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Csecsemősz

Még fenekén a tökhéj,
de őszbe csavarodik
a serkenő haja.
Szőlőcsősz már nem lesz
belőle, madárijesztőnek még
beválik talán

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Óra és Ékszer

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

Ékszer-eladás, -javítás és
-készítés méltányos áron.
Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése
(egyedi rendelés)
Fájdalommentes
fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Dísszel még szebb

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

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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CSÍZIÓ

M

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:

Hirdetésfelvétel
Budántúl:
06 (20) 212
38 08 • mail@budantul.hu
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az,
Október,
Mindszent
hava

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

AFORIZMA
„Az őrület olyan sorscsapás, amelyhez a háborúban a MEGLEPETÉS előnye társul.”
(Churchill)

Varsói Szerződés emlékpark Budakeszin
Mielőtt elhagynánk Budakeszit Telki irányába,
a körforgalom mellett, a
kereszt mögött, az étterem
udvarán egy idő óta komoly
fegyver-lerakat körvonalai
bontakoznak ki. Van ott a
vadászgéptől a katonai he-
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likopteren át a bombákig,
ágyúig, páncélozott szállító
harcjárműig sok minden,
vélhetően hadrendből kivont, egykori VSZ (Varsói
Szerződés) -eszközök.
Csak nem Varsói Szerződés
Emlékpark készül?

A harmadik
kereszt
Nem csak köszöntő kapu, hanem
kőkereszt is fogadja a Pátyra
érkezőket, legalábbis azokat,
akik Torbágy vagy Telki felől közelítenek a községhez. Pár napja
immár a Zsámbék felől jövő út
is fölzárkózott. Bognár András
egykori polgármester kezdeményezte, a helyhatóság állta (a
cechet), a mű elkészült (Csák Attila szobrászművész műhelyében),
s végül föl is állították ünnepélyes
keretek között.

Ü

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

lök az orvosi rendelő várójában, s mi
mást is csinálhatnék, már amennyiben
rendeltetésszerűen kívánom használni a
helyiséget, mint – várok. Egészségügyi intézményben bevett szokás a várakozás, nem
berzenkedem, sorstársaimat, akik kevésbé
türelmesek hasonló helyzetben, ilyenkor
azzal szoktam nyugalomra inteni, hogy
megkérdezem, mi is az orvosára váró beteg
neve latinul? Paciens ugyebár. No és – vizsgáztatom tovább a latinul többnyire nem
tudó áldozataimat – mit jelent tulajdonképpen a paciens? Meg sem várom a feleletet,
látom a tekintetükből, úgyse tudják, rossz,
iskolamesteri, kioktató modorban magam
adom meg a választ: türelmes. Tü-rel-mes – ismétlem szótagolva, torkukra forrasztva a szót, amivel végre elérem, hogy ismét
a könyvembe/újságomba mélyedhessem, melynek olvasásából
épp kizökkenteni méltóztattak impertinens kérdéseikkel: „Mit
csinál bent már ez a beteg olyan sokáig?”; „Biztosan telefonál
a doktor úr – rosszallásképp megnyomva-meghosszabbítva az
úr-ból az ú-t –, hallom.” „Nincs is bent beteg!?” stb., stb.
Ezúttal azonban pórul jártam, a reggeli kapkodásban otthon
hagytam a szemüvegemet, így aztán nem tudom elkerülni, hogy
a padszomszédommal beszédbe elegyedjem. Alig várja, hogy elmondhassa, mi baja. Kicsit lehalkítja a hangját, szájához emeli
a tenyerét, a fülemhez hajol kissé, s kimondja: „depriváció”.
Mondjuk, nem csodálkozom, püffedt arcából, remegő kezéből
sejtem, miféle kór bántja, s az elvonás (depriváció) kellemetlen
tünetekkel jár, azt azonban továbbra sem értem, hogy kerül ő
ide, ugyanis tisztázzuk: nem az alkoholelvonóban ücsörgünk.
Finoman célzok is rá, de kikéri magának, nem alkoholista
ő, sem pedig drogos. Mástól vannak elvonási tünetei. Itt tart
egy kis hatásszünetet, majd kivágja a rezet: az óraátállítástól.
Amióta tavasszal elvontak tőle (tőlünk) egy órát, neki azóta
nem sikerül bepótolni. Vigasztalom, pár nap, és visszakapja az
elvett óráját, nem olyan ez, mint a „Davaj császí!” annak idején, de nem éri be ennyivel. „Jövő tavasszal minden kezdődik
újra” - borong. „Akkor van egy jó hírem magának. Az EU-ban
nemrég döntés született, még egy év, és vége az óraátállításnak. Azt már fél lábon is kibírja.” De nem vigasztalom meg.
„EU – legyint –, elmehetnek azok is a fenébe! Most is itt van ez
az Argentína-jelentés. Most mondja meg, hetek óta másról sem
hallani, csak az Argentína-jelentésről. Uram, látszik, ön olvasott ember, hát mi közünk nekünk Argentínához? Sőt: mi köze
van Európának Argentínához?! Argentína nem is Európában
van?! Hát még ennyit sem tudnak ezek?!” – legyint, s én végre
megszabadulok; nyílik az ajtó, szólítják, bemegy.
Tűnődöm kicsit a szürreális beszélgetésünkön, s továbbra sem
értem, hogy került ő ide. Vagy, hogy kerülök én ide? De nem
csodálkozom. Mondják, szürreális viszonyok vannak manapság
az egészségügyben (is), állítólag megmondta az új miniszter,
hamarosan kézrátétellel és szenteltvízzel fognak gyógyítani.
Ezt (mármint a szürreális állapotokat) egy orvos ismerősöm
is megerősítette a minap. Bismarckot idézi, aki állítólag azt
mondta, „a köznyugalom záloga, hogy a nép ne tudja, hogyan
készül a kolbász és a törvény”. „Meg hogy mi van egy orvosi
szobában vagy műtőben” – teszi hozzá. Én meg nem győzök
hálálkodni a gondviselésnek, dacára annak, hogy elég sok dolgom akad az egészségügyben, ritka kivételtől eltekintve lelkiismeretes, kiváló emberek gyógyításában van részem. Ennek
fényében annál visszataszítóbb, ahogy a hatalom visszaél az
orvosok, ápolók hivatás iránti elkötelezettségével.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet

