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FRÍÍÍ!

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

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

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

http://www.geridoroptika.hu

UDÁNTÚL

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

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

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

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere

Áldás van rajta

decemberi 
jogok

1948
1984

Amikor 70 éve, 1948. december 10-én az ENSZ közgyűlés 
elfogadta és kikiáltotta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-
tát, kevesen tudták, hogy a nyomdából már megérkeztek 
a szerzőhöz, Orwellhez 1984 című regényének első korrektúrái. 
Mit kezdjünk mindezzel ma, 2Q18-ban?
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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.

Minden jó, ha a vége jó…
Év végi, ünnepi akciók a Prímában!

Kellemes ünnepeket!

KARÁCSONYI 
HALVÁSÁR

Budakeszi, Ady E. u. 1.
A Dózsa Gy. téri CBA mögött

(30) 345 66 75
budakeszi@borhalo.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-20.00

Kedd-Csütörtök: 10.00-20.00
Péntek: 08:00-20.00

Szombat: 08:00-17:00
VASÁRNAPI NYITVA TARTÁS: 

DECEMBER 9-30-IG 10-18 ÓRÁIG

Karácsonyi borvásár!
Ajánlatunkból:
Szegedi Merlot félédes 2 l  1.380.- Ft
Eredet Pincészet Cserszegi Fűszeres száraz 2 l  1.580.- Ft
Polgár Serum Veritas száraz vörös 1,5 l  1.980.- Ft
Tokaji Sárga Muskotály félédes  2 l  1.780.- Ft
Tokaji Furmint édes  2 l  1.620.- Ft
Malatinszky Liliomfi 0,75  2011  3990
Mészáros Pál Latínó ( Malbec) 2015 5400 Ft
Tiffán Immortal 0,75 2015 2550 Ft

2018-as újbor ajánlatunk:
Lelovits Pincészet Portugeiser száraz  1,5 l  1.990.- Ft
Lisicza Pincészet Zöld Veltellini  1,5 l  1.680.- Ft
Eredet Pincészet Kékfrankos rosé  2 l  1.690.- Ft
Szentpéteri Pincészet Néró rosé  1,5 l  2.190.- Ft
Font Pincészet Irsai Olivér  3 l  3.390.- Ft

Kellemes, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és 
sikeres új évet kíván a Somlai család.
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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

Évvége a Stadtban!

Családi és vállalati rendezvények 
most különösen kedvező feltételekkel 
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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 modern életben semmi nincs, ami hatásosabb lehetne egy jó 
közhelynél; az egész világ testvériséggé egyesül általa.” 

(Oscar Wilde)

AFORIZMA

ISSN 1789-3720
2018. december 3. (XXV+1 évf.)
Felelős szerkesztő: eXabó Tibor
Társszerkesztő: Pintér Mária

Kiadja a Budántúl Bt.
2092 Budakeszi, Fő u. 76.
Tel/fax: 06-23-450-637
E-mail: mail@budantul.hu
Felelős kiadó: Szabó Tibor

Nyomdai előállítás:
Pauker Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

www.budantul.hu

Nyomdai előkészítés: Kemsei Zoltán

UDÁNTÚL

Karácson havában gyakorold a hust, egyél meleg és hevitő 
ételeket; nem árt azért a borétek és a jó bor, melyben tárkony-

gyökeret áztattak, gyömbért, spikát, fahéjat és zsályát, a füves 
lekvár is hasznos; de ne egyél káposztát; élhetsz érvágással és 
köpölyözéssel.

Hogyha Karácson napja holdtöltére esik, a régiek számtatása 
szerint bő esztendő lesz, mennél közelebb van Hold fogytára, an-
nál jobb. Továbbá mégis azt tartották öregeink, hogy a mely fát 
levágnak Karácson havának két utolsó napján, az meg nem ro-
had, a szú sem eszi meg, és mennél tovább áll, annál erősebb és 
keményebb, ugy annyira, hogy végre kőhöz hasonlíttatik.

Nagy örömmel és hálákat adjunk a született Krisztusnak, mert 
hatalmas isteni igazságszerető embereket, kegyeseket és ked-
veseket, jóságot cselekedőket az ő szentséges születésével hozott 
nekünk, mert ők minden cselekedeteikben jámbor, tökéleteset, csak 
tiszta igazságszerető, jó szerencsés, jó cselédes emberek, és egész 
életöket boldogul viselik.

CSÍZIÓ Deczember, Karácson hava

Balczó Andrásnak Pest Megye Díszpolgára címet adományo-
zott nemrég ülésén a Pest Megyei Önkormányzat képviselő-

testülete. A sportembernek idén ez a második díszpolgári címe: 
mint arról annak idején mi is beszámoltunk, az augusztus 20-ai 
nemzeti ünnep alkalmából lakóhelye, Budakeszi Díszpolgára lett 
feleségével, Császár Mónikával egyetemben.

