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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
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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

Óra – átállítás után is; 
és mindig

Black 
friday
fekete 
péntek

novemBer 
23.

vásárlás
mentes

világnap

novemBer 
23.
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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 ÚT-
MUTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

Emelkedett hangulatban, október első 
napján különös esemény szemtanúi lehettek 
azok, akik nem célirányosan látogattak el a 
budakeszi romkertbe; az ódon düledékek 
között, az egykori szentélyben ezúttal nem 
a TeátRom kulisszái (ha még emlékszik 
rájuk valaki), hanem alkalmi oltár állott, 
és Isten szabad ege alatt misét celebrál-
tak. Méghozzá gitárost, s a javából! Vajon 
mi történhetett itt? – kérdezte a gyanútlan 
járókelő.

Nos, csak annyi, hogy ilyen, ünnepélyes 
keretek között adtak hangot örömüknek a 

hívek és a szépség hívei annak, hogy a 
középkori romtemplom megújult.

 A templom oldalbejáratát (ami egykor „A” 
bejárat lehetett) akadálymentesítették, új, stí-
lusbarát lépcső vezet az egykori szentélybe, 
és immár kerítés is segíti a közlekedést. Az 
egyházközség mintegy 6 milliós beruházása, 
hogy az emelkedett stíl után prózára váltsunk, 
kétharmad részt pályázatból, egyharmad részt 
a helyi önkormányzat támogatásából valósult 
meg. A falakat, a további omlást megakadá-
lyozandó, védőréteggel borították.

Munkatársunk egy hétköznap kereste föl 
a helyszínt, hogy az ered-
ményt tüzetesebben is szem-
revételezze. Anélkül, hogy 
a szakember szerepében 
kívánna tetszelegni, bár az  
igazsághoz annyi hozzátar-
tozik, ifjú korában szívesen 
dolgozott kőművesek mellett, 
s még ma is határozottan meg 
tudja különböztetni a fándlit a 
vakoló kanáltól, annyi észrevé-
telt azért megenged magának, 
hogy épp az állagmegóvásra 
tett erőfeszítések tűnnek a leg-
kevésbé meggyőzőnek.

Érthetetlen, hogy a falból 

kifordult, összevissza guruló köveket vajon 
miért hagyták továbbra is szanaszét  heverni, 
ha arra már nem futotta, hogy a helyükre visz-
szaillesszék. Vajon miért nem hordák egybe, 
vették leltárba (régész felügyelete mellett), s 
vitték védett helyre, hiszen így a sorsuk, illetve 
a falak további fogyatkozása beteljesedik. 
(Siklósi Gyula odaátról biztosan szúrós szem-
mel nézi a történteket.) A kövek új kötőanyaga 
elég üregesre sikerült, nem csodálkoznánk, 
ha a fagyok, a szél által befútt, s megeredt 
magokból kisarjadó gyomnövények pusztító 
munkájukat eztán is zavartalanul folytatnák.

Biatoris Oz

Bús düledékeiden

Lépcsőzetes munkakezdés
A budakeszi Szél utca legalsó, kri-
tikus szakaszát hónapokon át tartó 
munkálódás nyomán, nyáron felújítot-
ták, a patika felőli oldalon a járda azon-
ban kimaradt. A környék lakói zúgolód-
tak. Október közepén egy brigádot 
fedeztünk föl, amely láthatóan e hiányt 
pótolná. Kíváncsian várjuk az átadási 
ünnepséget (ha így haladnak, novem-
berre talán az is meglesz), és a műszaki 
eredményt. 

Igaz, ha már ennyit vártak, a közeli 
lakók ezt a pár hetet már négykézláb is 
kibírják.

esztFelújítás után
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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)

„Mindig bölcs dolog előre nézni, de nehéz messzebbre tekinteni, 
mint ameddig ellátunk... 

(Winston ChurChill)

AFORIZMA
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Szent András havában tyúkmonyat és mézet egyél, nem 
árt tehénhús és gyümölcs; a fürdő nem hasznos, békét 

hagyj Vénusznak, semmi, állatnak a fejét meg ne egyed, ke-
veset igyál, italodban álljon borsfű, zsálya és izsók; főtt ital 
galganummal, fahéjjal, spikával, gyömbérrel és ezerlevelű 
fűvel; purgáczióval is élhetsz.

Igy próbálták a mi eleink, hogyha a hideg vagy meleg te-
let előre érteni akarták; levágtak a nyers bükkfáról egy nagy 
forgácsot, ha száraz volt, meleg telök fordult, ha nedves volt 
a forgács, hideg telök lett.

Örvendezhet boldog szent András, mert drága, becsü-
letes, nemes bölcseket, okosokat, takarékos életüeket és jó 
elméjüeket szül e világra; minden dolgaiban jámbor, töké-
letes, hű s igaz, istenfélő, igazságszerető, barátságos, jó, sze- 
rencsés gyermeket szül, ha őtet valami mesterségre fogod, 
bizonyára rövid nap gyümölcsét látod.

CSÍZIÓ November, Szent András hava

Már megyei 
szinten is
Még szinte meg sem száradt 
a tinta a budakeszi cím 
odaítéléséről szóló határozaton 
(a sportoló feleségével együtt 
augusztus 20-án lett a város 
díszpolgára), a város lakója 
újabb díszpolgárságot nyert 
el. A Budakeszin élő Balczó 
Andrásnak  Pest Megye Dísz-
polgára címet adományozott 
október 26-i testületi ülésén a 
Pest Megyei Önkormányzat 
képviselő testülete. 

Életének 71. évében elhunyt Czifra Lajos fotós. Október 31-én 
helyezték örök nyugalomra a budakeszi temetőben.