SZOMBATON IS NYITVA!

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

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

Az egymillió királynő országa
Magyarország, pedig nem
királyság (igaz, már nem is
egészen köztársaság) a több
mint egymillió királynő országa. 1,2 millióra teszik ugyanis
a hazánkban lévő méhcsaládok számát. Ebből az 1,2 millióból Mészáros Györgynek
mintegy százhúsz családról
kell gondoskodnia, hogy azok
megtermeljék a mézet, amit
a helyi piacon értékesíthet. A
méhész egyéb érdekességeket
is elárult a méhek csodálatos
életéből, amikor egy vasárnap
megszólítom a standjánál.

A méhek pusztulása az emberi faj
létét fenyegeti
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– A méhcsalád télen egy
királynőből és körülbelül
tízezer nőivarú dolgozóból
áll. Nyáron egy királynőre
kétszer-négyszer ennyi dolgozó és 300-3000 here jut. A
királynő naponta akár kétezer
petét is rak, öt évig is elélhet.
A dolgozók átlagos élettartama
negyven-negyvenkét
nap. Takarítanak, gondozzák
az ivadékokat 4-10 napos
korukig, valamint mézet és
pollent gyűjtenek. Az ő feladatuk, hogy miután véget ér
a párzási időszak, a heréket
elpusztítsák.
– Sokat hallani manapság
a rejtélyes méhpusztulásról
Magyarországon is.
– Én a napraforgó és a kukorica nagyüzemi termesztésénél használt vegyszerekre
gyanakszom – válaszolja
érdeklőrésemre. – Nekem
idén szerencsém volt, az állományomat megkímélte a
pusztulás.
Babits Zoró

Ne feledjék:
október második
péntekje a tojás
világnapja

Tojástitok
Van, aki a gömbre, van, aki
a tojásra esküszik. Olyan
megosztó kérdés ez, mint
férfiak körében a körte vagy
az alma. Hogy tudniillik melyik testidom fejezi ki jobban
a tökéletest, az ősegységet.
Én e helyt nem foglalnék állást a kérdésben, Baranyai
Dávid tárnoki tojástermelőt
pedig nem kérdezem, hiszen ő
egyértelműen voksolt, amikor
egy tárnoki tojástermelő dinasztiába benősült. Mára már

