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OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Szemüvegkeretek
30% kedvezménnyel kaphatók!
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

Lapozzunk egyet!

HerrLiszt

Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

Változások az újságban
(írás a VII. oldalon)

2015 JÚNIUS • BUDÁNTÚL

201506.indd 17

I

2015.06.03. 14:41:41

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

Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.
H-P 10-18 óráig
Az ön lába
Telefon:
+36-20-389-2728
egészséges?
www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu
Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos, gerincgyógyász magánszakrendelése előzetes, telefonos bejelentkezés alapján
(telefon: 06/20-455-3808; 06/20-389-2728)

–
–

ÜZLETÜNKBEN:

gyógy- és ortopéd cipők készítése (orvosi vényre és privát);
számítógépes lúdtalpbetét-készítés személyre szólóan,
helyben.

10 év: -10% minden papucs és klumpa árából!

– Nem értem! Mit mond? – ezt gyakran kérdezi?
– Tudunk segíteni Önnek! – válaszoljuk mi!
Fül-, és hallásvizsgálat, készülékpróba, vényírás és kiszolgálás helyben;
fülész-audiológus szakorvos közreműködésével!
Hallókészülékek széles választékával várja Önt

A FÜLELŐ HALLÓKÉSZÜLÉK SZAKÜZLET,
Budakeszin

Budakeszi, Fő u. 43-45., I. emelet
Átrium (Walter) üzletház
Telefon: 06 (23) 453 076, 06 (20) 367 22 99
www.fulelo-budakeszi.hu
Nyitva: K-Cs: 10-18, Sze: 8-14 óra között
Aktuális Akció: 2015. július 5-ig

Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete,
Átrium Üzletház,
Budakeszi Fő u. 43-45.

Mindkét oldali ellátást igénylő Ügyfeleink bizalmát Yarus Alarm
rezgőfejes ébresztőóra ajándékozásával köszönjük meg!
Állandó kedvezmény: készülékenként 6 db ajándék elem

Az emberek többségének van valamilyen lábproblémája, és sok
panasz hátterében gyakran a láb valamilyen statikai zavara (lúdtalp, harántsüllyedés, bütyök, kalapács-ujj) áll. Számos lábbetegség
megelőzhető és kezelhető megfelelő talpbetéttel. Válassza a
PODIART talpbetétet.
Egyedileg az Ön talpára készül; optimális alátámasztást biztosít a lábnak; korrigálja a statikai elváltozásokat; hasznos a bőrkeményedések,
a sarokcsontkinövés, az öregujjbütyök és a kalapácsujj megelőzésében
és kezelésében; komfortos és pihentető a lábnak; természetes,
bőrbarát anyagokból készül; könnyű, hajlékony, szinte bármilyen lábbelibe behelyezhető; tartós használatával megszabadulhat láb-, térdés derékpanaszaitól.
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

II
201506.indd 18

Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ
Budakeszi, Fő u. 40-42.
(az udvarban)
Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029
Új nyári frizurák!
AKCIÓ!

Huszonnyolc éve
a budakeszi frizurákért
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CSÍZIÓ

Június, Szent Iván hava

S

zent Iván havában megoltalmazd magadat a sok
álomtól, érvágástól és sok borsos étkektől, füstölt
és sok ideig sóban állott hústól; egyél salátát és egyéb
parékát. Este a lábaidat megmossad meleg vízben, reggel forrásból ihatol, ne bőjtölj sokáig, igyál forralt tejet, vacsora után almát egyél, ne igyál sem méhsört, sem
szaladsört; borodban legyen ruta, sarlófű és zsálya és
arról igyál. Medárd napja felől némelyek azt tartják, ha
aznap eső van, negyven napig tartó eső lesz. Keresztelő
szent János napján pedig ha eső lesz, tehát sült hagymát
egyél a mogyoró és répa helyett. Ha Úrnapja tiszta, kétség nélkül jót jelent. Gyümölcshozó szent Iván hava, igen
ész nélkül szűkölködő, fejetlen, lábatlan balgatagokat,
tompa, goromba és tunya elméjüeket, kába fejüeket, álmélkodókat, resteket, értelem nélkül szólókat, jóllehet
víg kedvűeket, de csacsogókat, kérkedőket, szeleseket,
nagyravágyókat, hirtelen haraguakat és nagy, jó borcsiszárokat szül e világra.