Eredeti szakmája szerint repülőgép-szerelő volt, de pályafutása 
a fényképezés jegyében telt. A föld szerelmese volt, lett légyen 
szó a mezőgazdaságról vagy az erdei 
vadakról. (Szenvedélyes vadásznak is-
merték kollégái.) Azonban a másik ta- 
nult hivatása sem merült teljesen fele-
désbe: a légi fotózás mestere is volt.

 Hagyatéka a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum gyűjteményét gyarapítja. Szo-
morú kötelességünk megemlíteni, hogy 
lapelődünk első lépéseit Czifra Lajos 
értőn és kollegiálisan egyengette.

Különösen kegyes volt hozzánk a ter-
mészet az elmúlt hetekben. Nemcsak a 

szinte nyárutót idéző melegre, hanem a sok 
napsütésre, tiszta égboltra is gondolok. So-
kan örültek ennek, köztük a csillagászok, 
akiknek ritkán adódik hasonlóan kedvező 
alkalom az ilyen tájt a mennyet benépesítő 
Tauridák meteorraj megfigyelésére. Voltak 
éjszakák, amikor szinte augusztusi hangu-
latban gyönyörködhettek/tünk a hulló csil-
lagok látványában. 

Mindeközben a földi, evilági világunk-
ban ugyanebben az időszakban föl-fölröp-
pentek afféle nappali üstökösök, épp  a mi 
kis mikrokozmoszunkból. Egyikükről, ha 

pár oldallal tovább lapoznak, akár olvashatnak is. És most ne 
tessék a metaforámat kiforgatni, hogy tudniillik az üstökösök 
amilyen gyorsan föl, ugyanolyan sebességgel le is tűnnek, 
tündöklésük csak kérészéletű. Az üstökösök nem tévesztendők 
össze a meteorokkal, a fentebb már említett hulló csillagok-
kal, amelyek a Föld légkörébe érve elégnek. Az üstökösök, 
igen, jönnek, tündökölnek, majd tovairamlanak, de időről 
időre újra és újra feltűnnek. Mint például városunk másik 
kiválósága, akiről ezúttal nem írtunk semmit, e pár sort 
kivéve,  akit sokan már leírtak, fekete lyukká nyilvánítottak, 
miközben most jött a hír: az éter meghódítására tör. Rádiót 
vett valahol délen. Kérdezhetik, miért kellett olyan messzire 
mennie egy rádióért, amikor itt vannak a nagyáruházak a 
szánkban, de hát ad 1: egy üstökös útjai kifürkészhetetle-
nek; ad 2: nem rádiókészüléket, hanem rádiószerkesztőséget 
vásárolt, frekvenciával együtt.

Mi meg, itt lenn, csak tekergetjük a nyakunk, próbáljuk 
követni fenséges röptük ívét, mi, evilági bolygó lelkek itt a- 
lant. Bolyongunk mi is, ha nem is a firmamentumon szágul-
dozunk, néha még a lakóhelyünk, a vidékünk határait is 
átlépjük. Mint ahogy mások, más települések, vidékek, 
országok, kontinensek lakói botlanak belénk, lakóhelyünkbe. 
Annyira, hogy ma már a népek eme szándékos, szabadidős, 
élményvadász bolyongása a földi populáció egyik legked-
veltebb időtöltésévé vált.

Nem hiába, hogy, észlelvén az idők szavát, a Budakörnyé-
ki Önkormányzati Társulás polgármesterei október elején 
döntöttek: támogatják a Zsámbéki- és a Nagykovácsi-medence 
településeinek kiemelt turisztikai térséggé nyilvánítását.

Dicséretes döntés. Kár, hogy magam az elmúlt huszonva-
lahány évben megmondani nem tudom, hány ilyen-olyan ter-
vezetet láttam már akár térségi, akár települési szinten, ami 
a turizmus fejlesztését mutatta föl mint a „főcsapás irányát”, 
„kitörési pontot” stb., stb. Kár, hogy ezek a tervezetek jórészt 
az irattárakba kerültek, ma már senki sem emlékszik rájuk, 
s a molyokon kívül azóta sem érdeklődött irántuk senki. 
Haszontalannak azért nem mondanám, mert készítőinek tisz-
tes hasznot hajtottak. 

Holott lenne éppenséggel fantázia a dologban, no meg 
föladat is épp elég: például, javítani a térség közlekedését, 
megközelíthetőségét. (A közlekedésről ugyancsak olvashat-
nak, nem épp diadalittas sorokat pár oldallal odébb.)

Egyelőre érjük be azzal, hogy ki leszünk emelve, mármint 
turisztikailag. Az is valami, kiemelt turisztikai társéggé nyil-
váníttatni azért nem kis dolog.

Emlékszem, volt egy ismerősöm, aki bengáli tigrissé nyil-
vánította magát, de hiába győzködte közönségét, azok pety-
hüdt izmai, tremolózó keze, aszott bőre láttán csak nem akar-
tak megrettenni tőle.

eXabo Tibor
szellemi homeless

Október 19-én Wittinghoff 
Tamás a Parlamentben 

egy kitüntetést vett át, bár nem 
ő kapta. Az általa vezetett  Bu-
daörs részesült a Családbarát 
Önkormányzat díjban, amit 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) alapította és 
adományozta. A helyi önkor-
mányzat olyan intézkedéseivel 
vívta ki az elismerést, mint 
például az újszülöttek anyagi 

támogatása, a rezsihátralék-
kal vagy adóssággal küzdő 
családok segítése, tanulmányi 
ösztöndíj biztosítása, lakbértá-
mogatás nyújtása albérletben 
élő családoknak, illetve lakáscé-
lú támogatás fiatal házasoknak, 
sport- és kulturális családi 
programok szervezése vagy az 
ingyenes buszjárat biztosítása a 
városon belül. A díjat összesen 
harminc település kapta meg.
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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