Az LMP egykori társelnöke, 
a budakeszi illetőségű, s lakó- 
körzetében is aktív politikai 
szerepet vállaló Szél Berna- 
dett, miután kilépett a 
pártjából, független or- 
szággyűlési képviselő-
ként továbbra is igen 
aktív. Képünkön a par-
lamentben a készülő, el-
lenzéki terminológia sze-
rint: „rabszolgatörvény”  

(a kötelezően elrendelhető 
túlórákról szóló kormány-
előterjesztés) ellen tiltakozik 
látványosan.

Év vége felé fölhorgad az emberiség 
különös vonzalma az összegzés, a 

mérlegelés iránt. Alighanem ősi késztetés 
ez, egyidős a civilizációnkkal. Az aratás-
nak, a szüretnek vége, a termés a kam-
rában, bor a pincében, tűzifa gúlákban. S 
bár a neheze még előttünk van, a látható 
bőség, még ha csak átmeneti is, biza-
kodásra sarkall, hogy kicsit derűsebben 
nézzünk a jövőbe. Ehhez jönnek a meg-
hosszabbodott esték, amelyek  ugyancsak 
kedveznek a kontemplálásnak. (Pár hét, 
és ahogy még közelebb érünk a végéhez, 
a hátratekintés egyszerre ellentétébe csap 
át, s a jövendölésnek jön el az ideje. De ez 

már bizonnyal a frivol időtöltések körébe tartozik. Ha valaki 
jókat akar derülni, nézze csak meg, mit jósoltak egy, két, tíz 
stb. évvel korábban az erre hivatottak s közvetítőik, s vesse 
össze a ténylegesen történtekkel. S ez még a tudományos 
„prognózisokra is illik.) Ellenben ami volt, megvolt, az már 
szent igaz. Ahogy a költő írja: 

   Ó, a jövendő könnyű lobogója! 
    minden jöhet: üdvösség, kárhozat. 
    Ó, a mult domborművü koporsója! 
    a sokból egy történt, nincs változat.
       (Weöres Sándor)
Én sem tudom teljesen kivonni magam az efféle tömegérze-

mények hatása alól, s mi tagadás, szívesen áldozom akár az 
év végi múltba nézés, akár a jövőfürkészés időtöltésének, s 
nem átallok olvasgatni éves összesítéseket, statisztikákat stb.

A legérdekesebb, amibe mostanában botlottam, egy iskolai 
rangsor. (Az igazság kedvéért hadd tegyem hozzá, az adatok, 
amelyek alapjául szolgáltak, 2017-esek, de sok időbe tellett a 
földolgozásuk.) Nos, az országos TOP 100 általános iskolák 
között a pátyi Bocskai a 29. helyen végzett. Ez önmagában 
tisztes, de nem eget rengető eredmény. Ami mégis figyelemre-
méltóvá teszi, hogy ezzel térségünk valamennyi hasonló okta-
tási intézményét maga mögé utasította. Olyan településekét 
is, amelyek Pátynál nagyságrenddel tehetősebbek, s amelyek 
nemcsak több lehetőséggel rendelkeznek, hanem ezekkel a 
lehetőségekkel élve, évtizedek óta tudatosan fejlesztik az ok-
tatási intézményeiket, befektetésnek tekintik az iskolá(ika)t, 
és be is fektetnek az iskoláikba.  De hát, Páty a bizonyság rá, 
Iskolát sokféleképp lehet építeni: nemcsak téglából…

A ranglistán elért helyezésével azonban Páty, amely eleddig 
nemigen szerepelt a „legtehetősebb”, legképzettebb”, „legin-
novatívabb”, „legszexibb” stb. listákon, most fölzárkózott. 
Sőt, az élre állt „a térség legjobb iskolája” hivatalosan meg 
nem hirdetett versenyben.

Az már csak hab a tortán, hogy az említett ranglistával szin- 
te egy időben jött a hír, ugyanez a település immár akrobati-
kus rock ’n roll Világ Kupa-győztessel is büszkélkedhetik. A 
tárgyilagosság kedvéért jegyezzük meg, egy budai egyesület 
csapattagjaként.

Tanulság? Talán annyi, hogy nincs eleve lefutott mérkőzés. 
Hogy ez közhely? Hát persze, hogy az. De, ahogy Françoise 
Sagan mondta, „Félek a közhelyektől, mert majdnem mindig 
igaznak bizonyulnak”.

eXabo Tibor
szellemi homeless

*
Tisztelt Olvasóink, Partnereink!
Valamennyiüknek békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kíván

a Budántúl Szerkesztősége.

