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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

Az érték, ami összeköt

Média-vállalkozás számlaképes, 
autóval, internettel rendelkező

üzletkötőt keres
Telefon: 06 (20) 212-3808

Valaki figyel. Tátott szemmel. 
Odabentről. Tekintete áthat(ol)ó. 

Átnéz a lapon. Vajon mit láthatott 
odabent. Mit akar üzenni, ami szóval 

nem, csak szemmel elmondható?

Tátva láss!

201808.indd   1 2018.07.27.   23:26:04



BUDÁNTÚL  •  2018 AUGUSZTUS

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

II

201808.indd   2 2018.07.27.   23:26:06



2018 AUGUSZTUS  •  BUDÁNTÚL

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

III

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)

„Gondolkodj úgy, mint egy filozófus, fogalmazz úgy, mint egy 
szántóvető”

(latin maxima)

AFORIZMA
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UDÁNTÚL

Kisasszony havában igen mértékletesen élj, ha akarod 
magad betegségtől megoltalmazni. Ne egyél káposz-

tát, sem olyan étkeket, a melyek szaporítják a melancholiát. 
Sáros tóhalaktól és csíktól óvjad magad. Ne igyál se méh-
sört se szaladsört; útfüvet, polét és Acrimoniát tarts borod-
ban; alkalmas borsos étekkel élhetsz; eret ne vágass, reg-
geli kihányás igen hasznos. Nagy-Boldogasszony napján ha 
fénylik a nap, azt itélik a szegény szőlőkapások, hogy azon 
esztendőben sok jó bort ihatnak. Minden vetemények öröme 
Kisasszony, tiszta életüeket, de magtalanokat, hiveket, jó és 
érett erkölcsü életüeket, kedveseket, de hirtelen, vakmerő, 
bátor szivüeket és mindenben kegyes erkölcsüeket, okosokat 
és kalmárságra szerencséseket teremtesz, de a fiad minden 
örökségét elhagyja, és idegen földre megy vándorolni.

CSÍZIÓ Augusztus, Kisasszony hava

35 jelölés érkezett az Év Fája 
versenybe idén, melyek közül 
tizenkettőt juttatott a döntőbe 
az Ökotárs Alapítvány szakmai 
zsűrije. A közönség ezek közül 
választhatja ki 2018 Év Fáját 
online szavazással az Év Fája 
verseny honlapján október 

8-ig. Az idén kilencedik alka-
lommal szervezett vetélkedő 
a fák és a közösségek közötti 
kapcsolat továbberősítését 
tűzte ki célul. 

Térségünkből idén a nagy- 
kovácsi templomkert odvas 
hársfája jutott a döntőbe. 

Év Fája 

Július 7-én adták át a kalotaszegi 
Zsobokon a „Pátyi Házat”. Páty 

Önkormányzata alapítványán 
keresztül vásárolt egy akkor még 
igen leromlott állagú ingatlant két 
éve. A település támogatásával, 
amiben a községháza mellett 
civilek is részt vettek akár pénz-
zel, akár munkával, mostanra 
felújították. A pátyiak jelentős 
kedvezménnyel szállhatnak meg 
a vendégházban. A munkálatokat 
a Zsoboki Kulturális Egyesület és 
az Alapítvány Páty Fejlesztéséért 
közhasznú alapítvány fogta össze 
és szervezte meg Gál Máté István 
és Schneider Mihály vezetésével.

Még az egyidejűleg zajló labdarúgó-világbajnokság sem homá-
lyosíthatta el azt a sikert, amit a magyar női junior kézilabda 
válogatott a debreceni VB-n aratott, miután megszerezte az első 
helyet. A magyar csapatban a Budaörs Handball beállósa, Pász-
tor Noémi is ott vitézkedett,akit a nemzetközi szövetség (IHF) 
szakemberei a torna 
’álomcsapatába is be-
válogattak. S ne feled-
kezzünk el a budaörsiek 
másik kiválóságáról, 
Horváth Lauráról sem, 
aki tartalékként ült vé-
gig a kispadon Debre-
cenben, de ugyanúgy 
tagja az aranyérmes 
csapatnak.