ő a dinasztia feje, ebben a
minőségében láthatjuk minden héten a budakeszi piacon.
Kérdésemre, mennyi tojást
termel, kijavít: a tojásokat
nem ő állítja elő, hanem a
tyúkjai, mintegy 750-en. A
szabadon kapirgáló állatok
25 óránként tojnak, s általában egy éven át állnak
szolgálatban.
– Miről ismerszik meg a jó
tojás? Az, amelyiknek nem
roppan meg a héja, amikor
kézbe vesszük, gyönyörű
színű a sárgája stb.
– Azt még magam sem
tudom
egyértelműen
megállapítani – vallja meg
őszintén a kereskedő. - Azt
már inkább, hogy mi a jó
minőségű tojás titka.
– Elárulná?
– Miért, csak nem tojástermelésre adja a fejét? De
szívesen elárulom a titkot:
jó takarmány, megfelelő
életkörülmények. Én mészkövet is viszek nekik a közeli bányából, hadd csipegessék.
Ozirisz Abbot
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Sárkányölő Gábor
A főpolgármesterként évekig san Németországba megy, urBudakeszin élt Demszky Gábor banisztikát fog tanítani a bréegy ideje megint rendszeres mai egyetemen. Öreg autóval
szereplője a sajtónak. Újab- jár, meg busszal, de a tavaszi
ban kirgiz tyübityejkában jár, választási kampányban sokat
ami egy türk nép (!), mármint gyalogolt is, hogy a szamizdat
a kirgiz, s mint kiderült, nem Nyomtassteis-t terjessze vidéegyszerűen divathóbort. Mint ken.
az örök ellenzéki politikus
Legújabb nyilatkozatában
nyilatkozta, „Kirgizisztánból (24 óra) azt mondja, gonhoztam, abból az országból, dolkodik, hogy visszatérjen-e
ahol a nagyapám alapította a politikába. Szerinte a NERaz első iskolát. Díszpolgárrá fenevad legyőzhető, ő tudja,
is választották, ahogy az apá- hogyan.
mat és engem is.” (Demszkyt
Bitós Zora
persze nem Kirgíziában
választották díszpolgárrá – a Szerk.)
Jelenlegi életéről azt
lehet tudni, hogy feleségével (esküvőjük
most volt a nyáron,
Budaörsön, Wittinghoff
polgármester eskette
őket, az egykori SZDSZ-es az egykori SZDSZ-est), annak gye- Demszky azon töpreng,
rekeivel és a dédivel visszatérjen-e a politikába
Érden él, de hamaro-

Szél és a gender
Kétfrontos harcot vív a budakeszi LMP-s politikus, Szél Bernadett.
A kormánypárti média által ellene indított lejárató kampányok
ellen védekezik, miközben a saját pártjában a választások után
hatalomra jutott övéi támadásaival is szembe kell néznie. Legfrissebb nyilatkozata szerint lehet, pártját is elhagyja.
Napokon belül az USA kormánya ösztöndíjasaként Amerikába
utazik. Programja szerint elsősorban a nők politikában betöltött
szerepét fogja tanulmányozni.
Ha lesz internet-hozzáférése, a nemrég indított blogján tudósíthat majd az úti élményeiről.
Biator Oszi

A városi gerilla megszelídül
A Blikk pár hete megszólaltatta
a Budakeszin lakó, korábban
Telkiben élő Rékasi Zsigmondot,
Rékasi Károly és Détár Enikő
tizenhét éves fiát, aki Ligetvédőként, tüntetésszervezőként,
városi gerillaként tett szert ismertségre az elmúlt egy-két évben a fővárosi alternatív szubkultúrákban.
A fiatalember elmondta, ma
már szinte nyárspolgárként éli
mindennapjait, nem jár tüntetésekre stb., s mostanában házkutatást sem tartott nála a rendőrség.
Ez idő szerint inkább az foglal-

koztatja, hogy forradalmár
tapasztalatait megörökítő verseit (R. Zs. slammerként és rapperként is működik) sajtó alá rendezze és kiadja. Mi több, közös
előadóesttel készül országjárásra
édesapjával.
Az áprilisi, Andrássy úti kukagyújtogatás ügyében indított eljárás még nem ért véget,
meghosszabbították az ellene
folyó nyomozást, noha állítja,
barátaival megtalálták a valódi
tettest, ő csupán fekete ruhában
rosszkor volt rossz helyen.
Márna Apó

ÚJ!

Budakeszi Kutyafuttató!
Felügyelettel. Bejelentkezés, nyitva tartás:
www.budakeszikutyasuli.hu.