Igen, nem

Előző számunkban írtuk meg 
éppen, Demszky Gábor, az 
időközben megszűnt SZDSZ 
húsz éven át volt budapesti 
főpolgármestere, egykori bu-
dakeszi lakos fontolgatja vissza-
térését a politikába mint Tarlós 
István kihívója. Nem telt bele 
pár hét, s jobb belátásra jutott. 
Egy  újságíró ez irányú kérdé-
sére Ferenc József-i bölcsesség-
gel már azt válaszolta, „Mindent 
meggondoltam, mindent meg-
fontoltam, a válaszom nem”.

Pár nappal december 18., a 
nemzeti kisebbségek napja 

előtt, Pátyon 10-én 17 órakor, il-
letve 11-én 18 órakor képviselő-
testületi ülést tart a cigány, vala- 

mint a német nemzetiségi önkor-
mányzat. Mindkét összejövetelre, 
mely egyúttal közmeghallga-
tásként is funkcionál, a Nemzeti-
ségek Házában kerül sor. 

Gúzsba kötve
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Albitzné Katsányi Olga
ingatlanközvetítő, értékbecslő, 

a MIOSZ tagja

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

Komfortzóna Ingatlaniroda
Budapest, II. ker. Hidegkúti út 235. 

Térjen be hozzánk!

Valamennyi Ügyfelemnek 
boldog ünnepeket és sikerekben 

gazdag új évet kívánok!
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 135e 49e 58e 69e 94,5e 6e
Összesen 160e 69e 78e 89e 114,5e 16e

Gyengém az alma. Tudja 
ezt mindenki rólam, aki 
közelebbről ismer. A pia-
cunkon több standon is árul-
nak jó almát, egyik kedvencem 
a Csingeréké. Pedig nem is 
valami híres almatermő tájról 
származó gyümölcs, amit 
vasárnaponként kínálnak, de 
talán éppen ez a titka: helyben 
termett, nem „ki tudja honnan, 
mióta utaztatott valami”.

Csinger Márta édesapjával, 
Józseffel együtt felváltva pia-
cozik gyümölcseikkel, mint 

ahogy a kerti munkát is meg-
osztják egymás között. S 
hogy mitől ilyen jó az alma, 
körte? Márta szerint attól, 
hogy szívüket-lelküket bele-
adják, gondját viselik min-
den fának. „No meg a sok 
kapafényesítéstől” – teszi 
hozzá. 

A palántakirály

Jakab Benjamin (szigorúan 
a-val!) szívesen fűszerezi a 
beszélgetését vevőivel a bu-
dakeszi piacon versidézetek-
kel, így aztán hamar össze-
barátkoztunk. Amúgy nem 
a magyartanári katedrát, az 
állami építőipart hagyta ott, 
de mielőtt a palántanevelés 
rejtelmeiben elmerült volna, 
a divat világában merítkezett 
meg. A végzett építőmérnök 
a budapesti Sportcsarnok-
ban nyitott egy butikot, ám a 

sors ujja közbeszólt (A hónap 
képzavara! – a Szerk.): a csar-
nok leégett, benne a kis divat-
áruüzlettel. Amikor megkapta 
érte a kártérítést (volt ideje 
gondolkodni, mihez kezdjen 
a pénzzel), Tárnokon fektette 
be. De nem ám szalont nyitott; 
földet vásárolt, s azon kezdett 
el gazdálkodni. Így vált hosszú 
évek során valóságos intézmé-
nyévé a budakeszi piacnak, 
kiváltképp tavasszal és kora 
nyáron: palántában alig akad 
kihívója. Ilyenkor standja előtt 
hosszú sorok kígyóznak.

Az interjú készítésekor 
persze már  nem palántát, 
koszorúkat árul. Hiába, pár 
nap múlva mindenszentek. 
„Csak nem ezeket is maga 
készítette?” – faggatom. „De 
bizony magam. Kénytelen 
voltam egy koszorúkötő képe-
sítést is megszerezni – mag-
yarázza –, hogy a temetőben 
is árulhassak, így most ezt a 
tudásomat is hasznosítom.” A 
házilekvár-készítés fortélyait 
nem tanfolyamon, hanem, 
mint mondja,  az öregektől 
leste el.

Lúfán termett tök

Hát ez meg mi fán termett? 
Hát a lúfán – hangzik a tréfás 
válasz. – No de voltaképpen 
mi ez? – Lúfatök – én lega-
lábbis így értem. Amikor egy 
harmadik önjeleölt botanikus 
közbeveti, hogy ez egy szi-
vacs, végképp elvesztem a 
fonalat.

A szivacsról eddig úgy tud-
tam, hogy tengeri állat. De 
hogy a kertben is megteremne, 
eddig nem tudtam. Márpe-
dig így igaz, ezt a tököt kife-
jezetten azért termesztik, hogy 
a kifőzött, kiszárított vázát szi-
vacsnak használják.

