
2018 SZEPTEMBER  •  BUDÁNTÚL

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

I

2018 SZEPTEMBER

H I R D E T É S F E L V É T E L :  0 6 - 2 0 - 2 1 2 - 3 8 0 8  •  m a i l @ b u d a n t u l . h u
FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN                         WWW.BUDANTUL.HU

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
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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 óarany is szebb, 
mint az új

Média-vállalkozás számlaképes, 
autóval, internettel rendelkező

üzletkötőt keres
Telefon: 06 (20) 212-3808

Fecskebúcsú

Emberhónap jön Máriával. 
Ő be, fecskék ki. 
Ki a szögesdrót és 
a nehézkedési erő rabságából. 
Mi maradunk. 
Télre várva, halálra váltan.
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Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester 
augusztus 20-i, ünnepi beszédének gerin-
cét István király Imre herceghez írott In-
telmei jelentették. Persze nem maradhatott 
ki a 2015 óta már-már elcsépelt hivatkozás 
az „egy nyelvű és egy szokású ország”-ra, 
mely ugye „gyenge és esendő”, azonban 
más, ritkábban hivatkozott passzusok is  
előkerültek, s meglepően aktuálisnak bi-
zonyultak.

Ezekből tallóztunk:.
»A király nagyon magasra tette a mér-

cét a szeretet vallásának alapján állva, az 
uralkodással kapcsolatban, amikor így írt 
erről a fiának: „Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos állapotban 
születik, és hogy semmi sem emel fel, csak- 
is az alázat, semmi sem taszít le, csakis a 
gőg és a gyűlölség.”

 „Mert ha a királyt istentelenség és 
kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt 
a király névre, zsarnoknak kell nevezni. 
Ennek okából hát megparancsolom, hogy 
mindenütt és mindenekben a szeretetre 
támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a 
rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, a-
vagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az 
itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a kül-
földiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád 

járul.” – fogalmaz az Intelmekben István.
Ezek a gondolatok egyébként teljes 

mértékben folytonosak és messzemenően 
összecsengenek Ferenc pápa mai sza-
vaival, aki a hatalom mostani birtoko-
sainak ad megszívlelendő keresztényi 
tanácsokat: „Testvéreim, gyakori hibája 
azoknak, akik hatalommal rendelkeznek, 
akár állami, akár egyházi hatalom-
mal, hogy olyan, akár jogos dolgokat 
követelnek meg másoktól, amelyeket ők 
maguk nem tesznek meg. Kettős életet 
élnek. A hatalom segítség, de ha valaki 
rosszul gyakorolja, akkor elnyomóvá vá-
lik, nem engedi fejlődni az embereket, bi-
zalmatlan és ellenséges légkört teremt, és 
még korrupcióhoz is vezet.«

Ünnep után hétköznapi tanulságok Vidékünk lakói 
közül hár-

man is részesültek 
idén magas ál-
lami kitüntetésben 
augusztus 20-án. 
Magyar Érdem-
rend középkereszt-
je kitüntetést ka- 
pott Kovács Gá-
bor (Telki), a Bankár Holding Zrt. igaz- 
gatóságának elnöke, a Kovács Gá-
bor Művészeti Alapítvány (KoGart) és a 
Kakasszéki Emberekért Alapítvány alapítója. 
Ígyártó Gabriellát (Tök), a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségének ügyvezető igaz-
gatója munkásságát Bessenyei György-díjjal 
ismerték el. (Érdemes fölhívni a figyelmet, 
hogy ő a Mesterségek Ünnepe elnevezésű ren-
dezvény kezdeményezője-szervezője.) Keré- 
nyi Róbert zenész (Budakeszi) Magyar Arany 
Érdemkeresztet kapott.

Budakeszi képviselő-testülete úgy ha-
tározott, idén Császár Mónikának és fér-
jének, Balczó Andrásnak ítéli oda a dísz-
polgári címet. A vele járó emlékplakettet 
Józsa Lajos szobrászművész készítette. 
A hivatalos címadásra és ünneplésre Bu-
dakeszi augusztus 20-i megemlékezése 
keretében került sor, ami pár nap eltéréssel 
egybeesett Balczó 80. születésnapjával.

pim

Ezer év után 
is elgondolkodtató

Fanfárok 
szavára

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

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 ELEM
Hallókészülékekbe való

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

„A hazaárulás időpont kérdése.”
(Richelieu)

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

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

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

CSÍZIÓ Szeptember, Szent Mihály hava

A Telki Női Kar fennállásának eddigi legnagyobb sikerét érte el, 
amikor meghívást kapott az idei Europa Cantat kórusfesztiválra. 
között. Az egyik legjelentősebb összeurópai kulturális eseményt háro-
mévente rendezik meg, ezúttal az észt főváros, Tallinn látta vendégül 
a több ezer résztvevőt, köztük a telki nőket. Idén nyáron, július 27. és 
augusztus 5. között huszadik alkalommal adtak egymásnak randevút 
az énekkarok.

Telkiek Tallinnban

Petőfi Sándor mai tudásunk 
szerint nem járt Budakeszin 

sem 47-ben, sem máskor. 
Van azonban egy Petőfiről el-
nevezett villa a helységben. 
Igaz, jó félszáz évvel a nagy 
költő halála után építette egy 
gazdag gyáros, s az előbbiről 
elnevezett utca 47-es szám alatt 
áll. Nemrég még kisegítő iskola 
működött benne, jelenleg üre-
sen vár a sorsára. Helyi civilek 
most egy napra, augusztus 20-
ára birtokba vehették, s ennek 
örömére egynapos, kulturális 
pikniket szerveztek az épületbe 
és a parkba. 