AFORIZMA
„Igazat mondani azért érdemes, mert akkor nem kell emlékeznünk
arra, mit is hazudtunk.”
(Mark Twain)

Útdíjról – még mindig
Öt hónapba telt, míg végre
megfelelően sikerült kitáblázni azokat a pontokat
Pest megyében, ahonnan
az autópályák, ill. az M0-ás
fizetősek lettek január 1. után.
Igaz, a sztrádán, illetve az
Egér úton elhelyezett tájékoztató
táblákat
kiegészítő
piktogramok olyan kicsik,

hogy a közlekedők többsége
megjelenésüket feltehetőleg
észre sem veszi. (Csapda?)
Erre, ki más, az útdíj-ellenes tiltakozás élharcosa,
Budaörs város polgármestere
hívta föl a figyelmet. Wittinghoff Tamás egyébként
továbbra is küzd azért, hogy
a várost keresztülszelő autópálya-szakaszt mentesítsék
a díjfizetés alól.

Melocco Ádernál
Egy zsámbéki a Várban. Díszvacsorát adott Áder János köztársasági elnök Melocco Miklós (Zsámbék) tiszteletére nemrég a Sándor-palotában. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és
Prima Primissima-díjas szobrászművész most ünnepelte 80. születésnapját.
A vacsora előtt megtekintették (nemcsak úgy megnézték – a Szerk)
a szobrász 1989-ben elkészült, Tavaszünnep, Vénusz diadalmenete
című (eredetileg: Múzsák tánca) domborművét, amelyet a Sándorpalota dél-nyugati homlokzatán rekonstruáltak a teljes homlokzat
helyreállításának részeként.
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Szedd te!
Véget ért az 5. TeSzedd!
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció. Az országos szemétgyűjtésben május
15-17. között összesen 1.590
helyszínen több mint 170 ezer
önkéntes szedhetett szemetet, s
körülbelül 2.300 tonna szemetet
gyűjtött.
Pátyi Fenyves Csárdába
FELSZOLGÁLÓT KERESÜNK
Nyugdíjas is jöhet.
Érdeklődni
a 06 (20) 315 2712-es
telefonszámon.

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)