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

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Kemény Endre
műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120

„Sínen lesz a dolog”. Ezzel a dodonai 
mondattal válaszolt Orbán Viktor minisz-
terelnök éppen egy éve Pátyon, ahol az új 
nemzetközi logisztikai központ ünnepélyes 
átadási ünnepségén vett rész, arra a kér-
désre, vajon mikor épül tovább, mikor éri 
el végre a budai agglomerációt is az M 0-s 
körgyűrű. Hogy mire gondolhatott a minisz-
terelnök? Csak nem arra, hogy a körgyűrű 
bezárásaként a felcsúti kisvasútnak erre 
építenek majd szárnyvonalat? Netán sínau-
tópálya terveit forgatja fejében? (A kétfarkú 
kutyák, lehet, tudnak valamit, mert a Basky-
graffitiken az elmúlt időszakban sínautón 
rodeózó Orbánnal szórakoztatták a poli-
tikai képzőművészet rajongóit Budapest-
szerte…)

Ami biztos, hogy a térség közvélemé-
nye évtizedek óta a közlekedést érzi a 
legsürgetőbben megoldandó gondnak, s 
elsősorban az M0-ás „bezárásához” fűzik a 
legtöbb reményt. E remény hol föléled, hol 
lelohad, érdekes módon a választási ciklusok-
kal szinkronban. Mindig akad, aki élessze. 
Nyár vége óta például politikai körökből jön-
nek a hírek (netán a jövő évi önkormányzati 
választási kampány korai célegyenesbe for-
dulásaként?), hogy akár 2022-re mifelénk is 
az M 0-áson száguldozhatunk.

A fővárost körülfogó autóút elképzelése 
egyébként 76 éves. Vásárhelyi Boldizsár, a 
budapesti Műegyetem egykori professzora 
fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa java-
solt nyomvonalat – Budapesttől a mainál 
kissé távolabb vezetve –, a magyar auto-
mobil utak hálózatáról 1942-ben megjelent 
munkájában. 

Az első szakaszt 1990-ben adták át, 
jelenleg 77 kilométeren autózhatunk a 
körgyűrűn. A teljes gyűrűhöz azonban még 
északon össze kellene kötni a 10-es és a 
11-es utat, a nyugati szakaszon pedig a 10-
est az M 1-gyel. Ez mintegy 28 kilométer, 
azonban a terepviszonyok miatt egyben a 
legbonyolultabb és ennek következtében 
a legköltségesebb szakasz. Jellemző, hogy 
ennek a 28 kilométernek több mint egyhar-
mada (10 kilométer) alagútban futna, de 
ezen felül is több viaduktot kellene 
létesíteni. A hazai, európai összeha-
sonlításban amúgy kirívóan magas 
(talán a kirívóan nehéz, síkvidéki 
terepviszonyok miatt…) autópálya-
építési költségek átlagát ötszörösen-
nyolcszorosan haladja meg a kivi-
telezés becsült összege, de számot, 
még hozzávetőlegest sem, mondani 
senki nem mond az illetékesek közül. 

Az északi szektor ügye egyébként jobban 
áll, arra már építési engedély is van idén 
márciustól, jelenleg a kivitelezői pályázat 
zajlik, de a nyugati szektor lényegében se-
hogy. Még csak az előkészítésére írtak ki 
pályázatot (nyertes is van).

Uniós pénzekről egyelőre semmi hír, ha 
lesznek, ami korántsem biztos, akkor is csak 
a soron következő költségvetési ciklusban, 
aminek kidolgozása még el se kezdődött.

A szakemberek (nem a politikusok), ha 
faggatják őket, akkor (leginkább név nél-
kül) legkorábban a 2030-as évek elejét 
említik mint reális időpontot arra, hogy a 
körgyűrű bezáruljon. Megjegyzem, részben 
ugyanezek a szakemberek a kilencvenes 
évek elején az ezredfordulóra, az ezredfor-
dulókor a 2010-es évtizedre tették a várható 
befejezést.

Vagyis a kör ezzel bezárult. Csak nem 
Budapest körül.

Zoia Brots

A kör bezárul (az M0-s saga)

Íme a megoldás az M 0-s 
bezárására (copy right Möbius)
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Boros Melinda nemcsak a műszaki, 
hanem az üzleti érzéknek sincs híján. Bár 
eredeti végzettsége szerint üzemmérnök, 
hét évvel ezelőtt mégis a mezőgazdaságot 
választotta hivatásául. A föld persze sosem 
volt idegen tőle, szülei „birtokán”, azon a 
jó nyolcezer négyzetméteren, korábban is 
sokszor hajladozott. Hét éve, amióta rájött, 
hogy édesapja évtizedeken át művelte úgy 
a kis földet, hogy vegyszert nem engedett 
a közelébe, ez komoly értéket jelent, s az 
élet is úgy hozta – átvette a gazdaságot. 
Azóta fordult a kocka, ő a gazdasszony, 

de abban híven 
követi az apai 
h a g y o m á n y t , 
hogy maga is 
kemikáliák nél-
kül termeszti 
a zöldséget, 
g y ü m ö l c s ö t . 
Szívesen kí-
sérletezik is új 
növényekkel , 
fajtákkal. Leg-
nagyobb sikerét 

saját termesztésű, különleges paradi-
csomjaival aratja. Kora tavasztól késő 
őszig a hét három napján a hatvani családi 
birtokon dolgozik, a többi napon pedig 
piacokon árulja a portékát. A vasárnap 
Budakeszié. „Véletlenül ke-veredtem ide, 
hiszen Ürömön lakom. Pár éve Biator-
bágyon hirdettek meg egy biopiacot, oda 
mentem, de a helyszínen derült ki, hogy 
»a rendezvény elmarad«. Haza-felé, Bu-
dakeszin átmenőben, megláttam az itteni 
piacot, megálltam, kipakoltam az árut. 
Azóta vasárnaponként itt vagyok”– avat 
be ide kerülésének történetébe.