Budakeszi kutyasportja a világ 
élvonalában van. Ezt legelőször 
a tavalyi évben bizonyította, 
de az idei szereplésük a bel-
giumi Európa Bajnokságon a 
bizonyság, hogy nem egyszeri, 
véletlenről volt szó már 2017-
ben sem. Az augusztus utolsó 
hétvégéjén a magyarok, azaz a 
BEAST Flyball Team csapatai 
sporttörténelmet írtak, amikor 
a Flyball (ez a kutyasport egyik 
ága) versenyen legyőzték a ha-
zai pálya előnyét élvező, tavalyi 
EB aranyérmeseit, és az első he-
lyet szerezték meg. A BEAST 

budakeszi tagjai is kivették a 
részüket a sikerekből: Szigeti 
Éva Easyvel, a border collie-val 
az 5. divízióban a 2. helyen vég-
zett. (A tavalyi sztár, a Szigeti 
„istálló” másik kedvence, a 
3. divízióban induló Giny a 
döntőbe jutásról lemaradt.

A világ élvonalában

Kicsit félek az alábbiakat képernyőre 
vetni, de hát a monitor úgyis, akár a 

fal, függőlegesen áll, eszményi állapot te-
hát, hogy a reá vetett betűk, akár a falra 
hányt borsó (más persze a helyzet, ha utóbbi 
főzelék formájában és gyomortartalom ürí-
tése gyanánt kerül oda, mert akkor bizony 
ragad) leperegjen róla, de azért mégis… 
Régimódi ember vagyok (lettem?) s így 
én még azt tanultam, „Az úttörő, ahol tud, 
segít. (A többi tíz [vagy talán tizenkettő?] 
már feledésbe merült, ezt az ötödiket is csak 
ilyen csonkán őrizte meg az emlékezetem.) 
A segítőkészséget tehát alapesetben nagyra 
értékelem, márpedig segítségre szoruló 

mindig volt, s alighanem mindig is lesz. 
Itt vannak példának okáéért vidékünk egyik településének 

deszkásai. A pályájuk, az intenzív igénybevételnek köszönhetően 
mára eléggé lerobbant. Az ezzel kapcsolatos panaszuk eljutott 
valahogy az egyik közelben élő úr fülébe, aki azt meg is hal-
lotta. S nem csak meghallotta, a hallottak meg is mozdították a 
segítőkészségét. Arról az emberről van szó egyébként, aki idén 
kora tavasszal úgy döntött, mint a pesti aranyifjúság partiarca 
eztán politikusnak szegődik. Annak a formációnak frontembere- 
ként szállt sorompóba körzetünkben, amely már elnevezésé-
ben is mintha azt sugallná, hogy csak egy múló percre kíván 
megmártózni a hazai politikai élet mocsarában. Az efemernek 
tetsző alakulat és jelöltjük erőfeszítéseit nem koronázta siker, 
sem az illető úrnak, sem pártjának nem sikerült bejutnia a par-
lamentbe.

Azt hihetnők, a pillanat varázsa elmúlt, az alkalom elillant, 
de a nyáron váratlanul életjeleket adtak magukról. 

A politikusjelölt társaival, akik a környező településekről, de 
még a székesfővárosból is útra keltek az akció hírére, összefog-
tak, és kitatarozták a deszkáspályát. Köszönet érte, a deszká-
sok nevében is (hogy afféle fogadatlan prókátor szerepében is 
tetszelegjem). 

Érzéseim mindazonáltal vegyesek. A konkrét akción túl vala-
mi trendfélét vélek látni itten. Egy trendet, ami kezdődött talán 
azzal, amikor egy (egészen más csapat) azzal hívta föl magára 
a figyelmet, hogy rőzsét gyűjtött, tűzifát vágott-hordott szegény, 
egyedülálló öregasszonyoknak, s folytatódott ott, hogy – megint 
egészen más szervezet – buszmegállót, bicikli utat épített, ká-
tyúkat javított.

Értem én, hogy ezzel több legyet lehet ütni egy csapásra, 
fölhívni a figyelmet például a közszolgáltatások működési za-
varaira, valamint az adott alakulat aktivistáinak (passzivistái-
nak) tettrekészségére, társadalmi érzékenységére.

Van azonban ennek veszélye is. Az efféle akciók ugyanis azt 
sugallják, mintha a politikusnak ugyanis az lenne a dolga, 
hogy az emberek konkrét problémáit, ügyes-bajos dolgait or-
vosolja.

Márpedig, sajnálom, de a politikus nem Teréz anyu vagy apu. 
De ha így folytatódik, aztán ne csodálkozzanak, ha a képviselői 
fogadóórákon azzal jelennek majd meg a választópolgárok, 
hogy „becsípődött az idegem, föl kellene ásni a kertet”.

Persze mindaddig, amíg a politikusaink (itt most az 
ellenzékiekről beszélek) körében teljes a tanácstalanság a 
teendőik mibenlétét illetően, jobb, ha fát vágnak, segítenek a 
bevásárlásban, a nagytakarításban stb. Valamivel szolgálják 
meg az adófizetők pénzét. Ha ezt ráadásul olyanok teszik, mint 
a fönt említett esetben, akik amatőrök, dupla dicséret illeti 
őket.

eXabo Tibor
szellemi homeless
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

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

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

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

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

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

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

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

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

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

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt!

Több mint 100 millió forint tá-
mogatásra nyújtott be pályáza-
tot Budakeszi városa, hogy a 
jelenlegi piacát a Dózsa György 
téren korszerűsítse. Megjegyez-
zük, nem is olyan régen történt 
egy felújítás, aminek kereté-
ben díszburkolatot kapott a tér 
és parkolókat is kiépítettek, 
azonban ez nem bizonyult iga- 
zán hatékony beruházásnak: a 
csapadékvíz elvezetését nem 
sikerült megoldani, a burko-
latot rendszeresen föl kell 
szedni, újrarakni. A kialakított 
parkolók sem nyerték el az au-
tósok tetszését.

