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OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

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

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

http://www.geridoroptika.hu

UDÁNTÚL

Irodáinkban előzetes időpont-egyeztetéssel 
várjuk kedves Ügyfeleinket. 

Teljes körű ügyintézés, az értékbecsléstől 
az adásvételi szerződésig! 

Várjuk eladó és kiadó ingatlanok tulajdonosainak ajánlatait 
Budakesziről és környékéről, és a főváros II. és XII. kerületéből.

10 éve a térség ingatlanpiaci szereplőinek 
szolgálatában!

A MIOSZ tagja, az etikus ingatlanos-névjegyzékben regisztrálva.

Nőkorszak

Minden kor egy nappal kezdődik, 
de csak utólag tudjuk meg, 
ha egyáltalán, hogy melyik volt az. 
Legyünk ezúttal előrelátók: március 8.
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Megéri-e örökölni?

Az örökös felelőssége a hagya-
téki tartozásokért.

Az utóbbi időben egyre több 
az olyan hagyaték, ahol a tartozá-
sok összege meghaladja az aktív 
vagyon összegét. A klasszikus 
hagyatéki terhek a temetési költsé-
gek, a hagyatéki eljárás költségei, 
valamint a kötelesrészen alapuló 
kötelezettségek. Felmerülnek vi-
szont többek között az örökhagyó 
ápolásával, ellátásával kapcso-

latos költségek is. Persze ilyesmiről akkor beszélünk, ha az 
örökhagyót gondozó családtag nem kötött az örökhagyóval 
tartási vagy öröklési szerződést. (Ha ezt a feladatot nem csa-
ládtag/örökös látja el, akkor ilyen szerződés szinte mindig 
születik.) Ha az ápolást, gondozást az élettárs látja el, és ezért 
az örökhagyó ellenszolgáltatást ígért, akkor az élettárs is érvé-
nyesíthet ilyen igényt a hagyatékkal szemben. 

A hagyatéki eljárás során a hagyatéki leltár gyakran jó 
támpont, hogy megállapítsuk, pozitív hagyatékról van-e szó. 
Amennyiben nem, úgy a hagyatékot vissza lehet utasítani. 
A gondot inkább az jelenti, hogy nem mindig derül ki a ha-
gyatéki eljárás során, hogy milyen egyéb tartozások vannak/
lehetnek még a hagyatékkal szemben. Sokszor felmerül, hogy 
esetleg az örökhagyónak adótartozása volt, ez esetben a NAV 
megnyilatkoztatására van lehetőség. 

Olyan szabály természetesen van, hogy az örökös a hagya-
ték tárgyaival felel, és hogy az örökösök egyetemlegesen köte-
lesek helytállni, de ez nem kellően megnyugtató, hiszen attól, 
hogy valaki örököl tényleges vagyont, pl. ingatlant stb., nyil-
vánvalóan kényelmetlenül érinti, amikor esetleg az örökhagyó 
által vállalt kezesség okán egy követelés a későbbiekben előáll. 
Ilyen esetben ugyanis az örökös helytállási kötelezettségét a 
később előálló követelésért nem lehet kizárni, hiszen a keze-
si helytállási kötelezettség kötelmi tartozásként szerepel az 
örökhagyó vagyonában. Ugyanez mondható el a szerződéses 
kötelezettségvállalásokról is.

Összegzésként elmondható, hogy mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy a hagyatéki terhek még a hagyatéki 
eljárás során felmérhetők legyenek, de teljes mértékben nem 
zárható ki, hogy előkerülnek további követelések. Örökölni 
azért úgy tűnik, mindenképpen megéri, ha ez mégis kétséges, 
vissza lehet utasítani a hagyatékot. Egy dolgot nem lehet: csak 
a pozitív vagyont örökölni, a tartozásokért pedig nem helyt-
állni.

A téma természetesen roppant szerteágazó, jelen írás 
kereteit szétfeszíti. A www.moravcsik.hu honlapon nagyobb 
terjedelemben találnak e körben információt.  