Aki először szekvenált RNS-t

Aki keres, talál – szól a mondás. Lám, én 
is hogy jártam, erdei gombára „vadász-
tam” a minap a budakeszi piacon, és a 
rókagomba mellett találtam egy nyugal-
mazott egyetemi tanárt is. Dr. Király 
István az ELTE Természettudományi 
Karán végzett biológia szakon, és fiata-
lon bekap-csolódott a tudományos életbe. 
Kutató-csoportjával először szekvenáltak 

RNS-t (ribonuk-
leinsavat) Ma-
gyarországon. 
A nyughatatlan 
szellemű férfiú 
é r d e k l ő d é s e 
idővel mindin-
kább a gombák 
csodálatos vilá-
ga felé fordult, 
s a mikológia 
egyik legjobb 
hazai szakértője 
lett. Évtizedeken keresztül oktatta az 
egyetemen a leendő gombaszakértőket. 
Hogy nem szobatudós típus, bizony-
ság rá, hogy a piacon saját termesztésű, 
illetve szedésű gombát árul. Ha 
csak teheti, fáradhatatlanul járja a 
környék csak a beavatottak által ismert 
lelőhelyeit. Budatétényben viszont a 
pincéi vannak az amúgy pátyi illetőségű 
gombatermesztőnek, s mint elmondja, 
valamennyi, nálunk termesztethető gom-
ba megtalálható kínálatában: csiperkék, 
laska és shiitake, utóbbi a kedvence. „Az 
ázsiaiak évezredek óta termesztik ezt a 
markáns, jellegzetes ízű, csodás gombát 
– kezdi kiselőadását –, amit nemcsak a 
gasztronómiában, hanem a gyógyászat-
ban is kiválóan lehet használni.”

Babits Zoró

Inzsellérek, de nem zsellérek
A jelek szerint az inzsellérek és a zsellérek között valami rejtett lelki rokonság 
van. A piaci körképem két, alább megszólaltatott szereplőjének életútja legalább-
is ezt sugallja.

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

Nyomd meg a gombot!

Libanapok a Stadtban (november 9-18.)
(Ismerkedési est újborokkal!)

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

Keresse üzleteinket a Budakörnyéken:

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

Friss hal!
ÚJ!

Üzleteinkben friss tengeri és édesvízi halak széles 
választékával várjuk  kedves Vásárlóinkat

Jól jön időnként 
a szülői segítség

Se nem állat, se nem 
növény, mi az?
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Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, va-
lamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét 
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.

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

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

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

Mi a baj a megosztásokkal?
A közösségi média a rágalmazás és a becsületsértés 

árnyékában

A közösségi médiát használva napi szinten látom, 
hogy valószínűleg a legtöbb embernek fogalma 
sincs arról, hogy a rágalmazás és becsületsértés 
körében milyen jogi szabályozás van. Egyre több 
olyan eljárás indul, ami a világhálón elkövetett jog-
sértéseken alapul. Nézzük tehát, mit nem szabad.

Elsősorban leszögezem, hogy nem mentség, ha 
csak megosztjuk az adott becsületsértő és rágalmazó tartalmat. Még 
a tartalom sokadik megosztója is felelősségre vonható a megvalósult 
jogsértésért!

A rágalmazás és a becsületsértés a gyakorlatban kéz a kézben járnak 
a közösségi oldalakon, mégis élesen elkülöníthetők egymástól. Mind-
két bűncselekmény a becsületet sérti, mely egyrészt a társadalmi meg-
becsüléshez való jogot, másrészt az emberi méltóságot jelenti.

A rágalmazásnál általában egy állítás a központi elem „pl. ellopta”, 
a becsületsértésnél pedig egy minősítés, kifejezés pl. „tolvaj”. Ha tehát 
tényként állítok valamit, hogy a sértett egy bűncselekményt követett 
el, akkor rágalmazok, de ha konkrétum nélkül csak minősítem az ő 
jellemét, akkor az becsületsértés. 

Mindkét bűncselekmény esetén a becsület csorbítására alkalmas tény- 
állítás, vagy minősítés van jelen. Néha nem könnyű feladat megál-
lapítani, hogy ez a feltétel megvalósult-e. Ebből a szempontból érdekes 
módon nem annak van jelentősége, hogy a sértett ezt szubjektív módon 
hogyan élte meg, még csak nem is annak, hogy az elkövetőnek mi volt 
a célja, meg akart sérteni, vagy nem.  Ezeknek a szubjektív elemek-
nek esetleg a büntetőítélet nyomán induló kártérítési eljárásban van 
jelentősége a sérelemdíj megállapításánál. Ellenkezőleg: a bíróság kife-
jezett feladata megállapítani, hogy az általános értékítélet, az általános 
erkölcsi felfogás szerint a kijelentés becsületsértő, vagy sem. Mivel az 
utóbbi időben egyre több ilyen ítélet keletkezett a bíróságokon, a Kúria 
gyakorlata is egyre több támpontot szolgáltat ennek megítéléséhez. 