Biatoris Oz

Peripatetikusok a piacon
Az ókori Athénban a filozófusok a piactereken sétálva taní-
tották az embereket – nem középiskolás fokon. Kövessük 
példájukat.
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PANORÁMA OPTIKA
Budakeszi, Fő u. 76.

Telefon: 06/23-457-237

Befejeződött a zsámbéki orvosi 
rendelő felújítása.

A munkák négy hónapon 
át tartottak, s ennek kereté-
ben korszerűsítették az épü-
let fűtési rendszerét, szigetelé-
sét. Belsőépítészetileg a ház 
teljesen megújult. A rendelőt, 
mozgáskorlátozottakra tekintet-
tel, akadálymentessé is tették.

A város elsősorban pályáza-
tokból jutott a jó 200 milliós 
forráshoz, amibe mindez került. 

Az energetikai korszerűsítésre 
40, az épületbelső felújítására 
és az akadálymentesítésre 

124 milliót kaptak a központi 
költségvetésből. A különbözetet 
(mintegy 36 milliót) önrészként a 
saját büdzséjéből fedezte a hely- 
hatóság.

Mivel évekig spóroltak a jó 
ideje halogatott munkára, amit 
megtakarítottak a pályázati 
pénzek bevonásával, azt az új 
városközpontra fordíthatták.

A renoválás után, a háziorvo-
sokon kívül fogorvosi és gyer-
mekorvosi praxis működik a 
rendelőben, de kialakítottak egy 
vérvételi helyet is.

eszt

Vért vegyenek

Telki sem akart lemaradni. November elejétől új Egészség-
ház várja a gyógyulni vágyó helyieket a Tücsök utca 2. szám 
alatt. Az épületben a felnőtt és a gyermek háziorvosi ren-
delés, valamint a védőnői szolgálat működik.

Új technikát állított hadrend-
be a Budaörsi Egészségügyi 
Központ, ami november óta 
működik. A számítógépes 
rendszertől azt várják, hogy a 
betegellátás gördülékenyebbé 
váljék, és a várakozási idők 
tovább csökkenjenek.

Az applikáció egységes plat-
formot kínál a járóbeteg-ellá-
tás, a foglalkozás-egészségü-
gyi szolgáltatás, a háziorvosi 
ügyelet számára. Hamarosan 

az egy-napos sebészet is csat-
lakozhat a rendszerhez. Prak-
tikusan ez azt jelenti, hogy 
a különböző orvosok hozzá-
férnek az adott beteg más egész-
ségügyi adataihoz, a leleteket 
pedig nem fizikailag, hanem 
elekt-ronikusan küldik az ille-
tékes orvosokhoz.  A rendszer 
távlatilag lehetőséget kínál az 
online időpontfoglalásra is a 
szakrendeléseken. 

tb

Hadüzenet a várólistáknak
The show goes on
November 24-én Budakeszi Egészség Napot rendeztek a Polgár-
mesteri Hivatal, az orvosi rendelő, a Rathauskeller és a városházi 
parkoló helyszíneken. A szervezők szűrésekkel, vizsgálatokkal, vala-
mint a helyes életmóddal kapcsolatos előadásokkal, programokkal 
várták az érdeklődőket. 

Helyeselhető kezdeményezés, de ez a show sem leplezhette 
el: a nyár végén nagy csinnadrattával átadott, felújított or-
vosi rendelőt azóta sem sikerült igazán tartalommal teljesen 
megtölteni (Csak tessék újraolvasni az akkor elhangzott nyilat-
kozatokat, majd összevetni a valós helyzettel.).

Sza-T-ir

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
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Újabb ranglista jelent meg 
a napokban. Ezúttal az ál-
talános iskolák országos 
lajstromát közli a legjob-
biskola.hu. A sorrend a 2017. 
évi országos kompetencia-
mérések eredményei alapján 
készült. Térségünkből, nem 
kis meglepetésre, a pátyi 
Bocskai István Magyar-
német Két Tanítási Nyelvű 
Általánios Iskola a 29. helyen 
végzett. De ott van a legjobb 
100 között  a budaörsi Kesjár 
(65.), a budajenői általános 
(66.) és a Ritsmann Biator-
bágyról (80.) is. 

Pátyi lány Belgiuman

November 10-én Világkupát 
nyert az újbudai Rock and 
Magic Sportegyesület „The 
Szupergirls” csapata a felnőtt 
női nagyformációs versenyen, 
Diepenbeek városában (Bel-
gium). A formációnak pátyi 
tagja is van, Cserveni Fanni 
személyében, aki a budakeszi 

Nagy Sándor József Gimná-
zium tanulója.

Telki szépíró

Öt év kihagyás után idén újra 
díjat osztott a Szépírók Tár-
sasága. A Szépíró-díj az egyik 
legrangosabb hazai irodalmi 
elismerés. Az egyik díjazott 
a térségünkhöz több szálon 
is kötődő, Molnár Krisztina 
Rita lett. A költő Telkiben él 
és Zsámbékon tanít. 