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!

Álláshirdetés
BUDAKESZIN levő könyvelõirodánkba (Széll Kálmán tértõl 22-es busszal 
20 perc) keresünk gyakorlattal rendelkezõ, precíz, munkájára igényes, gya-
korlott, mérlegképes könyvelő, valamint bérszámfejtő munkatársat teljes, 
illetve részmunkaidõre. TÁVMUNKA NEM LEHETSÉGES. 

Amit kínálunk: Hosszú távú, biztos munkahely; 
rugalmas munkaidõ; versenyképes jövedelem, 
megfelelõ teljesítmény esetén folyamatosan 
növekvõ bérezés; segítség a betanuláshoz és 
folyamatos támogatás a munkavégzés során.

Szakmai fényképes önéletrajzokat fizetési  
igény megjelölésével kérném a következõ  
e-mail címre küldeni: info@stras.hu

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt!
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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)

„Ha egy társadalomban minden tiltva van, mindent megtehetsz; 
egy társadalomban, ahol valami megengedett, csak azt az egyet 
teheted meg.” 

(P. P. Pasolini)

AFORIZMA
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2019. március 7. (XXVI+1 évf.)
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UDÁNTÚL

Bőjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót 
ne végy hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, 

egyél mustárt és tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát 
vess a borba, melyet iszol, jó a levestikum is zsályával, 
spinyával, tárkonnyal, borral és gyömbérrel egyetemben. 
Ha e hónapban mennydörgést hallasz, szeles és bő időt 
jelent. A mennyi köd van Márcziusban, annyi zápor lesz 
az esztendőben; és a mennyi harmat van e hóban, any-
nyi hóharmat lesz húsvét után és annyi köd Kisasszony 
havában. E hónap két utolsó péntekén a mely fát levág-
nak, soha meg nem korhad; ha tiszta, jó esztendőt mutat. 
Időnyilatkoztató beteges Bőjtmás-hóban született gyer-
mek serény és minden dolgaiban gyors lesz, istenfélő, 
nagy igazságszerető, tökéletes, jámbor életű, nyájas, jó 
erkölcsü és bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban fölötte 
okos és kedves az emberek között.

CSÍZIÓ Márczius, Bőjtmás hava

Február  27-én Perbálon 
jelenttette be Gyopáros 
Alpár, a modern telepü-
lések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos a Magyar 
falu program elindítását. A 

Ma-gyar falu program idén 
150 milliárd forint támoga-
tást kap, amelyből 75 mil-
liárd forint pályázati úton 
lesz elérhető az ötezer főnél 
kisebb települések számára.

Amikor először megláttam az írást a sziklafa-
lon (Mene Tekel Ufarszin; Megmérettél és 

könnyűnek találtattál), erősen elgondolkodtam. 
A helyszínen, az íráson, meg a kettő összefüg-
gésén. A hely szó szerint emelkedett: a város 
fölé magasodó, kopár domb, amit a helybéliek 
némi túlzással hegynek neveznek, csúcsán fen-
séges magányában strázsáló sziklával. A maga 
természetességében is tekintélyt parancsoló 
objektumot szakrálissá avatja a tetején maga-
sodó hatalmas kereszt, mely együttes évtizedek 
óta jelképe az alant elterülő városnak. Aki egy 

ilyen helyet megjelöl,  és a kemény kőre rója (jó – jó? –, hogy nem 
mindjárt véste!) mondanivalóját, annak súlyos oka lehet. Az ilyen 
maradandó, az egyes ember életén is túli, nem csak a mának, hanem 
jövendő koroknak is szóló üzenettel terhes.  A magaslat pedig azt 
jelzi, hogy térben is minél messzebbre kívánta eljuttatni közlendőjét. 
Ami, mint a nagy mondanivalók  általában, akárcsak annak idején 
a szfinxé például, rejtvénybe van csomagolva. Három, öles méretű 
számjegy, de nem több, szikárságában mégis érzi a súlyát, még ha 
értelmét egyelőre nem is leli az, aki megpillantja. 016! 