M

anapság nagy a zaj egy bizonyos, titokzatos miniszterelnöki
főcsővezető, akarom mondani főtanácsadó
személye körül, aki állítólag mindenféle
munkaszerződés és ellenszolgáltatás nélkül, csak úgy, merő ügyszeretetből és
-buzgóságból ad jobbnál jobb tanácsokat, amelyek nagy része állítólag meg
is hallgattatik a magas fülek által. Mondom, nagy a zaj, de mifelénk erre csak
legyintenek még a kocsmában is. Nekünk
itt, ezen a vidéken, nehéz bármi újat mondani. Láttunk mi már karón varjút, no
meg főtanácsadót, legalább ilyet, mint
amilyen ez is. Dejá vu; vagy, ahogy Jenci mondaná a söntéspultból saját szabad fordításban: dézsafű.
Emlékszem például sok-sok évvel ezelőtt, amikor az
egyik településen a frissen megválasztott polgármester
szinte az eskütétel után máris megnevezte az ő politikai
főtanácsadóját. Speciel ebben a tekintetben különbözött a
jelenlegi miniszterelnöktől, mert ő legalább nyíltan vállalta, nem pedig megtagadta a bizalmi emberét. A bejelentést
jegyzőkönyvben, sőt, ha emlékezetem nem csal, határozatban is rögzítették. De csupán annyit, hogy X. Y. a polgármester politikai főtanácsadója teljes körű fölhatalmazással, de ezért – és innen kezdődik a feltűnő hasonlóság mai,
országos utódjával – semmiféle javadalmazásban nem
részesül. Tevékenységét pedig a lehető legszélesebb körben
határozták meg, gyakorlatilag a „főnökétől” függött, hogy
épp mivel bízza meg. Természetesen félhivatalosan az is
meg lett mondva az apparátusnak, hogy mindenben segítsék
a főtanácsadó urat, minden információt, amit esetleg kér,
adjanak át neki, tekintsenek kéréseire úgy, mintha maga a
polgármester intézte volna a tisztviselőkhöz. Nem egyszer
fordult elő, hogy komoly tárgyalásokra küldte el nevezett
urat a település első embere maga helyett, aki egy idő után,
nemcsak hogy nélkülözhetetlenné tette magát, de számos,
fontos kérdésben jobban képben volt, mint bárki más a polgármesteri hivatalban, küldőjét is beleértve. A főtanácsadó
érdeklődési köre elsősorban az ingatlanügyekre, a különböző
befektetetésekre és befektetőkre terjedt ki. A főtanácsadó
igen hatékonyan működött, hiszen őt bezzeg nem kötötte
semmiféle formális egyeztetési kényszer holmi szakigazgatási szervekkel, szakbizottságokkal, nem tartozott beszámolási kötelezettséggel senkinek, kivéve a polgármestert.
Olyan apróságok sem akadályozták, mint a bevezetőben említett eskü, vagyis utólag nem volt számon kérhető hivatali
titoktartás vagy más efféle bagatell ügyekben.
A vircsaftnak, bár olajozottan működött, mégis vége
szakadt. A banánhéj éppen a már említett írásbeliség
volt; a helyhatóság törvényességi felügyeletét ellátó szerv
megvizsgálta ugyanis a főtanácsadói kinevezésről szóló határozatot (persze volt helyből, aki fölhívja rá a figyelmet,
hiszen nem mindenki örvendezett egyértelműen ennek a
kétségtelenül blikkfangos konstrukciónak), és fölszólította
a helyhatóságot, helyezze hatályon kívül az említett határozatot. Így ért, legalábbis formálisan véget ez a történet.
(A főtanácsadót persze ezután is gyakran látták a polgármesterhez hajolva fülbe súgni, de onnantól kezdve, legalábbis mint polgármesteri alteregó megszűnt működni.)
Szóval mondom, mi már mindent láttunk, sőt, nem tartom
kizártnak, hogy éppen a mi vidékünk volt a mintaadó példa legfelső szinten is, hogy politikai főtanácsadót legjobb
titokban, informálisan, mindenféle írás nélkül kinevezni.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Friss tej
a termelőtől!

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos
Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691
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201506.indd 20