Budaörsi világbajnokok

A piactéren jön szembe velem. Nálunk 
csak hétvégén van piac, akkor se va-

lami nagy, gyerekkoromban egy ekkora 
település akár kettőt is elbírt volna. De 
nem nosztalgiázom, már csak azért sem, 
mert a piac akkor is piac, ha éppen üre-
sek a standok; itt akkor is ismerősökbe 
lehet botlani, vagy újakra szert tenni, 
ha épp hétköznap vetődik ide az ember, 
akárcsak én és az, akivel jó ideje nem lát-
tuk egymást. 

Igen, mert a piac ősidők óta nem 
csupán az áru-, hanem az eszme- és az in-
formációcsere színtere is, kitüntetett pont-
ja a városi létnek. Agora, fórum, piazza, 

piac. A középkorú férfit nem kell biztatnom, hogy értesülé-
seit tovább adja, ömlik belőle a szó. Pillanatokon belül a 
politikára terelődik. Elsősorban az ellenzéket szidja, divatos 
téma manapság. Olyan vehemenciával szapulja a pártokat, 
hogy elkezdek gyanakodni, csak nem állt át a kormánypárti 
oldalra? Amit csupán azért furcsállanék, habár láttam én 
már sok mindent életemben, mert legutóbbi találkozásunk-
kor, nekem legalábbis úgy rémlik, és hát ez a találkozás, ha 
régen volt is, azért nem évekkel, hanem hónapokkal ezelőtt, 
még virtigli ellenzékinek ismertem. Amikor szóba hozom a 
gyanúmat pálfordulásáról, kikéri magának, s olyan szavak-
kal illeti a kormányt, amelyek nem tűrik a nyomdafestéket, 
de még a helyesírás-ellenőrző programom is elpirulna belé. 
Ám mindjárt hozzáteszi, érti az értetlenségemet, de én meg 
őt értsem meg, s különben is, „értük haragszik, nem el-
lenük”. Majd ott folytatja, ahol abbahagyta. Amikor vég- 
re szóhoz jutok, s megkérdem, melyik ellenzékre gondol 
pontosan, sorolja máris a pártokat; egyik rosszabb, mint 
a másik! Emlékeztetem, évekig volt tagja ő is az egyik ó-
csárolt szervezetnek (nem pártállami múltról van szó!), sőt, 
annak a színeiben önkormányzati képviselő is több cikluson 
át. Az már a múlt, így ő, otthagyta az egészet, a pártot is, a 
képviselőséget is. Talán azért mennek olyan rosszul a dolgok 
a volt pártjában, vetem ellen, mert az olyan derék emberek 
(egy kis hízelkedés mindenkinek jólesik, s egyébként tényleg 
az, mármint hogy derék) mint ő is, hagyták ebek harmin-
cadjára jutni a szervezetet, engedték, hogy arra méltatla-
nok vegyék át az irányítást, ha egyszer a méltók kiszálltak a 
buliból. Ezen láthatóan elgondolkodik. Mint ahogy azon is, 
amikor fölidézem, amikor maga szervezett egy akciót, semmi 
pártpolitika egyébként, egy illegális szemétlerakó megszün-
tetésére. „Maga még emlékszik erre? De régen volt, tán igaz 
se volt…” „Hogyne emlékeznék, mentem magukhoz riportot 
készíteni, s a helyszínen derült ki, a gépem üres, nincs benne 
film. Hol voltak még akkor az efféle telefonok – mutatom a 
kezemben lévő készüléket. – Az egyik önkéntes segített ki, 
mire én meghívtam egy fröccsre a közeli kocsmába, de a kocs- 
máros nem engedett fizetni, az ő kricsmije közelében volt a 
depónia, boldog volt, hogy végre eltűnik.” „Lett is belőle 
pár rundó, ha jól emlékezem.” Aztán a híres vitaklubot em-
lítem, annak a szervezése körül is ott bábáskodott. Micsoda 
nevek fordultak meg benne a hazai szellemi életből! Mára 
annak sincs semmi nyoma. Pedig csak helyben tudunk annyi 
kiváló tudóst, művészt, egymás szavába vágva tartunk név-
sorolvasást, hogy egy évre meglenne velük a program. „Mit 
egy évre, legalább kettőre!” Már-már a régi lelkesedést lá-
tom a szemében. „Lehet, újra kellene indítani?” – töpreng.