Babszem kávézó
és reggeliző
Budakeszi,
Fő u. 188.
Reggeli
Bagel
Paleo sütik
Gyerekjátszó
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Titkos felvételek

(A bizonyítás határai a polgári perben)

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

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres
Telefon:
06 (20) 212-3808

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

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Kemény Endre
műszerész

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával
Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

A nyári szünet után
újra nyitva!
Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163

A titokban, jogszerűtlenül készített hang- és képfelvételek
felhasználásának igénye időrőlidőre előkerül a polgári jogban.
A felhasználás lehetősége az idők
folyamán nagy ívet járt be. A gyakorlat, valamint a perrendtartási
szabályok mára viszonylag kiforrott megítélést eredményeztek.
Az
1980-as,
90-es
évek
környékén még nem volt akkora
szerepe a személyiségi jogok védelmének, mint ma. A jogszerűtlenül
készült felvételek nagy szabadsággal kerültek felhasználásra az igazság kiderítése érdekében.
Később a személyiségi jogok védelme egyre hangsúlyosabb
szerephez jutott és 2000-ből már ismerünk olyan, Legfelsőbb
Bíróságtól származó határozatot is, mely arról szól, hogy csak
akkor használható fel a jogellenesen készített hangfelvétel, ha
kizárólag ezzel a bizonyítási eszközzel állapítható meg a valós
tényállás és biztosítható az igazság kiderítése.
10 évvel később már azon volt a hangsúly, hogy a felhasználónak kell bizonyítania, hogy nem volt visszaélésszerű
a felvétel készítése, illetőleg előtérbe került az a szempont is,
hogy nem hivatkozhatott a jogai sérelmére az a fél, aki az ilyen személyiségi jogi jogérvényesítésével hamis tényállítását
kívánta leplezni.
A mai bírói gyakorlat az Alkotmánybíróság álláspontján
alapul, mely szerint a személyiségi jogot sértő bizonyíték felhasználása esetén mindenképpen egyfajta egyensúlyra kell
ﬁgyelemmel lenni, amikor két alapjog ütközik egymással. Az
egyik alapjog védelme akkor teheti jogszerűvé a másik alapjog megsértését vagy korlátozását, ha az feltétlenül szükséges, tehát az egyik alapjog védelme más módon nem történhet meg, valamint ha az okozott sérelem arányban áll annak
a hasznával, az elérni kívánt cél fontosságával. Tehát szükségesség és arányosság! Ez a fő!
Eszerint akkor lehet képmást vagy hangfelvételt polgári perben felhasználni, ha közvetlenül fenyegető, vagy már bekövetkezett jogsértés bizonyítása érdekében van erre szükség, feltéve, hogy a felhasználás a bizonyítani kívánt jogsérelemhez
képest nem okoz aránytalan sérelmet.
Felhívom azonban a ﬁgyelmet arra, hogy a technikai fejlődés
tükrében a bíróságnak kellő körültekintéssel kell eljárnia az
ilyen bizonyíték értékelésekor. Gyakran tapasztalom, hogy
egy-egy felvétel készítésekor az azt készítő fél mintegy csapdát állít a másiknak, aki nem tud a felvétel készítéséről, és nyílt
provokáció áldozatául esik. Ritkábban, de előfordul olyan eset
is, hogy a felvétel hamisított, esetleg összevágott anyagokból
áll. Amennyiben ilyen gyanú támad, akár szakértő bevonása is
elképzelhető ennek megállapítására.
Dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina ügyvéd
Új cím:
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Dr. Medgyesy-Moravcsik Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés
Krisztina ügyvéd
alapján!
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Stadt: őszi melankólia ellen

Októberben sokunkra rátör a búskomorság.
Van rá egy tuti receptünk.
Kérje munkatársainktól.

