ilyenkor szoká-
sos eljárást.

eszt

Örök éj a leghosszabb nappalon

Épp bringázással töltötte a 
szabadnapját Bodnár Gergely 
főtörzsőrmester, a Budaörsi 
Rendőrkapitányság körze-
ti megbízottja június 12-
én, amikor a város egyik 
utcájában egy idős hölgyre 
lett figyelmes. Ott állt az 
útkereszteződésben, a tűző 
naptól kipirosodott arcára kiült 

a tétovaság. A rendőrnek beug-
rott a kép, amit nemrég látott: 
az asszonyban az eltűnés mi-
att keresett személyek egyikét 
vélte fölismerni. Megvárta, 
amíg az értesített, szol-
gálatban lévő kollégái meg-
érkeznek, akik aztán haza- 
kísérték az eltévedt nénit.

Bobosi Tzar

Arcmemóriából jeles

Frontálisan ütközött június 
13-án délután két személygép-
kocsi az 1-es főúton, Budaörs 
külterületén, a budakeszi 
leágazástól mintegy 
másfélszáz méterre. 
A súlyos sérülteket a 
helyszínre riasztott 
mentőknek kellett el-
látniuk.

A baleset komoly fenn- 
akadást okozott, mivel 
a helyszínelés miatt fél-
pályás útzárat kellett 
elrendelni.

A baleset körülmé-

nyeinek és a felelősség megál-
lapítására indított eljárás 
folyamatban van.

Szemtől szembe

Megszokott 
boltok – 

új helyszín

Ez itt nem a bejárat

Itt a jobbra ívelő kanyar, 
de nem ő volt a hibás
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HALLÓKÉSZÜLÉK

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

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

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

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu
Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)

ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin, 
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren

ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában: 
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu

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

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 129e 49e 58e 69e 94,5e 6e
Összesen 160e 69e 78e 89e 114,5e 16e

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

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

December 20-január 2. 
között munkaszünet

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Itt a nyár. Ahhoz, hogy önfeledten tudjuk 
élvezni a vakációt, az utazást, nem árt 
néhány elővigyázatossági szabályt betar-
tanunk.

Itt van például a közösségi média. 
Gyakran nem is sejtjük, mekkora veszély- 
nek tesszük ki biztonságban tudott ott-
honunkat azzal, hogy például fényképet 
posztolunk a nyaralásról. Ezáltal akarat-
lanul is kiszolgáltatjuk otthon hagyott 
értékeinket az agyafúrt, erre szakosodott 
bűnözőknek, akik egy kis utánajárással 
könnyedén kideríthetik címünket, esetleg 
távollétünk időtartamát. A legszebb nyara- 
lás is rémálommá válhat, ha hazaérve 
látjuk, hogy betörtek otthonunkba, felfor-
gatták a szekrényeinket, ellopták értéktár-
gyainkat.

– Ne híreszteljük se személyesen, sem az 
interneten, kiváltképp alkalmi ismerősök 
körében, hova, mennyi időre készülünk 
elutazni! Nem tudhatjuk ugyanis, kinek 
adják tovább – akár jóhiszeműen is – a 
kapott információt. 

– A nyaralás örömeit közösségi olda-
lunkon utólag osszuk meg barátainkkal!

– Az utazás részleteit ne nyilvánosan, 
hanem otthon beszéljük meg! A tömeg-

közlekedési eszközön, munkahelyen, 
nyilvános felületen folytatott egyeztetés 
bárkinek a fülébe juthat! 

– Ha elmegyünk otthonról, akár 
rövidebb, akár hosszabb időre, zárjuk 
be az összes nyílászárót! A magasabban 
található ablaknál égve hagyhatunk kis 
fogyasztású lámpát, a földszinti, köny-
nyen nyitható vagy kevésbé biztonságos 
ablakon, hátsó ajtókon célszerű  lehúzni a 
redőnyt.

– Kérjük meg valamelyik megbízható 
szomszédunkat, barátunkat a posta-
láda rendszeres ürítésére, a lakás körüli 
napközbeni tevékenység elvégzésére, 
hogy lássák, „van élet 
a házban”! Így sok-
kal kisebb az esély arra, 
hogy szemet szúr ott- 
honunk lakatlansága.

– Amennyiben van, ak-
tiváljuk a riasztót!