Lehet.
eXabo Tibor

szellemi homeless
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Szél Bernadett, az április 8-i országgyűlési 
választás Pest megye 2-es választókerület 
képviselő-jelöltje, az LMP társelnöke, a 
Roszatom réme, budakeszi lakos – visz-
szavonult gondolkodni. Ezen mi nem 
csodálkozunk. Pártjának fegyelmi bi-
zottsága ugyanis tetemre hívta a válasz-
tási kampányban folytatott politikájáért 
(revizionista elhajlással, a párt eredeti 
útjáról való letéréssel, az ellenséggel való 
fraternizálással vádolják), s az ókori görög 
filozófusokat is megpróbáló, paradox ha-
tározattal évekre eltiltotta első asszonyát 
mindennemű párttisztségtől, ugyanakkor 
meghagyta társelnöki pozíciójában. 

A politikus kálváriája itt nem ért véget: 
az említett fegyelmi után nem sokkal a 
kormány közeli sajtó azzal támadta meg, 
hogy a magyarul tökéletesen beszélő, itt 
nevelkedett-szocializálódott egyik tanács-
adója – idegen (albán) származású...

Sza-T-ir

Szél Bernadett Canossában nyaral

Ne ítélj, hogy ne ítéltess
Ítélkezési szünet lesz. Na végre! Le az 
előítéletekkel! Vagy nem?

A Budakörnyéki Járásbíróság július 
16–augusztus 17-ig nyári ítélkezési 
szünetet tart.

Az ítélkezési szünet tartama alatt a 
büntető és polgári kezelőirodákon fél-
fogadás a hivatali időben változatlanul 
lesz. A fenti időtartam alatt a bíróságon 
tárgyalások nem lesznek.

A nyári ítélkezési szünet ideje alatt is 
lesz a panasznap hétfőnként.

A Budaörsi Járásbíróság ugyancsak 
a fent jelzett időpontban tart ítélkezési 
szünetet tart. Az ügyfélközpont azon-
ban hétköznaponként 9 és 11 óra között 
félfogadást, hétfő délelőttönként pedig 
a bíróság panasznapot tart.

eszt

Immár hat kormányablak-busz 
működik országszerte.

A Mobilizált Ügyfélszolgálat 
lehetőséget nyújt a helyben történő 
ügyintézésre a kormányablakkal 
nem rendelkező, illetve a közleke-
dési infrastruktúra szempontjából 
hátrányban lévő településeken élő 
állampolgárok számára is.

A mobilizált ügyfélszolgálati 
irodában az ügyfelek több mint 
2500 féle ügykört kezdeményezhet-
nek, illetve kaphatnak tájékozta-
tást az eljárás menetéről. Többek 
között személyazonosító igazolvány- 
nyal, lakcímkártyával, útlevéllel, 
vezetői engedéllyel kapcsolatos ügy-
intézésre, ügyfélkapu regisztrációra 
is van lehetőségük az ügyfeleknek 
Az állampolgárok rugalmasabban 
szervezhetik az ügyintézésüket, 
hiszen lakóhelyük valamint munka-
helyük között, útközben is könnyen 
elérhetőek a kormányablak szol-
gáltatások. A busz mozgássérült 
ügyfelek fogadására is alkalmas. A 
motorizált kormányablak már tér-
ségünkben is megjelent, további fel-
bukkanása ezután is várható. Hogy 
hol, azt az érintett önkormányzatok 
honlapján jelzik.

tb

Ha Rodin 
ismerhette 
volna…

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)

SZOMBATON IS NYITVA!
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Állampolgárok egy csoportja 
kezdeményezte, hogy a Buda- 
keszi Díszpolgára, hamarosan, 
az augusztus 20-i ünnepségek-
kel összefüggésben odaítélendő 
címet Mayer Antal építésznek 
adja a helyhatóság. Kezdemé-
nyezésüket írásban, személyesen 
terjesztették a városvezetés elé 
július 19-én, s a nyomaték ked-
véért közel száz, helyi lakos tá-
mogató aláírását is mellékelték.