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

Budajenő MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
hétfő, csütörtök
Budakeszi, Ady E. u. 1.
hétfő, szerda, péntek:
7.00-10.00 14.00-17.00
Budaörs, Nefelejcs u.
hétfő, szerda, péntek: 7.00-10.00
Budaörs, Szivárvány u. (Posta)
kedd, csütörtök: 14.00-17.00
Budaörs, Lévai u.
hétfő, szerda, péntek: 14.00-17.00
Nagykovácsi MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
hétfő, csütörtök
Páty MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
kedd, péntek
Telki, Új iskola (közelében)
kedd, csütörtök: 7.00-10.00
Tök, Kútvölgy tér (Coop áruház parkolója)
hétfő, csütörtök: 14.00-17.00
Törökbálint
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
hétfő, csütörtök:
MÁV Ltp., Újtelep
szerda, szombat:
Tükörhegy, Annahegy, Rudák telep
Zsámbék, Akadémia u. (postával szemben)
hétfő, kedd, péntek, szombat: 7.00-10.00
szerda: 14.00-17.00, 14.00-17.00
Zsámbék, Akadémia u. Focipálya mögötti
lakóövezeten
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!
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Ki segít megtalálni magam
Régen találkoztunk. Pedig egy időben
nap mint nap láttuk egymást. Néha még
fröccsöztünk is a lugasban, emlékszem.
Az Annus néni lugasában. Mert hogy az
Annus néninél laktam akkoriban albérletben, ti meg nem olyan régen költöztetek
a házba. Az első házrész volt az Annus
nénié, a másodikban laktak a Vicáék,
hű, te, az micsoda nő volt, de senki
nem mert kezdeni vele, Zsolti, a férje a
falu legerősebb emberének számított, és
olyan féltékeny volt, mint egy Otelló.
Ti a harmadik lakók voltatok. De voltak
még mögöttetek is, már nem emlékszem
a nevére annak a srácnak, valami vállalkozóféle volt, ott állt a kis furgonja a bejáratnál, többször állt, mint hogy fuvarja
lett volna. Az Annus néninek mindig volt
albérlője, nemcsak én. Volt az udvaron
egy sufni, még azt is kiadta annak a nagydarab embernek, már
az ő nevét sem tudom, de akkor
szabadult a börtönből. Nem
tyúklopásért ítélték el… Igen,
emlékszem, mennyire meg voltatok ijedve, amikor kiderült,
miféle társaságba csöppentetek,
főleg a Julid, hetekbe telt, míg
megnyugodott. Pedig mondtam,
hogy nem rossz emberek az itt
lakók, én akkor már évek óta
voltam ott albérlő, és soha még
csak egy szóváltás sem volt.
Nem mondom, a Jóska gyerek, ha néha-néha ivott, ami,
valljuk meg, elő-előfordult,
akkor szeretett okoskodni, de
könnyen le lehetett csillapítani.
Főleg az Annus néni értett a nyelvén, rá
valahogy hallgatott, mint mindenki más
is az udvarban. Volt, hogy még családi
nézeteltéréseket is elsimított, valahogy
mindenki hozzá ment panaszra.
Akkor még jó életem volt, albérlet,
munka, levélkihordó voltam, magyarán
postás. Mindenki ismert, és mindenkit
ismertem a faluban, hiszen hol ezen, hol
azon a területen hordtam ki a leveleket.
Föl tudom mondani a falu összes utcáját
sorrendben, a térkép itt van a fejemben
máig. Sok névre is emlékezem, vannak itt
olyan részek, hogy nem változott szinte
semmi, a lakók sem, csak ha valaki meghalt, vagy megházasodott. De a táskát már
nem igazán bírnám el, látod, hova jutottam. Nem, nem vagyok beteg, igaz, nem
tudom, mikor látott orvos, de ötven kilót,
ha nyomok, pedig nem vagyok egy mély
növésű figura. És öregnek sem mondanám
magam, legalábbis az életkorom szerint.
Még a nyugdíjkorhatárt sem értem el, azt
hiszem. Azt hiszem, de nem tudom, any-

nyira már nem figyelek ilyesmire, minek.
Úgysem lesz nyugdíjam, már az évet sem
tudom, amikor utoljára rendes munkahelyem volt.
Amikor a postát otthagytam, egy közeli
kórházban helyezkedtem el, jó dolgom
volt, még az Annus nénihez képest is. Egy
nővérke volt akkoriban a barátnőm, ő vitt
be, nemcsak fizetést, kosztot is kaptam.
Szerettek a konyhások, jutott annyi, hogy
ételre ne is kelljen költeni. Hiszed vagy
sem, de jól főztek! És a nővérkék is szerettek, talán emlékszel, akkor még nem
így néztem ki, mint most. Nemcsak megvolt mind a harminckettő, de csinos is
voltam, legalábbis így mondták a fiatalasszonyok. Talán ez lett a vesztem, jó
dolgomban nem tudtam, mit csinálok,
összevesztem a barátnőmmel, egy másik