016! Netán valami alkimista jegy, vagy – irgalom atyja, ne 
hagyj el – holmi sátánista enigma? Hiába kutatok lázasan em-
lékezetemben, lapozom föl képzeletben ezoterikus olvasmányaim 
könyvlapjait, nem ugrik be semmi. Mint a modern kor technikai 
vívmányaival kritikus viszonyban, de viszonyban lévő ember, 
végső tanácstalanságomban az okostelefonomhoz, pontosabban 
a kereső robothoz folyamodom. Nem csalódom, találat itt aztán 
akad bőven, elsők között például a TEÁOR-jegyzék egyik tétele, a 
mezőgazdasági betakarítást követő szolgáltatások száma. Kétlem 
azonban, hogy a titokzatos írás készítője arra kívánta volna em-
lékeztetni az Emberiséget (nagy E-vel), hogy aztán „ne felejtsé-
tek aratás után csűrbe hordani a termést!”. Fölmerül még az is, 
hogy egy gerillamarketing-akcióval állunk szemben, s az ismert 
okosóra-gyártó élt ezzel a megoldással abból a célból, hogy a 
016-os típusjelű termékét ilyen szokatlan módon hirdesse, de az-
tán elmélyedvén a részletekben, s szerény, ez irányú ismereteimmel 
összevetve a látványt, ezt a megoldást is el kell vetnem.

Aztán, ahogy az már lenni szokott, egy újabb, ki tudja, hányadik 
pillantás, amelyet vizsgálódásom tárgyára vetek, elhozza a megvi-
lágosodást és a heuréka-élményt. Rá kell jönnöm, amilyen alapos 
és elmélyült voltam (a körülményekhez képest) a titokzatos jelek 
fölötti spekulációimban, olyan felületesnek bizonyultam a megfi-
gyelésemet illetően. Alaposabb szemrevételezés után ugyanis meg 
kellett állapítanom, nem három számról, hanem két betű által köz-
refogott egyetlen (történetesen éppen az egyes) számról van szó. A 
sor elején álló nagy O betűt ugyanis 0-nak néztem, a középső tagot, 
az 1-est helyesen értelmeztem, viszont az utána álló G-t megint elvé-
tettem, és 6-osnak olvastam. Háromból egy találat, nem mondom, 
elég gyönge eredmény, még ha mentőkörülményként figyelembe 
vesszük is, nem volt rajtam szemüveg (igaz, nem is hordok).  Némi 
kárpótlást nyújtott  az, hogy végül is az első megérzésem volt a jó, 
s valóban egy Mene Tekel Ufarszin típusú közleményről van szó, 
ami bámulatosan rövid idő alatt folklorizálódott a magyar közé-
let televényében (A hónap képzavara – a Szerk.). Sajnos egyúttal 
magam is könnyűnek találtattam csetlés-botlásom miatt, no meg 
azért is, bezzeg a helyiek azonnal megfejtették, s csak a véletlenen 
múlt, hogy még láthattam, mielőtt foganatosíthatták volna az in-
tézkedést a városvezetők, amellyel eltüntették a graffitit a szikláról. 
Épp idejében, hiszen a farsangnak vége. S minden farsang után 
jön a böjt.

eXabo Tibor
szellemi homeless

1500-2000 ember alkotott élőláncot a Magyar Tudományos 
Akadémia körül február 12-én délután. A kormány tudomány-
politikája ellen szervezett tüntetés első szónoka a budakeszi  
Pléh Csaba Széchenyi-díjas pszichológus, nyelvész, az MTA 
egykori főtitkárhelyettese volt: „a minisztérium intézkedé-
sével arra kényszerítenék a magyar kutatókat, hogy amputált 
lábbal versenyezzenek” – mondta beszédében.