Reméljük, hogy a Bártfai-

Szabó Építésziroda látvány-
tervei, amiket a pályázathoz 
készítettek és csatoltak, orvo-
solják majd ezt a problémát is 
és a többit, amivel egy, a 21. 
századhoz méltó arculatot nyer 
az új településközpont. Már ha 
a pályázat bejön. Ősszel meg-
látjuk.

Az igazi persze az lenne, ha a 
buszvégállomás is megújulna, 
vagy még inkább: kiköltözne a 
fatelep előtti placcra, de erre a 
dolgok pillanatnyi állása szerint 
belátható ideig aligha van re-
mény, ez nem a város illetékes-
sége, a közlekedési vállalaté.

Artist Bob'z

Piac – nem piaci alapon

Rapid menesztés után rapid kinevezés.
Megvan a budakeszi városüzemeltetési cég, a BVV 

Kft. új ügyvezetője. Korondy Tamás, aki a versenyszférából 
érkezett, a nyári kánikulák ellenére nagy elánnal vetette bele 
magát a munkába. Láthatóan ismeri a dürgést, ugyanis nagy 
gondot fordít arra, hogy szinte naprakészen tájékoztassa a he-
lyi közvéleményt a munkatársai által éppen végzett munkákról. 
Ehhez a közösségi médiát is magától értődő természetesség-
gel használja.

Sza-T-ir

Pár hónapja nyílt meg egy új 
vendéglátóhely Budakeszin, 
a hajdani  Schmidt Kápolna 
Borozó helyén (béke poraira 
– a Szerk.). Pár hónapja a bár 
előtt egy terasz kialakítása 
kezdődött, de félbeszakadt. 
Gondolom, nem a telet akarják 
vele megvárni a vállalkozók, 
utánajártunk hát, mi történt, 
mi okozta a fennakadást.

A polgármesteri hivatal tájé-
koztatása szerint a vállalkozás 
egy idei, május 28-án kelt idei-
glenes határozatban engedélyt 
kapott egy fából készült, ven-
déglátás céljára alkalmas, az 

engedélyben leírtak sze-rinti 
teraszhelység építésére, elhe-
lyezésére. Két hónap múlva 
viszont újabb kérelem érkezett 
az engedély módosítására. 
Ebben a vállalkozó jelezte, 
hogy a fából építendő teraszhe-
lyiség helyett az érintett mur-
vás területen térkő burkolatú 
teraszt kíván megépíteni. Ezt 
az Önkormányzat csak egy 
– a műszaki és városképi szem-
pontokat tartalmazó – tervdo-
kumentáció megléte esetén 
tudja támogatni. A hivatal ez 
idő szerint erre vár.

Tosz Bibora

Terasz a teraszon
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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

Szeptemberi akciónk: egyes 
QMED-termékeket (pl. gyógy-
párnák, -labdák) árengedmény-
nyel kínáljuk!!!

Mindent meggondoltam, min-
dent megfontoltam. Majd’ 
egyhónapi gondolkodás után 
úgy értelmezte pártja – Le-
het Más a Politika – fegyelmi 
bizottságának határozatát 
a budakeszi illetőségű Szél 
Bernadett, hogy társelnöki 
tisztségéről lemond. 

Előzmények.
Mint korábban megírtuk, 

Szél Bernadett, az április 8-i 
országgyűlési választás Pest 
megye 2-es választókerü-
let képviselő-jelöltje, az LMP 
társelnöke, a Roszatom réme 
– visszavonul gondolkodni. 
Pártjának fegyelmi bizottsá-
ga ugyanis évekre eltiltotta 
első asszonyát mindennemű 
párttisztségtől, miköz-
ben meghagyta társelnöki 
pozíciójában.

A nemzeti ünnepen aztán 
megérlelődött a döntés, a poli-
tikus a sajtón keresztül megi-
zente: lemond az LMP társel-
nöki tisztségéről is. (Tudni 
való, hogy az LMP-t évek óta 

társelnöki rendszerben veze-
tik, s az is előírás, hogy a két 
vezető közül az egyik nő le-
gyen.) Szél azt is bejelentette, 
hogy a pártból nem lép ki.

A döntését azzal indokolta, 
hogy nem kíván olyan – idézzük 
– „rendszerben dolgozni, ahol 
a felelősségvállalást bünte-
tik, a felelősséghárítást jutal-
mazzák.”

Politikai megfigyelők a tör-
ténteket nagyobb összefüg-
gésekbe ágyazva azzal ma-
gyarázzák, hogy az LMP bal 
szárnyához tartozó politikus 
asszony nem tudott azonosulni 
a szervezet jelenleg zajló, jobb- 
oldali fordulatával.

Szóba' Bitor

Meggondolt lemondás

A kilencvenes években Budakeszin lakott Demszky Gábor a csa-
ládjával. Hogy az éppen hányadik házassága volt, nem nyomoz-
tuk, viszont a korábbi főpolgármester ismét megnősült. Immár 
ötödször csendült fel Mendelssohn nászindulója a vőlegénysége 
tiszteletére. (Ezt metaforának szántuk.) Egykori kollégája és 
párttársa, a máig budaörsi polgármester, Wittinghoff Tamás 
adta össze az ifjú párt a budaörsi házasságkötő teremben.

A budaörsi Jobbik története 
folytatódik.