Érdemes vagyonleltárt 
készíteni, melynek során 
egy füzetben összegezzük 
vagyontárgyainkat és azok 
értékét, azonosító számát, 
esetleg mellétűzhetünk 

fényképet az adott tárgyról. Ezt semmikép-
pen se otthon tartsuk, hanem például egy 
megbízható rokonnál, barátnál, hiszen ha a 
betörők saját ingatlanunkban találják meg, 
térképként szolgálhat a felkutatandó értékek 
vonatkozásában. Ha pedig mégis megtörté-
nik a baj, a nyomozást és a biztosítási ügyin-
tézést megkönnyítheti, ha összegezve van-
nak a keresett értéktárgyak!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, 
autót lát többször elhaladni a környéken, 
jegyezze fel a rendszámát, típusát, 
ismertetőjelét, és ne féljen értesíteni a 
rendőrséget az ingyenesen hívható 107 
vagy 112 központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály 

Bűnmegelőzés

A nyugodt nyaralás záloga

Ki örülne, ha efféle 
meglepetés fogadná 
hazatérésekor!

201807.indd   14 2018.06.29.   23:16:31



2018 JÚLIUS  •  BUDÁNTÚL

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

XV

A budakeszi rendőrök elfogták és 
őrizetbe vették azt a 42 éves budapesti 
férfit, aki tíz budakeszi házba tört be a 
gyanú szerint.A nyomozás adatai szer-
int a 42 éves férfi 2018. június 18-ára 
virradó éjjel egy Budakeszi, Törökőr 
utcában található házba a hátsó abla-
kon bemászott, majd a nála lévő hátiz-
sákba tisztálkodási szereket, élelm-
iszert és illatszert kezdett pakolni. A 
férfi cselekményét a sértett észlelte és 
értesítette a rendőrséget. A helyszínre 
érkező budakeszi járőrök az éppen ér-
tékek után kutató betörőt tetten érték, 
elfogták. 

Az ellene indult eljárás során továb-
bi kilenc, Budakeszin történt betörés 
elkövetésével gyanúsítják..

1 betörő, 3 eset

Június első napjára virradóra három 
helyre törtek be Budakeszin: egy, vál-
lalkozásnak is telephelyül szolgáló 
lakóingatlanba a József A. utcában, egy 

főutcai étterembe majd egy közeli piz-
zéria következett. Egy gyanúsítottról tu-
dunk, akit még aznap kihallgattak.

Bűn a zsámbéki templomkertben

Ne holmi paráznaságra tessenek 
gondolni. Meleg, 4-ről 5-re virradó 
nyáréjszaka, hajnali két óra, Zsámbék, 

templomkert, benne egy 43 éves férfi. 
Egyszer csak kisebb kompánia buk-
kan föl.  A négy fiatalember nem sokat 
teketóriázik, amikor meglátják, kör-
beállják, és felszólítják: ide a dohányt! 
Mivel amaz nem enged a szelídnek nem 
éppen mondható kérésnek, a csapat 
egyik tagja elkezdi ütni, míg egy másik 
a sértettnél levő táskát kaparintja meg. 

Emberünk följelentést tett a 
rendőröknél, akik egykettőre azono-
sították majd elfogták a 23 éves R. 
Bertalan és a 21 éves O. István zsám-
béki, illetve a 26 éves V. Krisztián és 
a 32 éves Z. Elemér töki lakóhellyel 
rendelkező fiatalokat. A gyanú csopo-
rtosan elkövetett rablás.

Tvrtko a bűnüldöző

Nem sok esélye volt annak a 21 éves fér-
finak és társának (27 éves nő), akit Vu-
jity Tvrtko örökített meg okos telefon-
jával az egyik budaörsi nagyáruházban, 
amint bántalmaznak egy illetőt. Miután 
a riporter bemutatta egyik műsorában 
az esetet, és megosztotta közösségi olda- 
lán is a videót, pillanatok alatt azono-
sították, majd elfogták a garázdát és a 
társát.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a vidék BűnügyeiBől

Sorozatok és lebukások
A nyári éjszakák bűnre csábítanak. Az alábbi esetek egy kivételével ebben a 
napszakban történtek. A kakukktojás intő példa,  van, aki a légkondicionált 
áruházakra gerjed.

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

Keresse üzleteinket a Budakörnyéken:

 BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; 
 BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 1/A; 
 ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; 
 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54., 
 PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.
 TELKI, NAPSUGÁR U. 2.

Kövesse akcióinkat júliusban is

Befagyott árak!

Kánikula. Önellátásra 
rendezkedtem be. Csak 

a Prímába megyek ki 
utánpótlásért

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

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

a vadaspark@vadasparkrest.com 
email-címen

SZOMBATON IS NYITVA!

Sötét alakok 
a templomkertben
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