nővérkével buktam le. Aztán úgy voltam, hogy akkor már jobb, ha nem dolgozunk egy munkahelyen, elmentem.
Onnantól fogva csak csapódtam, hol itt,
hol ott vállaltam munkát, akkoriban még
nem volt olyan nehéz munkához jutni,
no meg fiatalabb is voltam, meg erősebb,
ha úgy adódott, mentem én kubikolni is,
építkezésre. Azóta valahogy sehol sem
tudtam igazán lehorgonyozni, se munkahelyen, se nő mellett. Még olyan is volt,
hogy a többszörösét megkerestem egy hétvégén annak, mint amit a kórházban egy
hónapra kaptam, de persze ez olyan, mint
a kutya vacsorája. Egyszer hopp, máskor
kopp. Amikor pénzem volt, fizettem a
haveroknak. Ha meg a másiknak volt, az
fizetett. Persze nem akkor kezdődött ez az
egész ital dolog, ittam én már korábban is.
Na, nem arra gondolok, amikor hébe-hóba
fröccsöztünk az Annus néni lugasában, az
egy rendes, polgári fröccsözés volt. Meg
nem is arra, amikor vittem a nyugdíjat
még mint postás, és nyáron behívtak, a

kisnyugdíjasok voltak a legjobb szívűek,
jöjjön, ebben a nagy melegben biztosan
jólesik. Télen ugyanez, csak akkor a hideg
ellen kellett védekezni, arra meg a jó kis
házi pálinka való. Meg abban sincs semmi
rossz, ha az ember munka után benéz a
törzskocsmájába, és iszik egy-két pohárral. Aztán hazaballag, otthon várja az aszszony, meg a finom vacsora. De ez még
nem volt az. Nem tudnám megmondani,
mikor kezdődött, talán akkor, amikor már
nem ment haza az ember, hanem maradt
záróráig. Mert hát hova is menne. Nem
várja se asszony, se vacsora. Akkor már
inkább a barátok. A szesztestvérek. Nem
csak szó az, hogy szesztestvér. Ez igaz
fogalom.
Mondok én neked valamit, volt egy
haverom, ő is alkoholista, mint én, mert
mondjuk ki, az vagyok, nem szégyellem,
járt már így más is. Szóval volt ez a haverom, sokat ittunk együtt a kocsmában.
Aztán egy nap nem jött. Mindenki nézett,
senki nem emlékezett olyanra, hogy akár
egy napot is kihagyott volna, talán a
nászútját leszámítva, de hát azt sem tudom, volt-e nászútja egyáltalán. Amikor
összebarátkoztunk, már nem tartotta a
kapcsolatot a családjával. Szóval telt az
idő, már záróra volt, nézett mindenki,
hogy mi van, de csak nem jött. Biztosan
beteg. Beteg? Akkor jött volna csak igazán, mert nincs jobb patika, mint a pálinka. De másnap, harmadnap sem jött. Lassan mindenki megszokta. Aztán hetekkel
később összefutottam vele az utcájukban,
nézek ám, hát hiányzik térdből mind a
két lába. Amputálni kellett, azt mondja,
érszűkület. De ezt csak úgy tárgyilagosan, szinte érzelmek nélkül. Akkortól nem
járt a kocsmába, csak hébe-hóba, ha valaki odatolta, neki nem tellett ilyen rokkantrobogóra. Megkért, hogy menjek le a
közértbe és hozzak pár üveg sört, mert azt
szerette. Onnantól a haláláig minden nap
én vittem neki föl a sörét, persze együtt
ittunk meg egy-egy üveggel. Na, ez a
szesztestvérség. Ez működik. Mindhalálig. Nem élt soká, talán még másfél
évet.
Hogy én meddig élek, nem tudom, a
lábam mindenesetre még megvan, nem
tudok róla, hogy érszűkületem volna, de
alig van már rajta hús. Nem is tudod, honnan is tudnád, fiatal koromban futó voltam, egyszer még a megyei bajnokságot
is megnyertem. Nagyon büszke voltam,
amikor a nyakamba akasztották az aranyat. Nem tudom, hol lehet az az érme,
pedig sokáig őrizgettem a többi trófeával
együtt a vitrinben, aztán, gondolom, valamelyik költözésnél veszhetett el. Talán annál, amelyiknél én is elvesztettem
magam.
Borz Tóbiás
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Németh Ingatlaniroda – Minden, ami ingatlan

BUDAKESZIN,
Reviczky u-ban
110 m2 lakóterületű,
kétszintes,nappali+
3 hálószobás, garázsos,
tovább bővíthető
utcafronti, téglaép.házrész
332 m2-es telken eladó.
Irányár: 32 mFt