Mint korábban megírtuk, 
a helyi pártszervezet egy em-
berként lépett át a szecesz- 
sziós Toroczkai László és Dúró 
Dóra által kezdeményezett 
Mi Hazánk Mozgalomba. A 
jelek szerint maradt azért mu-
tatóban néhány jobbikos Bu-
daörsön. Az augusztus 22-i, 
rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen napirend előtt esküt tett 

a testület új tagja, Premecz 
Enikő, aki a nemrégiben le-
mondott, korábban szintén  job-
bikos Császárné Kollár Tímea 
megüresedett listás önkor- 
mányzati képviselői helyét kap-
ta meg. (Csak a történeti hűség 
kedvéért: a Jobbik utóbbit indí-
totta egyéni képviselőjelöltnek a 
Pest megye 2-es választókerület-
ben az április 8-i országgyűlési 
képviselőválasztáson.)

Bot Zsibora

Finita 
la commedia

Ásó, kapa, 
nagyharang
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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

A szabad ügyvédválasztás joga

Nyilván sokan tudják, hogy a szabad ügyvédválasztás joga megil-
let minket minden jogi helyzetben. Vajon tényleg létezik a szabad 
ügyvédválasztás joga? Minden esetben élhetünk vele?

Közhely, hogy mindenki szabadon választja meg a jogi képviselőjét. 
A közhelyek jól hangzanak, de nem mindig igazak. Néha tenni kell 
azért, hogy a szabad ügyvédválasztás joga érvényesüljön. 

Természetesen peres eljárásoknál nem sok probléma merül fel. A 
büntetőeljárásban előfordul, hogy kirendelt védő jár el, valamint a 
polgári eljárásokban is ismerjük a pártfogó ügyvéd és az ügygond-
nok jogintézményét, ahol a hatóság jelöli ki az ügyvéd személyét, 
de végső soron, ha a kijelölt jogi képviselő nem felel meg, az ügyfél 
maga dönti el, hogy őt ki képviselje. 

Ahol igazán problematikus az ügyvédválasztás, az a kétoldalú 
szerződések problémaköre. 

Köztudott, hogy az adásvételi szerződéseknél a vevő fizeti az 
ügyvédi munkadíjat, ennélfogva maga is választja ki az ügyvédet. 
Gyakran hallunk olyat, hogy az ingatlaniroda arról tájékoztatja a 
vevőket, hogy „kötelező” az ingatlaniroda ügyvédjével szerződni. 
Természetesen ez nem igaz, biztosan nem „kötelező” pont azzal az 
ügyvéddel szerződni, akit az ingatlanközvetítő jelöl ki, legfeljebb 
kényelmes, olcsó, ajánlott. Persze vannak olyan esetek, ahol en-
nek praktikus okai vannak: ha van egy jól bejáratott kapcsolat az 
ingatlanközvetítő és az ügyvéd között, akkor gyorsabb a kommu-
nikáció, gördülékenyebb az ügyintézés, ami végső soron az ügyfelek 
érdekét is szolgálja. 

Külön problémakörbe tartozik az új építésű ingatlanok értékesítése. 
Természetesen érthető, hogy ilyen esetekben jobb egy ügyvédi iroda 
kezében tartani az ügyleteket. Ezt indokolja a rengeteg adat, amire 
szükség van a szerződés megírásához. Ez azonban semmiképpen nem 
vezethet oda, hogy az ügyfelet elzárják attól, hogy „saját” ügyvédjével 
is megnézesse a szerződést. Legyünk őszinték: az új építésű ingatlanok 
adásvételi szerződésén bizony van mit nézni. Amellett, hogy szinte ter-
mészetes, hogy a vásárlandó ingatlannak még nincs külön albetétje, 
ami számtalan gondot okozhat, rendkívül problematikusak a szinte 
korlátlanul meghosszabbítható kivitelezési határidők is. És most csak 
néhány apróságot említettem. Tehát éppen ezen szerződések esetén 
lenne nagyon nagy jelentősége a felek egymással szembeni jogvé-
delmének, mégis itt a legritkább, hogy tényleg a maga által választott 
ügyvéddel szerződik a vevő. Hangsúlyozottan hívom fel minden vevő 
figyelmét, hogy joga van a szerződést átnézetni egy független ügyvéd-
del. Ha ezt meg kívánják akadályozni, az amellett, hogy jogszerűtlen, 
bizalmatlanságra ad alapot!

Szót kell ejteni az eladó ügyvédjéről is. Nincs semmi akadálya u-
gyanis annak, hogy egy adásvételi szerződésnél legyen mind a két fél-
nek ügyvédje. Még az aláírások ellenjegyzése is történhet két külön 
ügyvéd által. Leggyakrabban azonban van egy közreműködő ügyvéd, 
aki az eladó képviseletében áttanulmányozza a szerződéstervezetet és 
véleményezi, javaslatokat tesz az eladói oldal védelme érdekében. 

Ki kell emelni, hogy az adásvételeknél – bár a vevő választja és 
fizeti az ügyvédet –, a szerződést szerkesztő ügyvéd nem csak a vevő, 
hanem mindkét fél ügyvédje, így mindkét fél érdekeit szem előtt kell 
tartania a konstrukció kialakításakor.  Így elvileg nem volna arra 
szükség, hogy az eladó részéről is közreműködjön egy ügyvéd, en-
nek megakadályozása azonban nem elfogadható.

Összefoglalva elmondható, hogy a szabad ügyvédválasztás joga 
megillet mindenkit, de ezt a jogot tudni kell érvényesíteni. Legyünk 
tehát tudatában és tegyünk meg mindent azért, hogy a mindennapok 
joggyakorlatában ez a jog érvényesülhessen!

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!

Albitzné Katsányi Olga
ingatlanközvetítő, értékbecslő, 

a MIOSZ tagja

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

IRODANYITÁS 2018. szeptember 1-től 
Budapest, II. ker. Hidegkúti út 235. 
Komfortzóna Ingatlaniroda Fekete 
Júliával, régi kedves kolléganőmmel. 