Mayer Antal Budakeszin 
született, iskoláinak egy részét 
itt végezte el. Jelenleg is Bu-
dakeszin él. 2018 júniusában 
töltötte be nyolcvanadik éle-
tévét. A BME-en szerezte épí-
tész diplomáját 1962-ben.Ybl 
díjas Míves mester díjat kapott 
2010-ben. Aranydiplomáját 
2012-ben vehette át. Mun- 
kái Budakeszin: orvosi rendelő 

tervezése; művelődési ház 
tervezése-felépítése csapatával 
ingyen, bérmentve; Nagy Sándor 
József Gimnázium bővítés 
tervezése. A Szépítő Egyesü- 
let egyik alapítója; a település 
közművesítésének (gáz-csator- 
na) előmozdítója. 

Németországi testvérvárosi 
kapcsolatok kezdeményezője.

Lapzárta után kaptuk a hírt, 
döntött a budakeszi városveze-
tés, a díszpolgári címet idén a 
Balczó András olimpiai és vi-
lágbajnok öttusázó, valamint 
felesége, Császár Mónika, a 
müncheni olimpia bronzérmes 
tornásza kapja. Mayer Antal a 
frissiben alapított Budakeszi 
Örökségéért díjjal tüntetik ki a 
közelgő, augusztus 20-i nemzeti  
ünnepen.

Ozirisz Abbot

Rapid módon csapták el a 
BVV ügyvezetőjét. (Kevésbé 
tájékozottak számára: nem 
büntetés-végrehajtási válla-
latról, hanem a Budakeszi Vá- 
rosfejlesztési és Városüzemel-
tetési Korlátolt Felelősségű 
Társaságról van szó.) Július 
6-án rendkívüli képviselő-
testületi ülésen határoztak 
felmentéséről, s pár napra rá 
már meg is jelent a pályázat 
a megüresedő munkakörre. 
A városban úgyszólván fo-
gyóeszköz az ügyvezető a BVV 
élén. A most menesztett úr is 
alig több mint egy éve vette át 
stafétabotot elődeitől.

Van azonban a történteknek 
a konkrét eseten túlmutató ta-
nulsága is.

A BVV, mint ahogyan 
jogelődje, a Gamesz, mindig 
is mostohagyereknek számí-
tott a helyhatóság kebelében. 
A számára kijelölt feladatok 
és az elvégzésükre allokált 
pénzeszközök soha nem vol-
tak összhangban. Így aztán 
a városüzemeltetés minden-

kori vezetőjének lélekbúvári 
képességén múlt, hogy miként 
egyensúlyoz ezen a vékonyka 
madzagon, s mikor zuhan le. (A 
hónap képzavara – a Szerk.)

Ha elég ügyesen tu-
dott kedvében járni az 
intézményvezetőknek („Jaj, 
Ferikém, kitörött az ablak, 
fáznak a kollégák és a gyere-
kek, ide tudna küldeni egy 
embert, hogy megcsinálja?”; 
„Van itt vagy két tonna holmi, 
amit ki kellene hordani a be-
járat elé, a lányaim nem bírják, 
s nem is érnek rá, tudna segíte-
ni?”), apróbb szívességeket 
tenni a képviselőknek, elébe 
menni a városvezetők rigolyái-
nak, s mindeközben a lakosság-
gal is szót tudott érteni, tovább 
maradt a helyén, de ettől a 
városüzemeltetés maradt o-
lyan, amilyen. De hát ez nem 
a viccbeli kupleráj, itt nem a 
lányokat (s nem is a madámot) 
kell cserélni, hanem a feltétele-
ken változtatni. Az új pályázati 
kiírásban erről nincs szó.

Zoia Brots

Csereszabatos városüzemeltetés

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

Önfeledten

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!

A gomba, a művház 
kistestvére már csak

a fotón látszik
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Az persze építészeti bravúr lenne, ha egy 
épületet egy az egyben megfordítanának, 
bár volt már hasonló az építészet történeté-
ben; de nem Budaörsön. Hogy új buszvég-
állomás kellene a városba a lepusztult régi 
helyébe, abban semmi új nincs, mindenki 
tudja, nemcsak a budaörsiek, hanem azok 
is, akik a városon átutazóban itt szállnak 
át. A városvezetés eredetileg azt gondolta, 
hogy üzleti alapon valósítja meg az áhított 
beruházást. Nem tudom, miért gondolták, 
hogy egy buszvégállomás jó befektetés 
volna egy vállalkozónak, így aztán nem is 
igazán okozott meglepetést, amikor a tavaly 
e célból kiírt pályázatuk eredménytelen lett.