Az 1967-ben, Budapesten 
született irodalmár 1998-ban 
publikálta első, önálló kötetét 

Közelkép címmel. Azóta rend-
szeresen publikál folyóiratok-
ban, antológiákban.

A nemzet anamorfológusa

Hetedmagával vehette át a 
Nemzet Művésze díjat a Bu-
dakeszihez kötődő Orosz 
István grafikus a Pesti 
Vigadóban novem-
ber 5-én. A Magyar 
Művészeti Akadémia 
2013-ban alapította díj 
átadóján megjelent és 
beszédet mondott Kásler 
Miklós (Budakeszi) 
e m b e r i e r ő f o r r á s -
miniszter is.

Sokoldalú és rendkívül 
elmélyült munkássága 
a képzőművészet ha-
tárait feszegeti, de O. 
I. szívesen és magas 
színvonalon kalandozik 
más művészeti ágak, 
vagy épp az irodalom 
területére is. A közönség 
leginkább a rendszervál-

tás idején készített Tovariscsi, 
konyec!-plakátjáról ismerheti. 
A művész az  anamorfózis 
nemzetközileg elismert mes-
tere. (Az anamorfózis olyan 
kép, ami a nézőpont sze- 
rint változik, illetve csak egy 
bizonyos szögből vagy tükör 
segítségével tárul fel nézője 
előtt.)

Artist Bob'z

Rangos szerepekben a mieink

Orosz István 
anamorfózisa

BUDAKESZI

December

7. péntek, 14.00-16.00
Adventi Gyermek Kórusta- 
lálkozó 
EFMK
15.30 
Nemezelés gyerekeknek
Punktum Galéria
8. szombat, 10.00-17.00 
Egész nap Mikulás-várás a Va-
dasparkban
9. vasárnap, 16.00-22.00
Zwickl Polka Partie
EFMK
18.00 
KultFilmKlub: Akira 
Rathauskeller
15. szombat 
Állatok karácsonya
Vadaspark
16. vasárnap, 18.00 
Harry Potter
FilmKultKlub, Rathauskeller
31. hétfő, 23.30
Újévköszöntő 
a Himnusz-szobornál

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

December

9. vasárnap, 17.00
Kisvakond és barátai
Bábelőadás a művelődési házban
9-10., szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Múzeumi hétvégék Zsámbékon
9. szombat, 14.00
Menjünk Betlehembe
Lucázás és betlehemes játék 
a Romtemplomnál
13. csütörtök, 19.00
Musical karácsony 
a művelődési házban
16. vasárnap, 10.00-20.00
Mária Napforduló
a művelődési házban
21. péntek, 18.00
A Fourtissimo zenekar karácso-
nyi koncertje
a művelődési házban

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

December

8. szombat, 11.00 
Békakirály
Városi Ifjúsági Klub
19.00 
A sötétség hatalma
12. szerda, 15.00 
Egerek és emberek
17. hétfő, 10.00 
Punktum!
Városi Ifjúsági Klub
18. kedd, 10.00 
Punktum!
Városi Ifjúsági Klub
20. csütörtök, 14.00 
A két Lotti
21. péntek, 19.00 
Godot-ra várva

22. szombat, 19.00 
Karnebál
26. szerda, 14.00 
Liliomfi
27. csütörtök, 19.00 
Pán Péter avagy a Sohasziget 
titka
28. péntek, 11.00 , 15.00
Pán Péter avagy a Sohasziget 
titka
30. vasárnap, 19.00 
Karnebál
31. hétfő, 14.00 
Liliomfi – Szilveszter

PÁTY
December

13. csütörtök, 19.00-20.30
Irodalmi Klub, vendég: Karafiáth 
Orsolya író
Pátyi Könyvtár
22. szombat, 19.00-20.30 
a Monteverdi kórus koncertje
Szent II. János Pál templom

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

A VK-győztes Fanni
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A sztereotípiák réme

A büntetőeljárásokban nagy ügyvédi felada-
tot jelent, hogy bármely sztereotípia felmerü-
lése ellen már az első pillanatban tudatosan 
küzdjünk. Nézetem szerint minden sztereotí-
pia negatívan hat az igazság kiderítésére.

Az emberi megismerés folyamata ren-
delkezik azzal a sajátossággal, hogy a hiányzó 
információkat kipótoljuk, hogy azok kerek 
egésszé álljanak össze. Enélkül korunkban 
talán nem is boldogulhatnánk, hiszen a világ 
úgy felgyorsult, hogy jóval kevesebb idő jut a 
tények, történések alapos megismerésére, mint 

szükséges volna. Ez a folyamat azonban, mely bizonyos hétköznapi 
helyzetekben szükséges, a büntetőeljárásokban – polgári ügyekben 
nem kevésbé – nagyon kártékony. 