Térjen be hozzánk!
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A legfrissebb Bianca volt, már 
ami az idei szüretet illeti a bu-
dakeszi, Somlai szőlőbirtokon. 
Biancáról tudni kell, hogy nem 
valami tűzről pattant, olaszos 
szépség, aki a sors különleges sze-
szélye folytán éppen itt keresi kenye-
rét napszámban. Bianca egy magyar 
szőlőfajta; régebbi nevén (majd’ 
azt mondtam: leánykori, de hát a 
leánynév az a Bianca, hiába, hogy 
utólag történt az átkeresztelés) Egri 
Csillagok, ami szintén elég roman-
tikus. Szóval úgy esett, hogy ez a 
Bianca érett meg idén legelsőnek a 
szüretelésre. 

– Korán jött az idei szüret – ma-
gyarázza a szőlősgazda és pincetu-
lajdonos, Somlai Ferenc –, de lassan 
úgy vagyunk vele, hogy ez válik meg-
szokottá. Augusztus vége van, és már 
szüretelünk. Hogy a Biancát, az még 
csak hagyján, de pár nap, és akár a 
Cabernet Sauvignon is sorra kerülhet, 
ha rozé bornak szánjuk.
–	Hiába,	 a	 földből	 élők	 mindig	 pa-

naszkodnak	az	időjárásra.
– Nem panaszkodom, nincs is rá 

okom, ugyanis az idei esztendőben, 

ha valami extrém kataklizma be nem 
üt az utolsó pillanatban, jó termés 
várható a szőlőben. 
–	Ez	mit	jelent,	sok	lesz	a	szőlő?
– Sok is, de a minősége is kiválónak 

ígérkezik. 
–	Ez	az	étkezési	és	a	borszőlőre	egy- 

aránt	igaz?
– Mi szinte kizárólag borszőlővel 

foglalkozunk, csak arról tudok nyi-
latkozni, de a bor sorsa fele részt a 
tőkén, fele részt a pincében dől el.
–	Idén	például	mi	jelentette	eddig	a	

legnagyobb	nehézséget?
– Medárd azért föladta a leckét, tény- 

leg eltartott vagy negyven napig a csa-
padékos idő, ilyenkor föl kell venni a 
harcot a különböző kórokozók-
kal, a drámai küzdelemben, 
jelentem, mi kerekedtünk felül. 
–	Medárd	után	pedig	jött	az	

aszály.
– A nyári aszály nem jelent i- 

gazán veszélyt a szőlőre, hiszen 
jó mélyen vannak a gyökerei. A 
szőlőinket épp most vizsgáltat-
tuk be, cukorfok, savak, min- 
den adott ahhoz, hogy jó évjárat 
legyen a 2018-as.

–	Mikor	 kóstolhatjuk	 legelőször	 a	
Somlai	borokat?

– Hagyományosan Márton napján, 
de hadd mondjam el, ma már csak 
kisebb részben dolgozzuk föl a 
szőlőnket, elsősorban azok kedvéért, 
akik évtizedek alatt megszerették a bo-
rainkat. Üzletünkben az ország legtöbb 
borvidéke kiváló pincészeteinek borait 
kínáljuk elsősorban.
–	Mi	lesz	akkor	a	sok	szőlővel,	ami	

a	birtokon	termett?
– Eladjuk. Most is meghirdettük a 

szüreti akciónkat, ha valaki jó minőségű, 
budakeszi borszőlőből kíván bort 
készíteni, nálunk jó helyen jár.
–	Ő	is	szüretelheti?
– Ha akarja, maga le is szedheti, de 

veheti leszedett állapotában is.
(x)

Bianca: a tőkéről a puttonyba 

Bianca egy rekesz 
Biancával

„Forr a világ bús tengere…”  
És benne forrong a katolikus 
egyház is. A lázadás, a reváns-
vágy szelleme a fönnállóval 
szemben persze évtizedek 
(tágabb értelemben: évszáza-
dok) óta ott izzik a hamu 
alatt. A jelek most arra utal-
nak, hogy reakcionárius erők 
elérkezettnek látják az időt, 
hogy nyíltan színre lépjenek, 
előlépjenek az árnyékból a 
napvilágra. Ilyen jelekért 
nem kell messzire mennünk, 
szűkebb környezetünkben is 
tetten érhetők. (Gondoljunk 
például az újonnan miniszterré 
avanzsált földink nemrégiben 
tett kijelentésére, melyben 
nyíltan hadat üzen a felvilágo-
sodás, a racionalizmus, a mod-
ernizmus szellemének.)

De elég elsétálnunk váro-
sunk egyik utcájába, hogy  egy 
ódon lakóingatlan utcafront 
felőli részén érdekes feliratba 
botoljunk. Ha elolvassuk, azt 
is megtudhatjuk, hogy mos-
tantól e helyt egy új, a Meny-

nyek Királynéja Kápolnája 
működik.

Az első istentiszteletet 
Nagyboldogasszony napján 
tartották benne, de a rá 
következő vasárnap is szépen 
seregeltek a hívek a meghir-
detett misére a Kossuth utcai 
imaházba. Jó kéttucatnyian 
lehetnek, a többség láthatóan 
nem Budakesziről érkezett, 
többnyire családok, sok gye-
rekkel.  Mint kiderült, a cso-
port magát katolikusnak tartja, 
ám mégse véletlen, hogy nem 
a plébániatemplomban gyü-
lekeznek: ők, lelki vezetőikkel 
egyetemben, az egyház hivata-
los vezetőit, papságostul  és 
pápástul nem ismerik el. Föl-
fogásuk szerint mindaz, ami a 
II. Vatikáni zsinat után az egy-
házukban történt, illegitim és 
eretnekség. 