Idén újra nekiveselkedtek, de már úgy, 
hogy saját erőből tervezik megvalósítani. A 
fejlesztés becsült összege 325 millió 
forint (azért becsült, mert még csak 
látványtervek vannak), amit hitelből 
akarnak megfinanszírozni. Ez egy új 
csarnokot jelentene mintegy 200 négy- 
zetméteren, amiben az utasokat és az 
üzemeltetőket kiszolgáló helyiségek 
(váró, sofőrpihenő, szociális helyisé-
gek) mellett néhány kisebb üzlethe-
lyiség is helyet kapna. Az épületen 
kívül a buszvégállomás tartozékaként 
az útpályát is át kell építeni. Ez utóbbi 

a beruházás első szakaszában, várhatóan 
még az idén el is készülhet.  A végállomás a 
jelenlegi elrendezéshez képest a tervek sze-
rint „megfordul”, a mostani felszálló rész 
helyet cserél a leszálló résszel. Ezzel a jelen-
leg elég balesetveszélyes helyzetet kívánják 
megszüntetni.

Ha minden a tervezett ütemben zajlik, 
akkor a most folyó engedélyezési eljárások 
után, előreláthatóan valamikor 2019 tava-
szán kezdődhet az épület bontása és az új 
felépítése.

Az önkormányzatra folyamatos egyezte-
tések és tárgyalások várnak a létesítményt 
használó buszvállalatokkal, hiszen a forga-
lom az átépítés alatt sem szünetelhet.

Borz Tóbiás

Megfordítják a végállomást

Nem a rátótiak voltak
Rejtély, mi vezethette a tervezőket-
kivitelezőket, akik ezt a járdafelújítást-
villanyoszlopcserét levezényelték. Talán 
a legerkölcsösebb település címre pályáz-
tak? Tény, hogy ezen a járdán bajosan le-
hetne kettesben, kézen fogva andalogni, 
pedig a környék legszebb vadgesztenyeso-
ra strázsál az út mindkét oldalán. Nemrég 
több száz méteren új díszburkolattal látták 
el a járdát, és a régi, fa villanyoszlopokat 
is korszerűre cserélték, s helyezték el a 
fák vonalától pár méterrel beljebb.

Kérjük Olvasóinkat, akik fölismerik a 
községet, írják meg. Annyit elárulunk, az 
építkezés nem Rátóton történt.

Biatoris Oz

Ez a látvány papíron

A technológia 
neve: szlalom 

műkőburkolattal

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

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
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A patinás, budakeszi Kinderzentrum – 
Személyiségfejlesztő Gyermekközpont 
életében jelentős változások zajlottak 
az elmúlt hónapokban: Budakeszi köz-
pontjába költöztek, illetve élén személyi 
változások történtek. Minderről a magán-
intézmény új vezetőjével, Faludiné Kóthy 
Eszterrel beszélgettünk.

– Mindenekelőtt arról, ami mit sem 
változott – feleli megkeresésünkre a fiatal 
pedagógus –, továbbra is szeretettel várjuk 
a gyermekeket a 2018/2019-es tanévben, 
új székhelyünkön, a Budakeszi Fő u. 178.-

ban. Az új helyen további, az eddigieknél 
is bővebb szolgáltatásokat nyújtunk a gye-
rekeknek.

– Milyen korúakat várnak?
– Bölcsődés, óvodás, iskolás csopor-

tokban neveljük, oktatjuk a gyermekeket 
és fejlesztjük személyiségüket, de szívesen 
várjuk őket délutáni fejlesztő programjaink- 
ra vagy tanulószobánkba. Célunk, a gyer-
mekek egész személyiségére figyelve, az 
alapvető képességek, készségek és jár-
tasságok fejlesztése, és a bennük rejlő 
lehetőségek kiteljesítése. Ezt sokféle tevé-
kenységgel, élményalapú oktatással, felfe-
deztetéssel valósítjuk meg, nem utolsósor-
ban a család és a szülők bevonásával.

– Milyen pedagógiai elvek alapján 
működnek?