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

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

BUDAKESZI
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Három óriásplakát Ebbing határában
(Rathauskeller)

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Október
4. csütörtök, 18.00
A zsámbéki református magyarok
történetéből
Bereczki Zoltán könyvbemutatója
a könyvtárban
5. péntek, 18.00
Zsámbéki Filmklub – Az elítélt
7. vasárnap, 17.00
Idősek Napja
a Tinnyei PaTHÁLIA Miniszínpad közreműködésével
13. szombat, 18.00
30 Éves a Höcögő
A Höcögő Néptáncegyüttes Egyesület ünnepi, jubileumi műsora
13-14. szombat-vasárnap,
10.00-18.00

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

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

Kulturális ajánló,

Október
6. szombat, 9.00
Kesziről Budára a szabadságharc
hősei nyomában
Helyismereti gyalogtúra. Indulás
a városházától
13. szombat, 11.00
Koncert Alma
Erkel Ferenc Művelődési Központ
14. vasárnap, 18.00
KultFilmKlub – Blade Runner
Rathauskeller
20. szombat délelőtt
Bababörze
(EFMK)
23. kedd, 10.00
Ünnepi megemlékezés az 1956os forradalomról és szabadságharcról a kopjafánál
26. péntek, 9.30 és 11.00
Bonbon Matiné
(EFMK)
26. péntek, 17.30
Nemzetközi koncert
a Czövek Erna Zeneiskolában
(Iskolaköz 3.)
28. vasárnap, 18.00
KultFilmKlub

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

OKTÓBER

Múzeumi hétvégék Zsámbékon
a Romtemplomban, a Lámpamúzeumban és a Tájházban
16. kedd, 10.00
Hamupipőke – Majoros Ági Bábszínháza
a művelődési házban
28. vasárnap, 15.00
A Zsámbéki Fotós Szalon és
Kígyós Lajos közös fotókiállításának megnyitója
a művelődési házban

Budaörs

Latinovits Színház

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

Október
5. péntek, 19.00
Az arab éjszaka
6. szombat, 19.00
Az arab éjszaka
Bemutató előadás
7. vasárnap, 19.00
Az arab éjszaka

9. kedd, 11.00, 15.00
Pán Péter avagy a Sohasziget
titka
10. szerda, 10.00
Punktum!
Nyilvános főpróba
11. csütörtök, 10.00
Punktum!
Bemutató előadás
12. péntek, 19.00
A házasságszerző
14. vasárnap, 16.00 Miskolc
Legyetek jók, ha tudtok!
17. szerda, 19.00
Egerek és emberek
18. csütörtök, 10.00
Punktum!
Városi Ifjúsági Klub
20. szombat, 19.00
Az arab éjszaka
21. vasárnap, 19.00
A sötétség hatalma
25. csütörtök, 10.00
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub
30. kedd, 19.00
A sötétség hatalma
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Viszik a veszélyest, ha gyűjtik
Sokan az ismeretek hiányából,
mások hanyagságból olyan
anyagokat is a háztartási hulladékba hajítanak (s ez még nem
is a legdurvább „megoldás”),
amiknek ott semmi keresnivalójuk. Igen, nemcsak a maradék permetlé vagy a lemerült
gombelem, hanem például a
tatarozásból megmaradt falfesték vagy éppen a használt elekt-

ronikus alkatrészek is veszélyes
hulladéknak számítanak, s külön kezelést kívánnak.
Budakeszin idén október
6-án (könnyű megjegyezni: az
aradi vértanúk napján!), szombaton, reggel 9-12 óra között
lehet legálisan megszabadulni
ezektől a felhalmozott anyagainktól.
eszt

Budaörs: The Wall
Régen a városokat fallal védték
a betolakodóktól. A falak ma
újra divatba jönnek. Budaörsön
dupla védőfalat is emeltek. De
nem a migránsok, hanem a zaj
ellen.
A várost az autópályáktól elválasztó műtárgyat annak idején még maga a város
emelte, aztán az autópályaüzemeltető később szintén fölhúzta a magáét. Van annak már
több mint húsz esztendeje. Az
építmény azóta elhasználódott.
A város a magáét javítja is szorgosan, a munka folyamatban,

de hogy a sztrádakezelő mikor
tervezi ugyanezt, arról jelenleg
nincs információ.
eszt
Az interneten terjed a hír,
hogy szeptembertől alanyi
jogon jár mindenkinek 65
ezer forint támogatás, amelylyel kapcsolatban a Budaörsi Polgármesteri Hivatalnál is érdeklődtek az
ügyfelek. Ez azonban ugyanúgy álhír, mint a szintén az
interneten terjedő, 2,5 milliós felújítási támogatás.

amiről munkatársunk tüzetesebb
vizsgálódás után megállapította,
hogy az nem parkolóóra, hanem
üzemanyag-töltő lesz. Persze
nem benzint vagy gázolajat lehet majd faszolni belőle, hanem
jófajta elektromos áramot a villanyautókba.
Ami pedig a parkolóórákat
illeti, csak azt cáfoljuk, hogy a
szóban forgó műtárgy az lenne,
de hogy a városvezetés boszorkánykonyhájában mi készül,
arra nekünk sincs rálátásunk.
Sza-T-ir

Vajon őrzik-e, hogy
éjjel ne lopják
belőle az áramot?