„Angliából jöttem, terveztettem BUDAKESZIN”
angol stílusú 246 m2 össz.
lakóterületű, „Családbarát” önálló,
örökpanorámás családi
villaház eladó.
Irányár: 84,9 mFt
*

BUDAKESZI felső részén
elegáns belső lakóterületű,
nappali+4 szobás, garázsos, téglaépítésű sorházi
lakás 311 m2-es
lekerített telekrésszel
eladó.
Irányár: 42,9 mFt
*

Budakeszi Házak
Ingatlaniroda

BUDAKESZIN,
Villám utcában 71 m2-es,
nappali+2 szobás,
22 m2-es erkéllyel,
garázsos, D-i tájolású
földszintes lakás eladó.
Irányár: 23,9 mFt
*

PÁTY új építésű
lakóövezetében
100 m2 alapterületű,
4 szobás, földszintes,
a legnagyobb igényességgel megépített
családi ház 847 m2-es
telken eladó.
Irányár: 34,9 mFt

Németh Piroska

2092 Budakeszi, Fő u. 38.
www.nemethingatlan.hu
Nyitva tartás: H-P 10-18-ig
Tel.: +36/23-451-729
+36/20-390-55-98
E-mail: nemethingatlan1@pr.hu

NERetlen kétéves
eXabo Tibor blogja
neretlen.blog.hu

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
Budakeszin és környékén
ügyfeleink számára.
A részletek felől
*
érdeklődjék
Tekintse meg választékunkat honlapunkon! üzletkötőnknél! Lencz Judit
2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

Kérem, feltűnés nélkül kövessen!

herrLiszt: Papírjuniális a főutcán
Játékok

herr Liszt Tisztelt Vásárlók!

Iskolatáskaakcióóó!

Igényes papír- és írószerek, a megszokott, bevált márkák.
2014-es modellek, 2015-ös tanévkezdés: táskaakció leendő Kisiskolásoknak
kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!! kiváló minőségű, márkás,
Minden évszaknak
megfelelően

Ajándék

HerrLiszt
Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

ergonómikus iskolatáskák
– 20 %-os engedménnyel
kaphatók!

Hass, alkoss…

http://facebook.com/herrliszt

Ajándékot és ajándékcsomagolót egyaránt tőlünk!
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Minden, ami a kreatív
hobbidhoz kellhet.
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T. Olvasók!
Mint bizonyára észrevették, kiadványaink az elmúlt
időszakban jelentős fazonigazításon estek át.
Túl azon az általános, és korunkban parancsolóan bölcsességen, hogy egy bizonyos időn
túl meg kell újulni, erre annak a közegnek a változásai is
rászorítottak bennünket, amelyben működnünk adatott.
Melyek ezek?
A nyomtatott sajtó világszerte visszaszorulóban van.
Nagy múltú világlapok szüntetik be papír alapú verziójuk
kiadását, és költöznek föl az
internetre.
A megmaradó (mert ne
tévedjünk, valamennyi azért
megmarad) nyomtatott sajtó
viszont átalakul. Terjednek
az ingyenes újságok, amelyek kizárólag a hirdetési
bevételeikből élnek, és a nyájas Olvasók egyre kevésbé
hajlandók pénzt kiadni azért,
amihez ingyen is hozzájutnak
(értsd: az információkért).
(Hogy aztán ez hogyan

hat a föltálalt információk
minőségére, más lapra (reméljük, más lapra – a Szerk.)
tartozik.
Ennek megfelelően, huszonkét évi pénzesújsági múlt után,
mi is beadtuk a derekunkat, és
ezután az ingyenes terjesztésű
újságok számát szaporítjuk.
Az Olvasótábor mindenesetre kétszeresen is jobban jár:
nem fizet, és nagyságrenddel
nagyobb példányszámnak örvendhet eztán.
A fentiekkel összefüggésben: két lapszám megjelenése
között követőink eXabo Tibor főszerkesztőnk blogján
követhetik szűkebb és tágabb
pátriánk eseményeit, az ezekkel kapcsolatos reflexiókat a
NERetlen 2éves blogon: http://
neretlen.blog.hu
Hogy mindez hogyan fog
beválni, még magunk sem
tudjuk: a minden korábbinál
radikális változtatásokba, bár
régóta érlelődtek, szinte egyik
napról a másikra ugrottunk
bele. Abban a reményben, hogy
van víz a medencében.
a Szerkesztőség