– Bizalmas, nyugodt légkörben, kis 
létszámú csoportokban vagy egyénileg, sze-
mélyre szabott, nyílt oktatási módszerekkel.  
A Kinderzentrum munkatársai diplomával 
rendelkező, több nyelven beszélő pedagó-
gusok. Ismerik és alkalmazzák az alternatív, 
személyiségfejlesztő és reformpedagó-
giai módszereket. A szülőkkel közvetlen, 

őszinte és jó kapcsolatot ápolnak. Peda- 
gógusaink kiemelkedő szakmai tudásuk 
mellett hisznek abban, hogy a tapaszta-
lás, az élmény és a bizalom meghatározó 
nevelési módszer. Minden gyermeknek 
segítünk képességei kibontakoztatásában, 
hogy saját tempójában, érdeklődésének 
megfelelően tanulhasson, fejlődhessen. 
Nevelésünk kommunikációközpontú; böl-
csődés, óvodás és egyes magántanulói 
csoportokban az oktatás nyelve német, így 
a gyermekek természetes körülmények 
között tanulják a második és a harmadik 
nyelvet, és még jobban kinyílik számukra 
a lehetőségek világa.

Szolgáltatásainkról, és augusztusi beirat-
kozási akciónkról bővebben honlapunkon 
olvashat: www.kinderzentrum.hu

(x)

Kinderzentrum - SzemélyiSégfejleSztő gyermeKKözpont

A központban is középpontban a gyerek
Minden gyermek egyéniség. A Kinderzentrum munkatársai segítenek kibonta-
koztatni gyermeke egyéniségét. Náluk játékosan zajlik az életre nevelés.

Akkor most 
beszélgessünk 
kicsit németül

Korszerű körül-
mények egy 

patinás házban

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

Budakeszi Kutyafuttató!
Felügyelettel. Bejelentkezés, nyitva tartás:

www.budakeszikutyasuli.hu.

ÚJ!

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.
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Amin Budakeszi mára már 
túl van, Budaörsön még 

csak most kezdődött: az orvosi 
rendelő felújításáról beszélek. 
Az összehasonlítást ezen a 
ponton talán be is fejezhetjük: 
míg a járási központ lényege-
sen kisebb rendelőépületének 
renoválása tavaly ősszel 
kezdődött és Semmelweis 
napjára fejeződött be, addig 
a szomszéd várban július vé-
gén kezdtek, és őszre már azt 
ígérik, az építők le is vonul-
nak. De amíg ott lesznek, már-
mint az építők, a város abban 
reménykedik, hogy a betegek 
nem fogják majd összetévesz-
teni a szobafestőket a beteg-
szállítókkal. (El tudom képzel-
ni a jelenetet, amikor a paciens 
a hófehér overallba öltözött 
munkásoktól kérdezi, hol kell 
a vizeletmintát leadni.)

Mindenesetre az üzemelte-
tők azt ígérik, hogy a rendelés, 
ha nem is lesz teljesen zavarta-
lan, de a lehető legkevesebb 
kényelmetlenséggel jár majd. 
Az építkezés idején valameny-
nyi szolgáltatásuknak folyama-
tosan működnie kell.

Zoborai Stb.

Az ünnepélyes átadás meg-
volt július elején, nem is 
akármilyen díszvendéggel. 
Maga az EEMi első embere, 
a budakeszi illetőségű Kásler 
Miklós jelenlétében vágták át 
a szalagot.

Mára az ünnepi virágok el-
hervadtak, a rendelő azonban 
egyelőre az életműködés nem 
sok jelét mutatja (szerencsére 
az ügyelet az elsők között 
költözött vissza az Átrium-
ból): a rendelők többségében 
még nem folyik tényleges 
gyógyító tevékenység, ak-
kor sem, ha a kóbor apácák 
megtévesztésére mindenféle 
hangzatos feliratok díszí-
tik az ajtókat. Mondhatni, 
a város egészségpolitiku-
sai még keresik a tartalmat, 
amivel a megújult rendelőt 
meg lehetne tölteni.