Dodzsem
Rémhír terjed Budakeszin:
parkoló-automatákat szerelnek
föl a városban. A hír alapját a
művházzal átellenben lévő, a
patika alatti/fölötti parkolóban
látható oszlop szerelése képezi,

Szemétállamosítás
Évtizedek után idén nyáron, Budaörsön államosították a városi hulladékszállítást. Első lépésben a népnyelvben csak Kukaholdingnak nevezett NKHV vette át a számlázást, de a feladat összetettsége meghaladta az erejét. Nyáron a szemétszállítást is elvették a BTG-től. Biró Gyula alpolgármester nemrég testületi ülésen számolt be arról, azóta a
szelektív hulladéklerakók környezete minősíthetetlen. A tevékenységet effektíve végző, a feladattal megbízott, érdi székhelyű
cég „képtelen fenntartani az elvárt és korábban megszokott
szolgáltatási színvonalat Budaörsön”. A veszélyes hulladékok
begyűjtése pedig egyáltalán nem szerepel a feladataik között. Ezt
most önkormányzati pénzből végzi Budaörs; a szeptember 16-ai
akción 5 nagy kamion telt meg veszélyes hulladékkal.
tb

Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet
Az ön lába
egészséges?

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

VÉNYBEVÁLTÁS,
TANÁCSADÁS

ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ
DR. ELEK EMIL MIKLÓS
Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász
Bejelentkezés: 06-20/389-2728
SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE
Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.
GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK
készítése orvosi vényre és teljes áron
AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:
– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák

ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT
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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
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

Autó
B
31e
129e
160e

SM
20e
49e
69e

A-1
20e
58e
78e

Motor
A-2
A B-vel A-1
20e 20e
10e
69e 94,5e
6e
89e 114,5e 16e

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

Kutya és gazdája a pályán
Bár némi késéssel kapcsolódtak be a magyarok a kutyasportokba, de mára, behozva a lemaradást, jó eredményeikkel
nemzetközileg is magukra vonták a figyelmet. Egyik képviselőjükkel, Szigeti Évával
beszélgettem, aki amúgy civilben biztosítási
irodát működtet Budakeszin.
– Mióta létezik olyan, hogy kutyasport?
– Nagyon régen, gondoljunk például
az Angliában régóta népszerű agárversenyekre, de ma már nagyon sok ága van.
Magyarországon az utóbbi húsz-huszonöt
évben terjedt el komolyabban.
– A kutyasport a kutyák sportja, vagy a
gazdiké?
– Mindkettőé, hiszen állat és ember
együttműködésére épül.
– Ön a kutyasport melyik ágát műveli?
– A flyballt.
– Elmagyarázná röviden, hogy milyen
egy flyball verseny?
– A flyball tulajdonképpen egy akadályváltó. Négy-négy kutyából álló váltócsapatok versenyeznek, a pályán négy akadály
van, a pálya végén pedig egy gépezetből
indított labdát kell szájával elkapnia a
„versenyzőnek”, s azzal visszafutni a rajtvonalig, ahonnan a következő kutya elindulhat. Az a csapat nyer, amelyik hibátlanul

X
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Panoráma Optika

Budakeszi, Fő u. 76., tel: 06 23/457-237

– Hogyne, van a kutyaovi, ahol a „kutyanevelés” alapjait sajátítják el. A haladó
kurzuson már komolyabb engedelmességiviselkedési feladatokra, szabályokra tanítjuk
az állatokat.
– Meddig tanítható egy kutya?
– Legjobb kölyökkorban elkezdeni, a
több éves kutyákat már nagyon nehéz,
pláne, ha valaki már „elrontotta” őket.
– Hol működik az iskolájuk?
– A budakeszi Jysk áruháztól mintegy
ötven méterre. Hadd tegyek itt említést arról is, hogy ugyanitt júliustól kialakítottunk
egy kutyafuttatót: a bekerített, zárt, három
és félezer négyzetméteres területen biztonságosan szaladgálhatnak, játszhatnak, szocializálódhatnak, ismerkedhetnek a kutyák
– és a gazdáik.
Borz Tóbiás