150 milliárd Perbálról

Budakeszi korábbi alpolgármestere és jelenlegi lakója kilé-
pett a Jobbikból és lemondott országgyűlési képviselői 

mandátumáról is. Hegedűs Lórántné tavaly áprilisban harmad-
szor szerzett mandátumot a párt országos 
listáján, eddig a parlament törvényalkotá-
si bizottságának alelnökeként tevékeny-
kedett. A politikus a Jobbik alelnöki tiszt-
ségét is betöltötte. A pártból korábban 
kivált és új formációt alakított egykori 
társai máris megüzenték: hozzájuk ne 
menjen, kívül tágasabb.

Modern építészet
Budaörsi ház nyerte meg a 
Creaton South-East Europe Kft. 
által kiírt „Equitone – Az anyag 
természete” című, építészeknek 
szóló pályázatot.
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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

Újra nyitva!

Nagyobb konyha=nagyobb adagok!

TETŐFEDŐ, 
ÁCS, BÁDOGOS,

LAKATOS 
munkák 

könnyűszerkezetes

CSALÁDI HÁZAK,
GERENDAHÁZAK
a tervezéstől a kivitelezésig

DURNI PÁL
E-mail:  kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: www.badogos-mester.hu
TELEFON: 

06 30 900 4238

SZOMBATON IS NYITVA!
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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)

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

Hogy a parkolás a közlekedés tárgykörébe 
eső téma vagy sem, hagyjuk a filozófusok-
ra; mi érjük be annyival, hogy a közleke-
déshez hasonlóan a közvélemény minden, 
ide vágó kérdésre igen élénken rezonál. 
Mint például legutóbb Budakeszin is, 
ahol az egyik helyi áruház (ne legyünk 
álszentek: a Príma) nemrég úgy döntött, 
megváltoztatja az üzlete környezetében 
a parkolási rendet. Azok, akik nem ab-
ból a célból állítják le itt a járműveiket, 
hogy az üzletben bevásároljanak, hanem, 
mondjuk, a közeli piacon, vagy ügyet 
intézni mennek a kőhajításnyira fekvő 
rendőrségre, okmányirodába, ezentúl  
csak úgy tehetik, ha számolnak bizonyos 
retorziókkal. Mielőtt fölháborodnának a 
nyájas Olvasók, jó, ha tudják, maguk a 
vásárlók panaszkodtak egyre gyakrabban 
arra, hogy nem tudják leállítani autóju-
kat, pláne, hogy sok helyi és környékbeli 
lakó afféle P+R parkolónak használja 
a gépjármű-várakozót. Reggel leteszik 
az autót, busszal utaznak tovább Buda-
pestre, este hazajövet pedig visszaülnek 
a kocsiba, hogy azzal tegyék meg az 
utolsó, hazavezető szakaszt. A szóban 
forgó parkoló ráadásul nem köz-, hanem 
magánterület, az üzlet tulajdonosa an-

nak idején azzal a céllal vásárolta, hogy a 
műtárgyat azon kialakítsa. (Pár éve újabb 
területet is vettek – Pátyi út 1. –, hogy 
bővítsék a befogadóképességét.)

A városvezetéssel is folynak a tárgya-
lások a lehetséges megoldásokról. Amúgy 
Budakeszin igen csak szükség lenne egy 
P+R parkolóra, ez aligha képezheti vita 
tárgyát, de ez nem a kereskedelmi vállal-
kozásra tartozik.