Erős sztereotípiákat aktivál, ha egy jegyzőkönyvben szerepel a 
„kopasz, erős testalkatú férfi”, a „csinos, szőke nő”, a „volt házas-
társ”, „várandós nő” stb. kifejezés. Sokszor tapasztaltam már, hogy 
a „rendőr tanú” szava több tanú vallomásával is felér, valamint azt, 
hogy a vádlottal rokonságban álló, „elfogulatlannak nem tekinthető” 
tanú vallomását nehezebb elfogadtatni a bíróságokkal, mint a „pártat-
lannak tekinthető”  tanú vallomását. 

Meggyőződésem szerint az elfogultnak tekinthető tanú is gyakran 
igazat mond. Sőt, gyakran jóval tisztábban tud visszaemlékezni a tör-
téntekre, mint a pártatlan megfigyelő. Ugyanis utóbbinak gyakran telje-
sen irreleváns, hogy mi történt. Talán nem is figyelt megfelelőképpen 
az eseményekre. Ha ehhez hozzátesszük, hogy még annak is nehéz 
egy-egy eseménysor visszaidézése, aki bizonyos kísérleti helyzetek-
ben tudatosan és koncentráltan figyel egy adott eseményre, siralmas 
képet kapunk a vallomások pontosságáról.

Köztudott, hogy a közlekedési baleseteknél az emberek még 
hozzávetőlegesen sem tudnak távolságokat megítélni, főként di-
namikus szituációkban. Ha meg kell mondani, hogy hány méteren 
belül vágott be valaki egy motoros elé, biztosan az lesz az ered- 
mény, hogy a motorosnak semmiképp nem volt lehetősége a hárításra, 
hisz féktávolságon belül történt. A közlekedési büntetőjog gyakran 
lep meg tanúkat az eredményeivel, hiszen szerencsés esetben a nyo-
mok alapján egy műszaki szakértő pontosan meg tudja határozni a 
pozíciókat, észlelési pontokat, fékutak hosszát stb. Ilyenkor könnyen 
lelepleződnek a pártatlan tanúk által alkalmazott sztereotípiák pl. a  
„fekete BMW” sebességéről. 

Mindig becsülöm, amikor egy tanú bátran megválaszolja, hogy nem 
emlékszik valamire, vagy amikor vallomásában határozottan különb-
séget tesz aközött, amit valószínűnek, logikusnak tart, vagy amit konk-
rétan biztosan tud állítani. Ügyésznek, ügyvédnek, bírónak egyaránt 
nagy felelőssége, hogy az állításokról kiderüljön, melyik kategóriába 
tartoznak. 

Pályám elején mindig csodálkoztam, hogy egyetlen eseményről 
hányféle vallomás keletkezhet. Ha mindenki a saját igaza érdekében 
állítana valótlant, akkor legtöbbször kétféle verzió lenne. De nem! 
Jóval több verzió szokott kirajzolódni a vallomások alapján. 

Fentiek alapján úgy látom, a pszichológiai ismeretek elenged-
hetetlenül fontosak lennének a peres eljárásokban. Ha minden szakem-
ber átlátná, hogy a tanúvallomások közötti eltéréseket mi okozza, kön-
nyebb lenne a valósághoz jobban közelítő tényállások megállapítása, 
s így az „igazságszolgáltatás” kifejezés is valóságosabb értelmet 
nyerne. 

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

BOLDOG KARÁCSONYT 
ÉS SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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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!

2019: ez az év is jól kezdődik!
Hát te minek 

örülsz annyira?
Az új évet már 
ezen a Príma 
munkahelyen 

kezdem!

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

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

Gyakran használt szó a köz-
beszédben, a pontos jelentését 
mégsem árt idézni: agglome-
rációnak egy-egy nagyobb 
település vonzáskörzetét adó 
kisebb települések, falvak, 
községek, kisvárosok hálózatát 
nevezzük. Lapunk működési 
területe is a fővárosi agglo-
meráció része. Mintegy 80 köz-
ség és kisváros tartozik hozzá, 
amit a közigazgatási szakem-
berek további hat szektorra osz-
tanak, de ezek, hangsúlyozzuk, 
nem közigazgatási egységek. 

Érdekes tanulmánykötet 
jelent meg pár hete a Telepü-
lési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének (TÖOSZ) 

támogatásával a Milton Fried-
man Egyetem két oktatójának 
szerkesztésében „Agglome-
rációs kistérségi tanulmányok” 
címmel. Ebből többek közt 
megtudhatjuk, a magyarországi 
lakosság majdnem 28 százalé-
ka, a 2016-os adatok sze- 
rint 2 millió 743 ezer ember él 
Budapesten és a városhoz szo-
rosan kötődő településgyűrű 
városaiban, falvaiban. A ku-
tatók megerősítik azt a köz-
véleményben közhelyszerűen 
élő tézist, évtizedek óta meg-
oldatlan a térség közlekedése. 
Az ingatlanpiac szintén súlyos 
anomáliákat mutat, bár az in-
gatlantulajdonosok örülnek 

a már-már irreálisan magas 
áraknak. 