Közben Kásler minisz-
ter, mint hírlik, a kórházi 
fertőzéseket okozó szuperbak-
tériumokkal veszi föl a harcot. 
(Kíváncsian várjuk, mi lesz 

a biológiai csodafegyvere.)  
Mindközben a civilek is hallat-
ták a hangjukat az ügyben. A 
Társaság a Szabadságjogokért 
(TASZ) üdvözli, hogy a kor-
mány meghallotta a szakmai 
szervezetek, szakértők és 
jogvédők évek óta hangsú-
lyozott álláspontját, hogy a 
kórházi fertőzések ellen átfogó 
kormányzati intézkedésekkel, 
jól kidolgozott terv alapján kell 
fellépni. A jogvédő szervezet 

azonban figyelmeztet: minden 
rendelet annyit ér, amennyit 
betartanak belőle.

Egészségügyi hír a nyári 
uborkaszezonban: a Kétfarkú 
Kutyapárt oldalán a világhírű 
Basky a miniszterelnököt kisva-
sutazás közben ábrázoló graffi-
tikkal díszíti a fővárosi  egész-
ségügyi intézményeket, többek 
közt a Szent János Kórházat, 
ahol sok ember fordul meg 
nap mint nap vidékünkről akár 
betegként, hozzátartozóként, il-
letve munkavállalóként.

Tosz Bibora

Basky: vasúttal a János Kórházba

Ezt ki festette, Basky? 
Nem, de gyönyörű 
ez a szuperbaktérium

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

Augusztusi akciónk: egyes 
QMED-termékeket (pl. gyó-
gypárnák, -labdák) árengedmé-
nnyel kínáljuk júliusban!!
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BUDAKESZI

Augusztus

8. szerda, 20.00 
Blöff
KultFilmKlub, Rathauskeller
21.00 
Anyám és más futóbolondok 
Kertmozi
Közösségi tér (a művelődési köz-
pont mellett)
15. szerda, 20.00
Fahrenheit 451
KultFilmKlub, Rathauskeller
18. szombat
XXIV. CSALÁDI NAP FESZ-
TIVÁL
Farkashegyi Repülőtér
Keszikerülő kerékpártúra 
Ételfőző-verseny, VI., gyakorló 
repülés, folklór, kulturális prog-
ramok, kutyaiskola-bemutató, 
játszóház, vidámpark, kira-
kodóvásár
20.00
Ghymes Együttes koncertje
Tűzijáték
22. szerda, 20.00
Dumbo
KultFilmKlub, Rathauskeller

24. péntek 
Állatok Éjszakája
Budakeszi Vadaspark
25. szombat
Tűzvédelmi Nap
a Budakeszi Vadasparkban
29. szerda, 20.00 
Parfüm: Egy gyilkos története
KultFilmKlub, Rathauskeller

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Augusztus

4. szombat, 18.00-24.00
Zsámbéki Blues Piknik 
a Romtemplomnál
Esőnap: 2018. augusztus 11.
11-12. szombat-vasárnap, 10.00-
18.00
Múzeumi hétvége Zsámbékon
18. szombat, 15.00
A Homoródmenti Fotóklub és a 
Kokukk Egyesület kiállításának 
megnyitója 

a művelődési házban
19. vasárnap, 18.00
Barbara Yeo-Emde és barátai
koncert a Romtemplomnál
 
Színházi báziS, zSámbék

Augusztus

10-14. péntek-hétfő
Határon Túli és Hazai Amatőr 
Színjátszók XXVI. Találkozója
10. péntek, 20.30
Kovács Gerzson Péter: Ratville 
TranzDanz Társulat
Színházi Bázis
11. szombat, 20.30 
Kovács Gerzson Péter: Ratville 
TranzDanz Társulat
Színházi Bázis
17. péntek, 20.00
Kecskés András: Don Q és IQ
Bethlen téri Színház
Színházi Bázis
20.00
Dienes Eszter: Ha már szögekbe 
léptem

Műemlék Rakétabázis
19. vasárnap, 20.30
Szabó Magda: Szelíden és szilárdan
Zárdakert
22. szerda, 20.00 
Lackfi János: Hinták
Színházi Bázis
23. csütörtök, 20.00
Lackfi János: Hinták
Színházi Bázis
24. péntek, 20.00 
Bereményi Géza: Irén levele
Színházi Bázis
25. szombat, 20.00 
G. Büchner: Woyzeck
Színházi Bázis
29. szerda, 20.00
Álom újratöltve
UbikEklektik Fesztivál nyitóprog-
ramja
Színházi Bázis
30. csütörtök, 18.00 
Stalker (angol nyelvű előadás)
31. péntek, 18.00
Stalker
Műemlék rakétabázis

*

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

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

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt!