Mindkét bűncselekmény esetén használjuk a „nagy nyilvánosság 
előtt” fogalmat. A rágalmazásnál ez nem alapfeltétel, hanem minősítő 
körülmény, tehát komolyabb büntetési tételt von maga után. A be-
csületsértésnél alapfeltétel a nagy nyilvánosság előtti elkövetés, ám 
nagy nyilvánosság hiányában is megvalósulhat a bűncselekmény, 
amennyiben a sérelmes kifejezés a sértett munkakörével, közmegbíza-
tásával vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben hangzik el. 
Ha beszélgetésben, néhány ember előtt hangzik el a kifejezés, az nem 
valósít meg becsületsértést.

A közösségi oldalakon azt tapasztalom, hogy már egy zárt csoport 
is lehet nagy számú közösség, tehát önmagában az, hogy egy zárt cso-
portban sértegetünk valakit, nem mentesíthet a felelősségre vonás alól, 
persze elgondolkodhatunk, hogy a zárt csoportból miért „szivárog ki” 
egy információ.

Nagy divat a megosztás is. Az ingerküszöbünk kitolódik a sok gyaláz-
kodó tartalom miatt. Nem is érezzük talán, amikor a tartalom „túl dur-
va”, és mindenki, aki megosztja, maga is elköveti a bűncselekményt. 
Még az sem segít feltétlenül, ha a megosztó igaznak gondolja a leírt 
tartalmat. Elég a bűncselekmény megvalósításához, ha tisztában van 
azzal az elkövető, hogy amit mond, alkalmas a becsület csorbítására. 

A jogos magánérdek természetesen mentesíthet: pl. amikor szülők 
megosztják, hogy vigyázzunk a gyermekekre a környéken, mert 
X.Y szeméremsértően viselkedik a játszótereken stb., és persze a 
közszereplőkre is más szabályok vonatkoznak, nekik többet kell 
„tűrniük”. 

Legyünk körültekintőek, tiszteljük egymást egy kicsit jobban!
Dr. Medgyesy-Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Medgyesy-Moravcsik 
Krisztina ügyvéd

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

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

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

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

E-mail: stras@interware.hu

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt! Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internet-
tel rendelkező

üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808
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Titkon mindig is tudtuk, Magyarország a 
lehetőségek hazája. Mint ahogyan azt is, 
hogy a kenyérszaporítás csodáját is felül-
múló, fantasztikus üzleti sikerek nem kis 
része épp a mi térségünkhöz kötődik.

Brückner Gergely oknyomozó újságíró 
nemrég az Indexen tette közzé az alábbiak-
ban összefoglalt, érdekes esetet, melynek 
szálai a csendes Buda környéki településre, 
Pátyra vezetnek.

A Magyar Villamos Művek, mint köztu-
domású, az egyik legnagyobb hazai cég, 
jelentős állami tulajdonrésszel. Idén ta-
vasszal egy mind ez ideig homályos ügy 
vette kezdetét, amikor a vállalat auditora, a 
nemzetközileg is magasan jegyzett KPMG 
könyvvizsgáló nem volt hajlandó aláírni 
az éves beszámolót. Indok: egy 5 milliárd 
körüli megbízás. A megbízás egy úgy-
nevezett  központi termelés megjelenítő 
(KTM) és felügyeleti informatikai rend-
szer létrehozásáról szólt. A megbízást 
egy svájci cég nyerte el. Az viszont már 
szemet szúrt a könyvvizsgálókat, hogy 
nevezett svájci cég, szinte a megbízás 
elnyerésének a lendületével tovább is 
adta egy frissen alapított, a hasonló fela-
datokra szakoso-dott, kevés szereplős 
piacon tökéletesen ismeretlen magyar és 

panamai háttérrel bíró szlovák cégnek. A 
szlovák Scadex révkomáromi székhelyű 
vállalkozás, s mint kiderült, a társaságnak 
15 százalékban egy, az alapítás idején Bu-
dakeszin lakó, de azóta Pátyra költözött 
magyar ember, F. Gy. a tulajdonosa. (A 85 
százalék egy másik szlovák cégé, a Con-
structline-é, utóbbi pedig teljes egészében 
a panamai Bearberry SA tulajdonában 
áll.) Mint a cikk szerzője kiderítette, lé-
tezik azonban egy, csak 2017-ben létreho-
zott pátyi cég is, a Great System Kft. is, 
amelyben F. Gy. ugyan csak ügyvezető, de 
ez a cég már működése első pár havában 
2,8 milliárd forintos forgalmat és 2,7 mil-
liárd forintos adó előtti nyereséget ért el, 
amelyből 2,43 milliárd forint osztalék 
k i v é t e l é r ő l 
döntött. (Erre 
már egy 
z u c k e r b e r g 
is megnyalná 
mind a tíz uj-
ját, ha tudná. 
Mármint nem 
m e g n y a l n i , 
hanem azt, 
hogy e hom-
loknyi ország-

ban egy kicsiny vállalat ekkora profitrá-
tával dolgozik.) Idézet az Index cikkéből: 
„Ennek a cégnek a komarnói H. S. a tu-
lajdonosa, aki az akkor MVM-vezér Zs.  
J. tulaj-donostársa a Rutin Építőipari 
Kft. nevű cégben. A felsorolt cégeket F. 
Gy. személye köti össze, de azért a friss 
alapítások, a közös tulajdonosok, a nagy 
nyereségek elég erősen összekötik ezeket 
a cégeket az MVM–Scadex kapcsolattal.”