Van más indoka is a szigorításnak.
Lehet, mire e sorokat olvassák, már 

nem jövőidőben kell 
szólnunk róla; az 
élelmiszer-áruház-
ban működő bisztró 
alapterületét jelen-
tősen bővítették füg-
gőleges irányban az 
elmúlt hónapokban. 
Az épület emele-
tére a vendégek lép- 
csőn, ám az étel 
liften érkezik majd. 
Már csak az engedé- 
lyekre várnak a 
starthoz. A várható 
nagyobb látogatottság 
további parkolóka-

pacitást is igényel majd. S ez még nem 
minden. A vendéglátón kívül, s ezt már 
jóval kevesebben tudják, szolgálati laká-
sokat is kialakítottak az emeleten. A kis 
garzonokat a nagyobb távolságban lakó 
dolgozóiknak adják majd bérbe – önkölt-
ségi áron. Mint közismert, a cégek, vállal-
kozások mind nagyobb létszám-hiánnyal 
küszködnek, vidékünkön a munkaerőpiac 
tartalékai lényegében kimerültek, egyre 
nagyobb távolságból kell toborozni a 
munkásokat. Az üzletlánc ezzel próbál 
válaszolni a létszámgondok jelentette ki-
hívásokra.

Bitós Zora

Legyen P+R – de ne itt

Egy grund és egy tűzfal, 
íme az emeletes parkoló
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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

Szavak helyett

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

Vessenek a mókusok elé, de én előszeretettel 
szeretek szótárakat, térképeket böngészni, 
nézegetni. Ha netán még régiek is, még 
nagyobb szenvedéllyel merülök el lapoz-
gatásukba. A minap egy öreg térkép akadt 
a kezembe, ami Tök község külterületeit 
is részletesen tartalmazta, a hagyományos 
dűlőnevekig lemenően. A tanult nyelvész 
és amatőr térképész szívem nagyot dobbant, 
amikor olyan helyneveken akadt meg a sze-
mem, mint például „Proletár földek” vagy 
„Aligvárom-dűlő”. Kíváncsiságom odáig 
ért, hogy utánanézzek, vajon mikoriak, s 
honnan eredhettek ezek a nevek?

Az Aligvárom pincesor az átutazóknak, 
ha név szerint nem is, látványként  ismert, 
hiszen igazán hangulatos, festő ecsetje után 
kiáltó szeglete Töknek.  A település Perbál 
felőli határában sorakoznak, kis „fórummal” 
középütt, a 100-200 éves pincék, présházak. 
Mivel pár kilométerre fekszik a lakóövezettől, 
a borosgazda pincetulajdonosok, amikor 
elindultak egy kis pinceszerre, út közben így 
sóhajtoztak: „Alig várom, hogy odaérjek”. A 
helyi hagyomány szerint legalábbis ez lenne a 
név eredete. De hogy mikortól, már fogasabb 
kérdés, az első adatok bizonyos, 19. századi 
katonai térképekről származnak.

A hagyomány továbbélé-
sére bizonyság, hogy a helyi 
pincészet ezzel a névvel for-
galmazza a korábban Budai 
Cuvée-ként ismert borát.

Jól azonosítható ezzel 
szemben a Proletár földek 
dűlőnév; szinte napra meg-
mondható, mikor nyerte el 
ez a Patkó-kanyartól nem 
messze fekvő terület a nevét.

A történet az első vi-
lágháború utáni zavaros 
időkre vezethető vissza. 
Hallottam olyan verziót is, 

hogy a Tanácsköztársaság idején, a földosz-
tásakor nyerte volna el a „keresztségben” a 
dűlő e nevet, de történeti munkák kimutat-
ták, helyesebb az 1920-as, Nagyatádi Szabó 
István-féle földreform törvény környékén 
kutakodni. Abban a törvényben fektették le 
többek között a háborús rokkantaknak, hadi- 
árváknak, özvegyen maradottaknak és hadi-
rokkantaknak, gyűjtőnéven: proletároknak 
juttatandó földet.

Érdekes még a  „Burgundia”, a Nyakas 
hegy felé vivő, a község Ny-i szélén talál-
ható út menti területet neve is. Helytörté-
nészek szerint az 1940-es években még a 
löszbe vágott út mentén kicsi 1-2 helyisé-
ges kunyhók voltak,  a löszfalba vájt,  XIX. 
századi pincékkel. Lakói a község legszegé-
nyebb emberei voltak. További érdekesség, 
hogy a Burgundia a közeli Pátyon is ismert 
helynév Burgondia változatban. 