NERetlen 2éves (eXabo Tibor blogja)

Bevándorlás-menekülés
Európa egy ideje kísérleti terep: azt próbálgatja, vajon fennmaradhat-e egy civilizáció, ahol a nők nem akarnak szülni, a férfiak nem akarnak harcolni. Hát még akkor, ha mind nagyobb
részarányt képviselnek az össznépességen belül egy olyan
civilizáció küldöttei (a szóban forgó jövevények ugyanis nem
egyszerűen csak jönnek, hanem küldetéssel is érkeznek…)
akik, ha nők, szülni is hajlandók, ha pedig férfiak, harcolni sem
restek.
Elméletileg persze nem zárom ki a lehetőségét, hogy a kísérlet
sikerül, de nagy tétekben azért nem fogadnék rá.
Nemrég hallottam egy statisztikát a német, szülőképes korosztályba tartozó nőkről, egészen magas arányban vannak azok,
akiknek nemcsak, hogy nincs gyerekük, de nem is tervezik,
hogy valaha legyen. A demográfusok szerint innen már nincs
visszaút egy egészséges korfához, csak a betelepítés marad
mint lehetőség. Kérdés, hogy egy bizonyos, kritikus tömegen
túl, a betelepültek az európai civilizációt fogják-e fenntartanitovábbvinni, vagy valami egészen mást. Ismerős? Tiszta Római
Birodalom.
Vissza Afrikába az idegenekkel!
(A nemzeti konzultáció margójára...)

A CAT-OTTHON

Szociális Gondozó és Ellátó Nonproﬁt Kft.
(2089. Telki, Fő u. 31. cégjegyzékszám: 13-09-129159)
A 2014. évi közhasznú tevékenységről szóló és a taggyűlés által elfogadott köszhasznúsági jelentése főbb adatait a
következőkben teszi közzé.
A CAT-Otthon Nonproﬁt Kft. 2001. év január hó 1 napjától a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel kötött szerződés
alapján időskorúak ellátásával kiemelten közhasznú tevékenységet végez.
A CAT- Otthon Nonproﬁt Kft. 2014. évi normatív és állami támogatásból származó bevételei:
Normatív állami támogatásból:
NCSSZI támogatásból:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Gondozottak térítési díj beﬁzetései
Vállalkozás bevételei:
Egyéb bevétel:
Összesen:

68.143.000 Ft
1.519.000 Ft
704.000 Ft
114.326.000 Ft
5.140.000 Ft
18.575.000 Ft
208.406.000 Ft

A CAT-Otthon Nonproﬁt Kft. 2014. évi közhasznú tevékenységéből származó kiadásai:
A CAT-Otthon Nonproﬁt Kft. a normatív és állami támogatások összegét teljes egészében a közhasznú tevékenység ellátásával
kapcsolatos, összesen 204.109.000 Ft összegű kiadások fedezetére használta fel.
A CAT-Otthon Nonproﬁt Kft. 2014. december hó 31. napján 96 fő bentlakásos ember ellátásáról gondoskodott.
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1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása!

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
porolás, biotisztítás, mélytisztítás, szagtalanítás,
fertőtlenítés, szegés, javítás

TISZTASZŐNYEG
A szőnyegtisztító

http://www.tisztaszonyeg.hu
Szállítás-megrendelés: központ 06 30 680

0078

Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat keres a Zsámbéki-medencében vagy
a környéken, forduljon bizalommal hozzánk!
Építési törmelék, inert hulladék (sitt) elszállítását és lerakását, valamint feldolgozását, újrahasznosítását lakossági
és közületi ügyfeleknek egyaránt vállaljuk.
Földmunka-végzést vállalunk!
Zsámbékiak, ﬁgyelem! A település lakosai díjmentesen
beszállíthatnak évi 0,5 t inert hulladékot feldolgozásra.