Hogy ki mindenki járt jól, még arra 
vár, hogy rátermett újságírók, s ki tudja, 
kik még (az MVM-nél vizsgálat indult 
az ügyben) kinyomozzák, Páty mind-
enesetre nagy valószínűséggel már igen: 
a jelzett adatok alapján az iparűzési 
adó, amit be kellett fizetnie a társasági 
székhely önkor-mányzatához, jó félszáz 
millió forintra rúghat.

Sza-T-ir

Okosak okosban tolják

Páty, Milliárdos-dűlő 
(Google earth)

Még föl sem ocsúdott a város az örömből, 
amit annak nyomán érzett, hogy egyik 
lakója nyerhette el a megtisztelő címet, 
s Budakeszi újra minisztert adhatott a 
hazának Kásler Miklós személyében, pár 
hónap után máris attól dagadhatnak a 
lokálpatrióta keblek, hogy ugyanannak a 
minisztériumnak (emberi erőforrás tudni-
illik) az egészségügyi államtitkári posztját 
is egy földijük töltheti be. Október idusán 
jött a hír, ami másnap bizonyossággá 
változott: Áder János köztársasági el-
nök a miniszterelnök javaslatára október 
16-ától kinevezte Horváth Ildikót az 
Emmi államtitkárává. A tüdőgyógyász 
korábban az Országos Korányi Tbc és 
Pulmonológiai Intézet orvos igazgatója 
volt. (Elődje, Nagy Anikó a hónap elején 
adta be a lemondását, mert állítólag nem 
jött ki jól Kásler Miklóssal. Ez, mármint 
hogy az államtitkár és a miniszter nem 
jön ki egymással, már az óegyiptomi ál-
moskönyvek szerint is rosszat jelez, s 
szinte ki van zárva két budakeszi kolléga 
esetén.)

Mindazonáltal nem árt néhány illú-
zióval leszámolni.

Mint például avval, hogy ha egy, a 
szakmában jártas szakember tölti be az 

irányításáért felelős funkciót, az fölté-
tlenül jó. Nehogy bárki is azt higgye, 
hogy a legjobb katonából lesz a legjobb 
honvédelmi miniszter. (Sőt: mint tudjuk, 
rablóból lesz a legjobb pandúr.) Nem 
véletlenül vált szállóigévé a mondás, mi 
szerint a háború túl komoly dolog ahhoz, 
hogy a katonákra lehessen bízni. (Para-
frazeálva: az egészségügy túl komoly 
dolog ahhoz, hogy orvosokra lehessen 
bízni.) A miniszternek, államtitkárnak 
ugyanis elsősorban a politika dzsungelé-
ben kell járatosnak lennie, nem pedig, 
maradva a konkrét példánál, teszem azt, 
a kardiovaszkuláris betegségek epidemi-
ológiájában. Egy egészség-ügyi minisz-
ternek vagy államtitkárnak nem elsősorban 
jó orvosnak (ami persze nem 
hátrány), hanem jó egészsé-
gügyi szakembernek kell len- 
nie, aki nem csak a diagnosz-
tikát és a terápiás eljárásokat 
ismeri, hanem az egészségügyi 
rendszert magát. És jó egészsé-
gpolitikusnak, aki magabiztosan 
eligazodik mind az egészségügy 
világában, mind a politikában. 
A két budakeszinek márpedig 
nincs politikai tapasztalata.

A másik illúzió, ami az emberekben 
él (az Ember-minisztériumnak becézett 
minisztérium esetében kiváltképp), attól, 
hogy két jeles lakosuk ilyen magas poszt-
ra került, a lakóhelyüknek bármennyivel 
is jobb lesz, mondjuk, az egészségügyi el-
látás terén.

Az elmúlt tíz év folyamatos kormány-
politikája mindenesetre óvatosságra int; 
nem mintha a nevezett orvosok jó szán-
dékában egy pillanatig is kételkednénk, de 
nem árt emlékeztetni arra, 2010 óta rend-
szerint elismert szakemberek töltötték be 
ugyanezeket a posztokat, az egészségügy 
lerohadása mégis megállíthatatlannak bi-
zonyult.

Csak reménykedhetünk, hogy az átok 
ezúttal megtörik, hiszen végül minden 
átok megtörik.

Ozirisz Abbot

Budakeszi Emberes jelenléte

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

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

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás

Lövith Budakeszin

Figyelemreméltó sors, fi-
gyelemreméltó életmű. 

Lövith (más források sze-
rint: Löwith) Egon zsidó szár-
mazású, kolozsvári születésű 
képzőművész. Családja 1926-
ban Mexikóba emigrált, ám a 
családfő halála után 1936-ban 
hazatelepült. 1944-ben a csa-
ládot elhurcolták a németek a 
türkheimi és a dachaui láger-
ekbe. Egyedül Egon menekült 
meg, hazatérése után 47-ben 
iratkozik be a kolozsvári 
szépművészeti akadémiára, 

ahol szobrászatot tanul. 
Később ugyanitt a szobrász 
tanszék vezetője. Szülőföldjén 
kívül számos országban állí-
tották ki szob-rait, képeit.

S hogy került 13 vászna 
Budakeszire?

Lövith pár évet Dombóvá-
ron is élt, az ott született ké-
peit a helyi evangélikus egy-
házközségnek adományozta. 
Ebből a kollekcióból adtak 
kölcsön a budakeszi me-
todistáknak 13 képet, amit 
az érdeklődő közönség a me-
todista templomban láthatott 
októberben.

eszt

Demszky 
mint szociofotós
Demszky Gábor kapcsán 
újabb, a budaörsi  városházán 
tartott szertartásról ír a sajtó. 
Igaz, ezúttal nem esküvői 
ceremóniáról (ilyen gyor-
san azért még Demszkynél 
sem megy a dolog), hanem 
egy vernisszázsról. Azokból 
az archív fényképeiből ren-
deznek kiállítást, amelyeket 
1979 és 1981 között készített 
különböző cigánykutatások-
ban szociológusként. 