A lázadás majd’ egyidős a 
II. Vatikáni zsinattal, ame-
lyet XXIII. János pápa nyi-
tott meg 1962-ben a római 
Szent Péter-bazilikában és 

1965. december 8-án VI. Pál 
pápa zárt be. Ennek a lényege 
az úgynevezett aggirorna-
mento (XXIII. János fogal-
mazásában), vagyis az egyház 
megújulása, modernizálása, 
hozzáigazítása a korhoz (a-
zsúrban az új időkkel).  A la-
tin helyett nemzeti nyelvű, a 
háttal helyett szembemisézés, 
hogy csak a legtriviálisabbakat 
említsük a korszerűsítések 

közül, már a maga korában 
sem jelentett teljes egyetér-
tést, a disszidens papok és 
püspökök azonban mindig 
óvatosak voltak, nehogy egy-
házszakadást idézzenek elő. A 
tradicionalistának is mondott 
irányzat szándéka nem egy új 
szekta, új egyház létrehozása,  
hanem Szent Péter – nézetük 
szerint – megüresedett trónját 
(szedevakantizmus) arra mél-

tóval betölteni, 
az uzurpátorokat 
hatalmuktól meg-
fosztani.

Az irányzat 
maga is megosz-
tott, a budakeszi 
kápolna hívei 
honlapjuk szerint  
az osztrák Arnold 
Trauner atyát, il-
letve a Jó Tanács 
Anyja Intézetet 
követik.

Érdeklődéssel 
figyeljük, hogy 
a Budakeszin el-
vetett magból mi 
kel ki.

 Ozirisz Abbot

Pápábbak a pápánál

Íme, a szentély
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STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

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

Itt a vénasszonyok nyara

Korhatár nélkül

Budakeszin termett, kitűnő minőségű

borszőlő,
kedvező áron

eladó

Bianca, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Cabernet 
Sauvignon fajták.

Szedd magad akció keretében még előnyösebb 
és olcsóbb.

Érdeklődni a 06 (30) 966-2706 
telefonszámon

Az ár a szüretelés módjától, 
fajtától és mennyiségtől függően 

80—120 Ft/kg

H I R D E T É S

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

Szeptember

5.  szerda, 19.00 
Liliomfi
6. csütörtök, 19.00 
Liliomfi
14.  péntek, 19.00 
Pán Péter avagy a Sohasziget titka
18.  kedd, 19.00 
A sötétség hatalma
19.  szerda, 18.00 
Szellemidézés – Major Tamás

BUDAKESZI

Szeptember

8. szombat, 11.00
Balogh Sándor—Lukácsházi 
Győző: Lúdas Matyi
zenés mesejáték, a Csíki Kama-
razenekar és a Bon Bon Matiné 
produkciója
9. vasárnap, 16.00-22.00
Zwickl Polka Partie
Fúvós-zenés Sördélután (EFMK)

11. kedd, 11.00
Tücsökzene
0-4 éveseknek, EFMK
15. szombat, 9.00-13.00
Bababörze–Zsibvásár
20.00
Keszi Táncház
a Rojtos és a Szigony Együttessel
16. vasárnap 
Szüreti bál
Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 
(EFMK)
17. hétfő, 18.00
A burgonyafélék csodálatos világa
Dr. Salamon Pál ismeretterjesztő 
előadása, Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár (NGVK)
22. szombat
Kecske-agility
Budakeszi Vadaspark
10.00 I. Budakörnyéki Sörfesz-
tivál
német és magyar gasztronómia és 
kultúra, Budakeszi Fő téri park
21.00 Budapest Bár koncert
24. hétfő, 18.00
A burgonyafélék csodálatos vi-

lága II. rész 
(NGVK)
26. szerda, 19.00 
Bödőcs Tibor estje 
(EFMK)
27. csütörtök, 15.00
Idősek Világnapja
Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub 
szervezésében (EFMK)
29. szombat
Állatok Világnapja
Budakeszi Vadaspark

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Szeptember

6. csütörtök, 18.00
Gáspár Ferenc Janus című törté-
nelmi regényének bemutatója
a könyvtárban
7. péntek, 18.00
A felperzselt föld 
Zsámbéki Filmklub
a művelődési házban

8-9. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Múzeumi hétvégék Zsámbékon
8. szombat, 19.00
Nyakas Jazz Klub
Elsa Valle és Winand Gábor
koncertje (Lámpamúzeum)
15. szombat, 15.00
Szemethy Jimmy és Szemethy 
Orsolya közös kiállításának 
megnyitója
a művelődési házban
20. csütörtök, 18.00
A természet és az ember
Irodalomterápiás csoportfoglal-
kozás Szász Éva vezetésével a 
könyvtárban
26. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
A magyarság múltja, jelene és 
jövője. Vendégelőadó: Géczy Gá-
bor fizikus, tanár, népi gyógyász
a művelődési házban
30. vasárnap, 16.00
Népmese Napja
Kóka Rozália mesemondó
Kézműves foglalkozások a műve-
lődési házban

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , SZEPTEMBER
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Földön fekvő, eszméletlen em-
ber látványa fogadta az egyik, 
budakeszi bevásárlóközpontba 
betérő vásárlókat vasárnap (au-
gusztus 12.) délután fél hat után. 
A hőmérő higanyszála még min-
dig 30 Celsius fokot mutatott 
árnyékban. Sokan pillantásukra 
sem méltatták a kocsik mellett 
heverő testet, mások kíváncsian 
méregették, vajon hogy kerül-
hetett a bevásárlókocsik alá, de 
volt, aki tudni vélte, részegségé-
ben került a méltatlan helyzetbe. 
Egyik-másik még malíciózus 

megjegyzéseket is megengedett 
magának, de csak jó sokára akadt 
valaki, aki lehajolt hozzá, hogy 
megpróbálja kideríteni, mi baja. 
Mint kiderült, egy szolgálaton 
kívüli orvos próbálta magához 
téríteni. 

eszt

Kitikkadásig Fantomautó Budakeszin
Tudomásunk szerint Magyar-
országon még nem engedé-
lyezték a vezető nélküli autók 
forgalomba állítását, kérdés, 
hogy a vezető nélküli autók ezt 
tudják-e.