Az agglomeráció számos 
gondjának megoldáshoz a 
jelenleginél sokkal szorosabb 
együttműködésre lenne szükség 
mind az agglomerációs telepü-
lések, mind ezek és a főváros 
között. Ezt a problémát szinte 
a rendszerváltás óta érzékel-
ni, ekkor pörgött fel isten- 
igazából a budapestiek tömeges 
kiköltözése a vonzáskörzetbe, 
de azóta is hiányoznak azok az 

intézmények, fórumok, ame-
lyek a párbeszédet és az érdek-
egyeztetést szolgálnák. Két 
éve például, a Budapesti Agg-
lomeráció Területrendezési 
Tervének módosítása idején, 
az önkormányzatokat még csak 
meg sem hallgatták.  Még azok 
a korábban jól-rosszul, de azért 
működő fórumok is kivérez-
tek, mint például a kistérségi 
társulások, amióta a kormány 
elvonta a pénzüket.

Bató Borisz

Agglomeráció: mi fán terem?

Az Agglomerációs várostérségi tanulmányok című kötetben 
Laki Ildikó szociológus részletesen elemzi a fővárosi agglome-
rációs övezet hat szektorának fejlődését

A nyugati szektorban, ahol összesen  12 település található, 
itt vannak az agglomeráció leginnovatívabb és a kiköltözés 
szempontjából legnépszerűbb községei, kisvárosai – fogalmaz 
a szerző. A példa kedvéért: Biatorbágy lakossága 1990 és 
2016 között több mint 80 százalékkal gyarapodott, Budaörsé 
több mint 43, Törökbálinté 41 százalékkal.

2018. december 9-étől (vasárnap) megváltozik a Medansz 
(Zsámbéki-medence) és Budapest között közlekedő autó-
buszjáratok menetrendje. Munkanapokon új autópályás gyors- 
járatok közlekednek Kelenföld és a Zsámbéki-medence 
települései között, melyekkel akár fél óra alatt elérhető az 
M4-es metró.
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GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Átalakították a budakeszi városháza előtti 
„halálzebrát”. A kijelölt átkelőhelyen 

már több, halálos kimenetelű gyalogosgá-
zolás is történt, legutóbb idén február 2-án 
ütötték el ugyanitt Tysont. Reméljük, az új 
forgalomtechnikai megoldások elejét veszik 
a további, hasonló szerencsétlenségeknek.

Az úttestbe éjjel-nappal villogó jel-
zőlámpák figyelmeztetik a közeledő au-
tókat a gyalogos-átkelőhelyre, a két szélén 
pedig spot-lámpák világítják meg a járda 
azon részét, ahol az emberek várakozni 
szoktak.

Hajléktalanok, fedezékbe!

A tél beálltával kérjük, hogy  foko-
zottan figyeljenek a fedél nél-
küli rászorulókra. Aki ilyen es-
ettel találkozik, jelzéssel élhet a 
Máltai Diszpécser Szolgálatnál 
(november 1-től március 31-ig) a 
06/1-338-41-86 telefonszámon a 2-es 
gomb megnyomásával lehet krízis- 
helyzetet bejelenteni. A Máltai Utcai 
Gondozó Szolgálat 8-16 óráig hívható 
telefonszáma:06 1 388-87-60; 16 óra  
után hívható telefonszám: 06/30- 
620-4577. Szociális Központ Hajlék- 
talanok nappali menedéke és 
krízisférőhely (1118 Bp., Rimaszom-
bati út, 15/a.) telefonszáma: 06 
1-206-72-46 .

A szociális intézmények folyamato-
san fogadják a lakosság felől érkező 
jelzéseket és megteszik a szükséges in-
tézkedéseket. A diszpécserszolgálatok 
és a hajléktalanellátók működésével 
kapcsolatos információk pedig meg-
találhatók a www.diszpecserportal.
hu, a www.maltai.hu, a www.men-
hely.hu valamint a www.hajlektalan.
info  weblapon.

Nem, nyájas Olvasó, ez még nem a klí-
maváltozás következménye, s nem is 
vándorcirkusz érkezett a településre: 
Páty négy zebrával gyarapodott a kö-
zelmúltban.

A gyalogos-átkelőhelyeket az önkor-
mányzat rendelte meg, miután közbe-
szerzési eljárás keretében kiválasztották a 
kivitelezőt. Az új átkelőhelyek mindegyike 
speciális megvilágítást kap, közvilágí-
tástól független saját alkonykapcsolóval. 