A megnyitó november 5-én 
lesz/volt, a kiállítás novem-
ber végéig látogatható az au-
lában.

tb
Réselmélet

Egy Budaörs méretű város nyilván nem aspirálhat a 
Cannes-i vagy a velencei filmfesztivál babérjaira, viszont 
nevet és rangot szerezhet magának például azzal, hogy az 
elsőfilmeseknek termet bemutatkozási fórumot.

Hasonló megfontolások vezették a település kulturális 
vezetőit, amikor pár éve meghirdették a budaörsi Primani-
ma Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivált. Idén ok-
tóber 24. és 27. között immár hetedszer találkozhattak itt 
hazai és külföldi, fiatal alkotók és közönségük.

A budakeszi 
Prohászka 

Ottokár Kato-
likus Gimná-
zium gondot 
fordít diákjai 
művelődésére, 
illetve arra, 
hogy a város kulturális vér-
keringésébe is bekapcsolód-
jék. Például azzal, hogy 
hangversenyeket tartanak 
aulájában. Idén az iskola pá-
lyázati és támogatói forrásból 
vásárolt egy új Kawai GL10-
es zongorát.

Ezt szólaltatta meg nem-
rég Eckhardt Gábor Liszt 
Ferenc-díjas zongoraművész 
október 11-ei hangversenyén 
a Prohászkában.

pim

Egy neandervölgyi a net-en
Zalai Károly, Budakeszin élő festőt és írót nem kell 
Olvasóinknak bemutatni. Eddig négy regényét adták ki. 
Legújabb vállalkozása, nyomtatásban még meg nem jelent 
regényeit az interneten teszi közzé. Elsőként a Ha neander-
völgyi vagy kerül sorra. A neandervolgyi.hu szájton hetente 
közöl egy-egy újabb fejezetet.
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Budakeszi Kutyafuttató!
Felügyelettel. Bejelentkezés, nyitva tartás:

www.budakeszikutyasuli.hu.

ÚJ!

Sok családban, ahol a gyerek(ek) hama-
rosan befejezi(k) az általános iskolai 
tanulmányai(ka)t, már most napirenden 
lévő kérdés, hova iratkozzanak be a 
gyerek(ek). A kormány minden törekvése 
dacára, a gimnáziumok a legnépszerűbb 
oktatási intézménynek számítanak a 
középiskolák körében, de mivel számu-
kat drasztikusan csökkentették, egyre ne-
hezebb bekerülni falaik közé. S az sem 
mindegy, a gimnáziumok közül melyikbe 
veszik föl a tanulót.

Érthető tehát az időzítés, ahogy a ko-
rábbi években, idén is ősz végén, tél elején 
jelennek meg a különböző, az iskolákat 
rangsoroló listák. Most éppen a HVG ál-
tal megrendelt Eduline gimnázium-hierar-
chia. 

Térségünk, a lista szerint, oktatásügyi 
szempontból nem áll rosszul.

A tíz legjobb vidéki gimnázium csa-
patába idén először jutott be egy, a térsé-
günkben működő intézmény. A Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium sorrendben a kilencedik a 
sorban.

Az országos összesítés középmezőnyé-
ben pedig ott találjuk a budakeszi Prohász-
ka Ottokár Katolikus Gimnázium nevét.

Ilyenkor mindig fölmerül, hogy milyen 
szempontok alapján állították össze az 
adott lajstromot.

A három fő szempont ezúttal is a 
következő volt: figyelembe vették a nap-
pali tagozatos tízedik évfolyamosok 2017-
es kompetenciamérésének eredményeit 
matematikából és szövegértésből; 
a nappali tagozatosok érettsé-
gi eredményeit matematikából, 
magyar nyelvből és irodalomból, 
történelemből és idegen nyelvből, 
végül beszámították a felsőoktatási 
felvételin egyetemre-főiskolára beju-
tott diákok átlagpontszámát.

Joggal kérdezhetik, hogy a más-
más bontású rangsorok hogyan 
vethetők össze. A fenti két példánál 
maradva, mivel külön „súlycsoport-
ban” szerepelnek, összehasonlítva 
mit ér az Illyés és a Prohászka helye-
zése.

Erre kétféle válaszunk van. Az 
egyik, hogy meg kell várni a teljes 
lista megjelenését (eddig csak kedv-
csináló, előzetes adatok kerültek nyil-
vánosságra – a Szerk.), ahol a rangsor 
mellett az iskolák által elért, össze-
sített pontszámok is olvashatók, u-

gyanis ezek azok az objektív adatok, ame-
lyek a különböző bontásban megjelenő 
iskolákat összemérhetővé teszik. Aki nem 
akar addig várni, annak azt mondhatjuk, 
az Illyés egy teljes, országos listán nyilván 
hátrébb soroltatik, míg a Prohászka a csak 
vidéki gimnáziumokat összevető sorban 
előrébb rukkolna.

Artosz Bobi

Örs és Keszi a topon

Nem az iskolának, 
hanem az életnek

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

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

SZOMBATON IS NYITVA!

Egy ázsiai eredetű sportban (kempo), 
budajenei fiatalok arattak, ezúttal Af-
rikában, figyelemreméltó sikereket. 

Története során először vett részt 
Magyarország tunéziai kempóverse-
nyen. A szeptember végén rendezett 
nemzetközi viadalon a Budajenő 
Kempo Klub három tehetsége is érmes 
pozícióban végzett.