Elmondása szerint körülbelül 
fél órával a déli harangszó előtt 
állította le tulajdonosa az au-

tóját a budakeszi városháza előtti parkolóba. Augusztus 5-ét mutatott a 
naptár. Háromnegyed óra múlva, amikor visszament, a plébánia előtt 
talált rá összetörve, nyitva. A főutca melletti korlát letarolva. Mindez 
fényes nappal, a szagos mise idején, a templomtól pár méterre történt, 
miközben javában tartott a budakeszi búcsú a Bagolyvár előtti téren. 
Állítólag valaki látta, hogy a gépkocsi vezető nélkül gurult a főutca 
felé, arról azonban nincsenek információk, hogy az illetőt meg-
szondáztatták-e.

tim

Makkosi Nagy Orr
Egy civil személyautó vette 
üldözőbe a Makkosmária felé 
tartó, szirénájukkal a kániku-
lában ebédhez készülődő bu-
dakeszieket fölriasztó  tűzoltó- 
és rendőrautókat július 27-én.  A 
konvoj a főutcáról letérve a Nap-
sugár, majd a Makkosi úton foly-
tatta zajos útját. Munkatársunk a 

nyomukban. A templomtól nem 
messze, a helyszínen kiderült, 
építkezés közben átvágtak egy 
gázvezetéket, s ez okozta a ri-
adalmat. A baleset közvetlen 
közelében lakó és alkotó Jó- 
zsa Lajos szobrászművész volt 
az első, akit szimata intézke-
désre késztetett, s értesítette a 
hatóságokat.

Sza-T-ir

Helikopter és elütött gyalogos
Az 54 éves, budakeszi férfit egy személyautó gázolta el a főutcán 
augusztus idusán, délelőtt 11 óra körül. Mint utóbb kiderült, 
csak könnyű sérüléseket szenvedett, de mivel ezt a helyszínre 
érkezett mentők nem tudták egyértelműen megállapítani, he-
likoptert hívtak a sokkos állapotba került sérülthöz.

Az eddigi vizsgálatok szerint a gyalogos nem a pár méterre 
lévő, kijelölt átkelőhelyen akart átmenni a művelődési ház 
felőli oldalra, ráadásul féktávolságon belül lépett az szabályo-
san közlekedő autó elé.

Budakeszi Kutyafuttató!
Felügyelettel. Bejelentkezés, nyitva tartás:

www.budakeszikutyasuli.hu.

ÚJ!

Babszem 
kávézó

Budakeszi, 
Fő u. 188.

Születésnapok, 
rendezvények 
lebonyolítását 

vállaljuk!

201809.indd   9 2018.08.30.   22:09:53



BUDÁNTÚL  •  2018 SZEPTEMBER

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

X

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!

Hát… A Szél utca nevezetes (de nem Szél képviselőasszony miatt, 
az utcanév nem őt, hanem a település egykori szélét jelöli), alsó 
szakaszát több hónapos lezárás után nyáron újra birtokba vehet-
ték a budakeszi közlekedők. Munkatársunk is tett egy próbautat, 
s megállapította, használóként az aszfaltszőnyeg jó minőségűnek 
tűnik, a szegélykövek rendben, azonban az út meredeksége, ami 
a fő problémát jelenti elsősorban csúszós, jeges útburkolat ide-
jén, bár méréseket nem végzett, mit sem változott.

Szemző Áron szinte a semmiből bukkant föl idén tavasszal, 
amikor a politikában teljesen ismeretlen, a Zsámbéki-me-

dencében élő fiatalember bejelentette, ő lesz a Pest megyei 2-es 
választókerületben a Momentum országgyűlési képviselőjelöltje. 
(Ha a politikában nem is ismerték, annál inkább volt otthonos 
a neves partiarc a budapesti éjszakában.) Szemző az elbukott 
választás után sem adta föl közösségszervező ambícióit.

Nemrég arról hallhattunk, hogy a Telkiben található desz-
kaparkot, ami igen sanyarú állapotban volt, ráadásul illetlen 
és rasszista graffitik is „ékesítették”, a párt helyi szervezete 
társadalmi munkában részben felújította. Mint Facebook-
bejegyzéséből kiderült, azért csak részben, mert munka közben 
elfogyott a festék. A performanszhoz egyébként még a fővárosból 
is jöttek segíteni momentumosok.

Tosiba Broz

Busszal a föld alá
A közlekedés majdnem olyan, 
mint a migráció, hálás téma, 
még a legnagyobb kánikula 
idején is képes fölpezsdíteni 
a közvéleményt, és – íme a 
másik hasonlóság – utóbb rend- 
re kiderült, többnyire fanto-
mokról van szó csupán. 

A nyáron épp az izgatta föl 
a budakeszieket, hogy újra 
fölmerült az elképzelés, hogy 
közvetlen összeköttetés lé-
tesüljön egy buszjárat jóvol-
tából a település és az M4-es 

metró végállomása között. Az 
alternatív elképzelés szerint 
a gyorsjárat az egész Zsám-
béki-medencét kötné össze a 
metróval.

A helyi önkormányzat, nyil-
ván, a projekt mellé állt, hisz 
mibe fáj az neki, s különben is, 
egy év múlva jönnek a válasz-
tások, megint eltelt egy ciklus, 
és az évtizedek óta legnagyobb 
problémának kikiáltott átmenő 
forgalom csillapítása ügyé-
ben ezúttal sem történt igazán 
semmi átütő.

Zoborai stb.