A Burgundia helységrész-név sok 
magyar városban és faluban előfordult a 
17–19.században, de nem tudni, hogy e 
nevezetes kelet-franciaországi tartomány 
neve miként került a magyar városok és 
falvak névadási gyakorlatába? Valószínű, 
hogy Magyarországon a Burgundia név-
vel olyan város- és falurészeket illettek a 
18–19. században, amelyek a régi város-
maghoz, falumaghoz csatlakozva újabb 
településrészként keletkeztek.

Boros Zita

Töki helynevek nyomában

A régi pincék 
alig várják...
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Rosszul cseng a magyar politikai nyelv-
ben az „idegenrendészeti eljárás”, 
amióta (2014-ben) Szakály Sándor 
történész, a Veritas főigazgatója ek-
ként minősítette a Magyarországra me-
nekült mintegy 20 ezer zsidó 1941-es 
Kamenyec-Podolszkba történt deportá-
lását.

Ezúttal semmi ilyesmiről nem volt 
szó, egy sima munkaügyi ellenőrzésre 
került sor február 26-án Budajenőn és 
Telkiben. Idegenrendészetinek annyiban 
minősült, hogy a településeken folyó 
építkezéseken dolgozó külföldi vendég-
munkásokat ellenőrizték, de eljárás nem 
indult, miután mindent rendben találtak. 
Az akció célja a külföldiek jogszerű 
tartózkodásának ellenőrzése volt. A 
rendőrökön kívül a Bevándorlási és Me-
nekültügyi Hivatal, a Munkaügyi Felü-
gyelet és a helyi közterület-felügyelők 
vettek benne részt. 4 építkezést és 16 
személyt ellenőriztek, akikről megál-
lapították, hogy jogszerűen tartózkod-
nak az országban. Az ellenőrzés során a 
hatóságok mindent rendben találtak.

Bukszalopás happy enddel

Érdekes látvány fogadta a járókelőket 
február 20-án délelőtt a patika-rendelő 
mögötti szervizúton: egy fiatalasszony egy 
ház kerítésén próbált bemászni az ingat-
lan udvarára – rendőri asszisztencia mel-
lett. Mint kiderült, maga is a testülethez 
tartozott, s egy bűncselekménynek, illetve 
elkövetőjének próbáltak utánajárni.

Négy nappal korábban 
a budakeszi N. Tibor (54 
éves) egy helyi dohánybolt-
ban megpillantott egy pul-
ton felejtett pénztárcát, amit 
zsebre dugott. Utóbb kivette 
a pénzt, majd a bukszát és az 
iratokat előzékenyen elvitte 
tulajdonosa lakásához, és 
bedobta a postaládájába. 

Az ügy a „lovagiasság 
szabályai” szerint véget is 
érhetett volna, csakhogy a 
sértett nem érte be a gáláns 
gesztussal, s a pénzét is sze-
rette volna viszontlátni, ezért 

följelentést tett. Az elkövető pechére a 
boltban kamera működött, s a felvételek 
alapján a rendőröknek sikerült beazono-
sítani őt. 

A kerítésmászás végül elmaradt, 
előkerült ugyanis a kulcs, a keresett em-
ber, de még a pénz is!

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bu-
dakeszi Rendőrőrsén lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt indult 
eljárás a férfi ellen. A nyomozást a Bu-
dakeszi Rendőrőrs befejezte és az iratokat 
bíróság elé állítási javaslattal átadta az 
illetékes ügyészségnek.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a Budakörnyék BűnügyeiBől

Migránsokat és bukszát kerestek
A kurta február ingerszegény volt kriminalisztikai szempontból; meg a rajtaüt-
éseké. Azért volt mit összegereblyézni.

Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet 

Budakeszi, Fő u. 76.
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

A buksza, akárcsak a téma, 
néha a földön hever, 

csak le kell hajolni érte
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