A hegyvidéki-budajenei, kettős iga-
zolású Lacza Ábel semi és full kempo 
versenyszámban is maga mögé uta-
sította a hat nemzetet felvonultató 
mezőnyt. Katona Richárd a knock 
down kategóriában bizonyult a leg-
jobbnak. Emellett ezüstérmet szerzett 
semi kempóban. A Budajenei Kempo 
Klub (BKK) harmadik versenyzője 
Both Roland volt Hammametben, aki 
semi kempóban és knock down-ban 
második, míg full kempóban harmadik 
helyezésig jutott. 

A Budajenő Kempo Klub tanítványai 
összesen hét érmet, köztük három-
három aranyat és ezüstöt, továbbá egy 
bronzot szereztek. 

(Forrás: PecsuPress)

Jenő 
AfrikábanÉrdekes óriásplakátot fedeztünk föl nem-

rég Budaörs határában. A becsléseink sze- 
rint 15-20 négyzetméteres felületen egy 
focirangadót hirdettek, aminek az ered-
ményét azok, akik e sorokat olvassák, 
már akár tudhatják is, mindenesetre, ha 
a plakátról korábban értesültek róla, akár 
napokig rághatták a körmüket izgalmuk-
ban: vajon kinek a győzelmével zárul 
(netán beérik döntetlennel?) az országra 
szóló sportesemény. A felcsúti Puskás 
Ferenc Akadémia ugyanis a DVTK-t 
fogadta a Pancho Arénában, vagyis a 
felcsúti oroszlánbarlangban (hogy stí-
lusosak legyünk), november 
3-án a poszter szerint.

Bennünket a meccs eredmé-
nyénél jobban foglalkoztatott a 
kérdés, vajon kiknek szánhat-
ták a hirdetményt azok, akik 
fáradságot és pénzt (legfőképp 
utóbbit) nem kímélvén, ily 
módon hozták a budaörsiek 
tudomására a nagy sportese-
mény helyszínét és időpontját. 
Csak találgathatunk, hogy 
Budaörsön és a környéken 
vajon a Felcsút vagy inkább a 
Diósgyőr szurkolói vannak-e 

többen. Mert hogy vannak, abban nem 
kételkedünk, különben kiknek szólna a 
közlemény, hiszen amióta mai világunk-
ban, a globalizációnak hála, tősgyökeres 
ferencvárosi emberek is lehetnek fa-
natikus Barcelona-rajongók, miért ne 
lehetnének a budaörsiek vagy épp a 
törökbálintiak Puskás Akadémia- vagy 
Diósgyőr-drukkerek. Hát még, ha úgy is 
fociznak, mint, mondjuk, Messiék. De ha 
a csapat tótumfaktuma, saját bevallása 
szerint okosabb, mint Zuckerberg, előbb 
utóbb a csapata is BL-döntőbe ér.

Sza-T-ir

Az évszázad mérkőzése 

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

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

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

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

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

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

TÁRSkeresés

Keresem 
a társam

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)

Dulakodás volt a budakeszi kőkereszt 
(Erdő–Kossuth utca kereszteződése) kö-
zeli kocsmában szeptember 28-án este. 
Három férfi szólalkozott össze, egyikük 
kést rántott, rátámadt a másik kettőre, 
s egyiküket súlyosan megsebesítette;  
mentőkocsiban vitték el a helyszínről. 
A támadót a helyszínen elfogták, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Életvédel-
mi Alosztályának nyomozói életveszélyt 
okozó testi sértés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt gyanúsí-
tottként hallgatták ki a 46 éves férfit.  
(Képünk illusztráció).

#Metoo

Tudták, hogy a markotányos, a marke-
coló és a marketinges szavak eredete 
ugyanaz? Az olasz mercatóból terjedt el, 
a germán nyelvekben market formában 
honosodott meg. (A markecolás jiddis 
közvetítéssel került a magyarba.) De a 
nyelvészetnek semmi köze az alább tag-
lalandó esethez, csak az érdekesség ked-
véért említettük.

Egy szigetszentmiklósi, markecoló 
nőt tartóztattak le nemrég a budaörsi 
rendőrök. Azért ők, mert egyik áldo-

zata egy helyi férfi volt, aki, miután a 
nő bevett módszere szerint interneten 
megismerkedett áldozatával, fölment a 
lakására, leitatta (rásegítésképp némi 
„varázsszert” is belecsempészett az ita-
lába), s mikor az elaludt, kifosztotta. Az 
eset szeptember 19-én történt. 

A budaörsi férfi följelentése nyomán a 
detektívek október 3-án, egy budapesti 
szórakozóhelyen érték utol a 27 éves J . 
Viktóriát. Ellene kifosztás bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt 
folyik eljárás. 

A rendőrség kéri azok jelentkezését, 
akik a fenti esethez hasonlóan pórul jár-
tak a közelmúltban.

*
Ha elmegy otthonról:
– zárja be az ajtókat, ablakokat, kapu-
kat;
– kérje meg rokonát, barátját, meg-
bízható szomszédját lakása, lakóháza 
ellenőrzésére;
– hosszabb távollét esetén gondoskod-
jon a postaláda ürítéséről;
– kérje meg szomszédját, hogy fi-
gyeljen a gyanús körülményekre, szemé-
lyekre!
Betörés esetén értesítse a rendőrséget 
a 112-es segélyhívó számon!

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a Budakörnyék BűnügyeiBől

A piactól a markecolásig
Olvasóink ezúttal nemcsak izgalmas krimit, hanem legalább olyan izgalmas 
nyelvészeti fejtegetéseket is olvashatnak e havi bűnügyi rovatunkban.
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Megszokott 
boltok – 

új helyszín
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