Babszem 
kávézó

Budakeszi, 
Fő u. 188.

Születésnapok, 
rendezvények 
lebonyolítását 

vállaljuk!
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Alkalom szüli a tolvajt. A mondás persze 
nem mindannyiunkra áll; ha nyitott teher-
autóba botlunk Zsámbék egyik utcájában, 
mindjárt el is emeljük a benne tárolt pén-
zes ládikót, mint ahogyan tette ezt törté-
netünk hőse július 9-én reggel. Talán az 
akkori sikerén felbuzdulva, vagy a szaj-
ré csekély értéke miatt, két napra rá egy 
zsámbéki egészségügyi intézményben 
próbálkozott. A nyitott ablakon bemászott, 
majd két női táskát emelt el tartalmukkal 
egyetemben (hogy mi minden van egy női 
táskában, nem részletezném, elég legyen 
annyi, némi készpénz is, a többi holmit 
elhajította). A helyi KMB-s erre már iga-
zított egyet a derékszíján, s a szomszéd 
várbeli kollégái, az ő útmutatásai alapján, 
órákon belül elő is állították az illető férfit 
Bicskén, aki ellen lopás vétsége mega-
lapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Ajtó-ablak nyitva-tárva

Népszerűségnek örvend Zsámbék a bics-
kei betörők körében.

Egy héttel a fenti eset után, július 16-
án délután R. Dávid a zsámbéki Rózsa 
utcában korzózott, amikor fölfigyelt egy 
személygépkocsira: a parkoló, nyitott 
járműből kiemelt egy bukszát okmányos-
tul és készpénzestül.

Az eset nyomán megindult nyomozás 
kiderítette, hogy R. Dávid és társa, 
B. Róbert rovására több zsámbéki 
bűncselekmény is írható.

A két huszonévest július 17-én, illetve 
18-án el is fogták Bicskén, s eljárást in-
dítottak lopás bűntette, ill. vétsége miatt 
ellenük.

A budaörsi mackó esete

Nem erdei medvéről van szó, 
hanem irodairól; egy budaörsi cég 
páncélszekrényéről, amit még március 
28-án éjjel lovasítottak meg (A hónap 
képzavara – a Szerk.) ismeretlen tet-
tesek, több millió forintnyi kárt okoz-
ván tulajdonosának. A nyomozás aztán 
fölfedte kilétüket. A budaörsi detektívek 

egyiküket július 12-én, Taktaszadán fog-
tak el. Társát a TEK munkatársai csípték 
fülön 20-án, Budapesten.
 A Budaörsi Rendőrkapitányságon in-
dult eljárás lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt egy 34 éves 
tolcsvai és egy 45 éves budapesti férfi 
ellen.

Ukrán vendégtolvajok 

A két ukrán férfi egy budaörsi he-
lyi áruházból vitt el különböző áru-
kat július 16-án 11 óra 40 perc körül. 
A vételezett műszaki cikkekkel és 
ruházati termék kekkel bementek a 
ruházati osztályon található próbafül-
kébe, ahol a szajrét hatástalanították, 
majd ruházatukba és egy táskába re-
jtették. Simán kijutottak az üzletből, 
fizetés nélkül. Az éber biztonságiak 
azonban észlelték a történteket, és ri-
asztották a rend rapid őreit, akik még a 
helyszínen föltartóztatták a 24, illetve 
26 éves férfit. A kapitányságra invitál-
ták őket, ahol elkezdődött gyanúsított-
kénti kihallgatásuk.

Az ukrán férfiak ellen lopás bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanújával 
megküldték a járási ügyészségnek.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

tallózáS a vidéK bűnügyeiből

Budaörs—Zsámbék: 2:2
Nem focimérkőzésről van szó (különben is focimérgezésünk van így VB után pár 
nappal), hanem a térség jelentősebb bűnügyei ilyen arányban oszlottak meg a 
két település között, a műfaji rokonságról nem is beszélve.

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

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 Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

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

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!
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