A 778 Budapest–Biatorbágy–Páty–Telki–Budajenő–Zsámbék 
autóbuszvonalon 2018. szeptember 1-jétől 2018. december 8-ig 
munkanapokon – próbajelleggel – új, 778-as vonalszámú jára-
tok indulnak Budapest, Kelenföldről 8:40-kor Perbálra, valamint 
Perbálról 9:52-kor Budapest, Kelenföldre.

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint a 795 Budapest - Perbál–
Zsámbék autóbuszvonal Budapest, Széna tér autóbuszállomásról 
21:30-kor és 22:50-kor induló (119-es és 121-es számú) járatai 
2018. szeptember 1-jétől 5 perccel később közlekednek.

Bérbe adhatnák
 tanpályának is
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Egy nagyáruház parkolója első hallásra 
ideális terep sötét üzelmek lebonyolí-
tására, de tudnivaló, hogy figyelik. Rossz 
választás volt tehát, amikor két drog-
dealer épp egy herceghalmi autómegőrzőt 
választott az üzlet lebonyolításához. Au-
gusztus 9-ét írtunk, éjszaka volt, amikor 
egy-egy férfi gördült be négykerekűjén 
az említett helyszínre. Egyikük, az azó-
ta végzett nyomozás adatai szerint egy 
29 éves, bicskei illető 34 darab alufólia 
csomagot adott át a másiknak, egy 26 
éves, dunaújvárosi fiatalembernek. A ta-
sakokban gyanús por fehérlett a sötétben. 
(Tejport hoztak volna az áruháznak?) Az 
esetet észlelte az áruház biztonsági szol-
gálata, így bejelentette a rendőrségre. 
A járőrök  a helyszínen már csak a du-
naújvárosi komát érték ott. Miután ko-
csiját átvizsgálták, az öltözőszekrényébe 
is bekukkantottak (nyilván az áruházban 
dolgozott), és a személyi motozás sem 
maradt el. Kábítószergyanús fehér por 
maradványát tartalmazó tasakot, vala-
mint drog fogyasztásához használt esz-

közöket találtak. A rendőrök előállították 
a Budaörsi Rendőrkapitányságra, a 
kábítószer-gyorsteszt pozitív értéket mu-
tatott. Ezek után már mint gyanúsítottat 
hallgatták ki.

A 29 éves bicskei férfit 9-éről 10-re 
virradó hajnalban, bicskei otthonában 
elfogták és bevitték a Budaörsi Rendőr-
kapitányságra, ahol ugyancsak gyanúsí-
tottként kihallgatták.

Megválni széktől-asztaltól

Népszerűek az internetes adok-veszek 
hirdetési oldalak, kétes eredetű holmi 
adásvételére azonban nem ajánlanánk. A 
NAV is, de még a rendőrségi is szívesen 
böngészi ezeket a szájtokat. Vagy egy 
jó ismerős, de ez a jobbik eset, lásd az 
alábbi sztorit.

Még tavaly télen történt (valamikor 
november 2. és szenteste között), hogy 
egy, a Mézes-hegyen (Páty) álló családi 
házból valaki elvitt 18 alumínium vázas 
széket és négy asztalt. A károsult, ahogy 

teltek-múltak a hetek, hónapok, mind 
kevésbé hitte, hogy valaha viszontlátja 
őket. Idén áprilisban aztán egy ismerőse, 
aki tudott az esetről, hívta föl a figyelmét, 
neki úgy rémlik, mintha az ő, ellopott bú-
torait látta volna hirdetni egy internetes 
oldalon.

 A szajré tulajdonosa személyesen 
ment a megadott, tinnyei címre, ahol 
valóban fölismerte a saját székeit, aszta-
lait. Hívta a rendőröket, s a pátyi KMB-s 
a helyszínen elfogta a zsákmányt értéke-
síteni igyekvő, helybéli férfit.

A vizsgálat most ért véget, a rendőrök 
átadták az aktákat az ügyészségnek.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a vidék bűnügyeiből

Fehér éjszaka és asztaltáncoltatás 
Az innováció a bűnügyi szektorban is fontos – lásd a telemarketinges orgaz-
daságot –, s a zacskós tejet is lassan fölváltja a zacskós tejpor.

A szék mint 
fogyó eszköz

Autószerelőt és betanított munkaerőt
keresünk pátyi autógumi-, kerékpár- és sí szervizünkbe!

Versenyképes munkabér, hosszú távú munkalehetőség, 
segítőkész munkatársak, barátságos légkör!

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Érdeklődni, jelentkezni a 06 20 491 7199-es telefonszámon, 
illetve a merklbt@tonline.hu e-mail címen lehet.
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Légy azzá, akivé szeretnél! Neked is jár.
Alakformáló szalonunk Budakeszin

a HOLNAP  gépeit és módszereit kínálja Neked már MA!

Meglepő eredmények

A ShapeLine egy hely, ahol fontos vagy. Ahol megmutatják 
neked a HOLNAP edzésmódszereit. Már MA. Ahol a hét-
köznapok különlegessé, az edzések ÉLMÉNNYÉ válnak. 
Rendkívüli hatékonysággal működő gépeinkkel, beépített 
multimédiás eszközökkel állunk rendelkezésedre az 
egyedülálló relax élményért és hatékony formálódásért: 
50 perc alatt akár 2000 kcal veszteség, zsírégetés, cel-
lullitkezelés, szakértelem, személyre szabott életmódprog- 
ram, táplálkozás-tervezési tanácsok, gerinckímélő meg-
oldások, exkluzív környezet.

A ShapeLine szalonban (Budakeszi, Fő u. 74.) a 
legnépszerűbb alakformáló gépekkel (Infrashape Hori- 
zontal, RollShape, RunShape, VibraShape) találkoz-
hatsz.

2092 BUDAKESZI, FŐ ÚT 74.
 +36 30 201 5871 
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