Ezen fölül figyelemfelkeltő KRESZ-táb-
lák, új burkolat, csapadékvíz-elvezetés és 
védőkorlát segíti a közlekedőket.

Az új zebrák helyszíne:
1. Iskola utca (Waldorf Iskola előtt)
2. Rákóczi út (Gazda bolt előtt)
3. Rákóczi utca (Mocsai Gyula utca 

kereszteződése)
4. Kossuth utca (Református Temp-

lom és a Gyülekezeti Ház között)

Zebrák Pátyon

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

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

A nyári szünet után 
újra nyitva!

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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November 13-án 15 óra körül Budaörs 
belterületén egy személygépkocsit akar-
tak ellenőrizni, azonban a gépjármű 
sofőrje a rendőri jelzés ellenére nem állt 
meg. A rendőrök a nyomába eredtek, a 
a gépkocsit Törökbálint Idamajor terü-
letén megtalálták. Utasát, egy 37 éves 
nőt a közelben, míg a sofőrt, egy 34 éves 
férfit Biatorbágyon fogták el. A járőrök a 
nővel szemben kábítószer gyors- 
tesztet alkalmaztak, amely pozitív ér-
téket mutatott; budaörsi lakásán tartott 
kutatás során a nyomozók kábítószer-
gyanús fehér port, masszát és tablettákat 
találtak és foglaltak le. A rendőrök a bu-
daörsi és a budakalászi lakost a Budaörsi 
Rendőrkapitányságra előállították, majd 
őrizetbe vették.

A törökbálinti Ámok 

Egy törökbálinti lakóház előtt álldogált 
mit sem sejtve a Merdzsó, amikor egy is-
meretlen férfi illetéktelenül utasterébe ha-
tolt, és meglovasította a négykerekűt. Útja 
a fővárosba vezetett. November 14-ét mu-

tatott a naptár. A riasztott rendőrök forró 
nyomon eredtek a nyomába. A Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság, valamint a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság (BRFK) összehangolt 
akciója eredményeképp a BRFK XV. kerü-
leti Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai 
észlelték, és megpróbálták megállítani a 
keresett gépkocsi, de vezetője még nagyobb 
sebességbe kapcsolt. A 44 éves férfi ámokfu-
tását a XVI. kerületben egy zsákutcában fe-
jezte be. Gyalogszerrel folytatta, de nem volt 
esélye a gyorslábú zsarukkal szemben.

Az érdi nyomozók indítványozására, az il-
letékes bíróság november 16-án előzetesbe 
helyezte.

önvédelmi tanácsok  (I. rész)

Elcsíptünk egy posztot a Fészen. Egy 
bűnmegelőzési kiskátét. Alább ebből 
tallózunk. 
1. A könyökünk a testünk legke-

ményebb része. Ha elég kicsi a 
távolság, használd!

2. Ha a tolvaj a pénztárcádat, vagy 
a táskádat kéri NE A KEZÉBE 
ADD! Dobd el messzire magadtól. 
Megvan az esély arra, hogy a táska 
után megy és FUSS, AHOGY 
CSAK BÍRSZ ÉS AMILYEN 
GYORSAN CSAK LEHET!

3. Ha be vagy zárva egy autó csomag-
tartójába (Zseniális !) törd be a 
hátsó lámpa búráját, utána dugd be a 
kezed a nyílásba és integess, ahogy 
csak bírsz! Ez a vezetőn kívül mind-
enkinek fel fog tűnni! Ez egy olyan 
tanács, ami már megmentett életeket!

4. Ha autóba szállsz, azonnal zárd 
az ajtókat és indulj! A nők 
előszeretettel üldögélnek az autójuk-
ban és munka, vagy bevásárlás után 
számolgatnak, jegyzetelnek stb. NE  
ÜLDÖGÉLJ A PARKOLÓ KO-
CSIBAN! 

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a Budakörnyék BűnügyeiBől

Távozz tőlem fehér por és luxusautó
A bűnözők valószínűleg nem rovatunkból tanulják az önvédelmet, így aztán 
novemberben is többüket sikeresen elfogták a rend őrei.

Babszem kávézó 
és reggeliző

Budakeszi, 
Fő u. 188.

Reggeli
Bagel

Paleo sütik
Gyerekjátszó

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt!

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

Szabaduljon meg a főzés gondjától! 
Ünnepi ételeit (halászlé, 

töltött káposzta, hidegtál) 
rendelje meg idén is nálunk! 

201812.indd   11 2018.11.29.   23:27:06



BUDÁNTÚL  •  2018 DECEMBER

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

XII

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

Adventi akciónkban 
Qmed terápiás termékeket 
kínálunk rendkívüli 
kedvezménnyel!

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!

SZOMBATON IS NYITVA!
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