vette valamennyi akadályt és leggyorsabban
ért célba. A verseny első napján előfutamokat
rendeznek, és az itt elért eredmények alapján
osztják be úgynevezett divíziókba a kutyacsapatokat. Az első divízióba a legjobbak
kerülnek és így tovább.
– Mi is megírtuk, hogy a legutóbbi
Európa Bajnokságon, amit néhány hete
Lengyelországban rendeztek, a magyar csapat aranyérmes lett. Hogyan szerepeltek az
ön kutyái?
– Easy (egy border collie – a Szerk.) az
ötödik divízióban második helyezést ért el.
– Ön mikor kezdett sportszerűen foglalkozni kutyákkal?
– A flyballt mintegy tíz éve művelem.
– Úgy
tudom,
egy
kutyaiskolát is működtet
Budakeszin.
– Tíz éve alapítottam
a Vakkantó kutyaiskolát,
ahol rendszeresen indítunk képzést kutyáknak és
gazdiknak.
– Gazdiknak is?
– A kettő csak együtt
Szigeti Éva az EBműködik.
– Itt is vannak különböző dobogón (jobbról a
második)
fokozatok?
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Mutatványosok Keszin és Örsön
A mimézis (utánzás) ősi emberi
ösztön, de ha az idősebb, budakeszi sorstárs példája bátorította föl a battai fiatalembert, a
következményekkel is számolhatott volna, ami épp négy nappal azelőtt következett be, hogy
ő maga színre lépett volna.
De ne vágjunk a dolgok elébe.
Szeptember elején, a pontosság kedvéért 4-én és 5-én
egy élete delén túli férfi tűnt föl
az egyik budakeszi benzinkútnál, ahol közszemlére tette azt
a testrészét, amit rendszerint
csak intim helyzetekben szokott
elővenni az ember. Kisvártatva a
Fő téren bukkant föl, ahol hasonló bemutatóval hívta föl magára
a figyelmet. Annyira, hogy a
megbotránkozott járókelőktől
a rendőrök is értesültek a
történtekről. Majd’ kétheti nyomozás után, melynek során
azonosították az 52 éves, helybéli illetőt, 17-én elfogták,
előállították és szeméremsértés
vétség elkövetésével meggyanúsították.

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

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

Akárcsak azt a százhalombattai fiatalembert, akiről
a bevezetőnkben már említést
tettünk, miután szeptember 21én délelőtt mutogatta magát illetlenül Budaörs közterein. A
helyi rendőrhatóság ezúttal forró nyomon indult el, kisvártatva
el is fogta és a kapitányságra
kísérte.
Kihallgatása és a jegyzőkönyv
fölvétele után mindkettő szabadlábon védekezhet.
Boros Zita

Budaörsi
Verbunk
A Készenléti Rendőrség
és a Határvadász Bevetési
Osztály nyílt napot és toborzót tart.
Helyszín: Budaörs, Rendőrkapitányság épületében
(2040. Budaörs, Szabadság út 160.)
Ideje: 2018. 10. 01. (hétfő)
10.00 – 14.00

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

Ez ugyebár
a kismutató?

A

z exhibicionizmus általában figyelemfölkeltő viselkedést, magamutogatást jelent, szűkebb értelemben pedig egy mentális
betegség. Az exhibicionista férfi főleg fiatal nők, netán kislányok
(ez utóbbi esetben pedofil exhibicionistákról beszélünk) előtt előveszi és mutogatja izgalomban lévő péniszét, esetleg közben önkielégít. Az ilyen eset gyakran fordul elő iskolák, óvodák, játszóterek
közelében. Az exhibicionizmus igen nagy indulatot szokott kiváltani, az exhibicionistát gyakran meg is verik. Ez mindenképp helytelen, hiszen beteg emberről van szó, ráadásul az ijedtségen és
a fölháborodáson túl veszélyt általában nem jelent áldozataira.
A pszichológusok szerint a kisebbrendűségi érzés kompenzálása mutatkozik meg ebben a perverzióban. Az exhibicionista így
kérkedik férfiasságával, s mivel félelmet kelt áldozatában, fölényben érezheti magát.
A nyugati világban vannak pszichológiai iskolák és jogvédő
mozgalmak, amelyek azért küzdenek, hogy ne számítson
bűncselekménynek.
Anyukák megnyugtatására: a gyerekkori exhibicionizmus nem
kóros.

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Hallókészülékekbe való

ELEM

Batsoft31 Kft.

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

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