SZOMBATON IS NYITVA!

30 km-es körzeten belül 20% kedvezményt
adunk a szállítási költségből.
Bio-RECycling Kft.
Telephely: Zsámbék, Mányi út 059/1
Telefon: 06 (70) 386 64 03
e-mail: bioreczsambek@gmail.com

MOLNÁR KŐFARAGÁS
Sírkő készítése márvány, gránit, mészkő
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés,
temetésre való bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Egyszemélyes sírkövek bruttó 260 ezer forinttól, márvány urnasírok bruttó 100 ezer
forinttól, gránit urnasírok bruttó 130 ezer forinttól.

2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.
Molnár Tibor: 06/20-518-4960; 06/23-453-777

www.molnar-sirko.hu
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Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

Batsoft31 Kft.

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +3670 670-5227
Budakeszi, Fő utca 56.

1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619
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Trükk-példatár kezdő autósoknak
Budakeszin dühöng a hétfő reggeli csúcsforgalom. Aki él, az mozog, s lehetőleg
személygépkocsival. Csupán igen lassan, hiszen a Fő utca telített, autó autót ér. Csak a szerencsésebbek azok,
akik nem a főváros irányába igyekeznek, hiszen arrafelé a lehetséges egyetlen forgalmi sáv telített.
Aki Páty felől, vagyis a település alsó
fertályából érkezve kényszerül az araszolgatásra, az bízva az időleges vakságában,
választhatja az Erdő utca– Rákóczi utca
útvonalat is az Erkel utcai csomóponthoz.
Igen, időleges vakság kell errefelé, hiszen
a Rákóczi utca alsó végén ott van a tábla,
mi szerint oda csak célforgalommal szabad
behajtani. Vagy nem szabad meglátni ezt
a táblát (időleges vakság), vagy az a cél,
hogy minél hamarabb átérjünk ezen a tiltott szakaszon.
Aki még bátrabb – ilyenekkel is találkozhatunk –, az végig felmegy a Rákóczi
utcán, és annak a Mezei Mária utcai folytatásán már fent is van a Himnusz szobor
mellett. Onnan pedig már csak a pillanatnyi forgalmat kell elviselnie a főváros felé.
Ja, igen, aki nem tudná, a Mezei Mária
utca végig egyirányú, de a Fő utca felől a
Rákóczi utca felé.

Akik megrettennek az Erkel utca nyugati
szakaszán kialakuló sok tucat gépkocsiból
álló dugótól, vagy a Batthyány utca, vagy
a Széchenyi utca felső szakaszán át már
fent is vannak a Rózsa utcán. Igaz, hogy
itt a Fő utca felé elvileg nincs tovább, de
hát erre való a szürke állomány ott a hajas
fejbőr alatt. Egyesek valószínűségi alapon
mérlegelik a kockázatát, hogy tovább felfelé a Szanatórium utca felé ugyan mit
veszíthetnek, de inkább mit nyerhetnek. A
bátrabbak orral előre, az óvatosabbak tolatva hajtanak be a lefelé egyirányú lejtős
utcákba. Ha szerencséjük van, máris szabad az útjuk a főváros felé.
Mások a Széchenyi–Rózsa utca sarkánál
a szanatórium felé fordítják a kocsijuk orrát, aztán betolatnak a mozdonyhoz, mintha csak parkolni szeretnének,
s nem a Fő utcára kihajtani.
Mivel nem látnak ott rendőrt,
megint megváltoztatják a
kocsi orrának irányát, és most
már bátran bekéredzkednek a
fővárosba igyekvők közé.
Persze akadnak kevésbé
gyakorlott vezetők, akiknek e
kétszeri kocsiorr-irányváltás
körülményesnek tűnik, ám van

utasuk. Nos, ezek kiszállítják utasukat a
Széchenyi utca legfelső pontján, és előre
küldik rendőr után kémkedni. A heves integetés módja alapján aztán már egyszerű
a döntés, merre is menjen a kocsi, bele a
tilosba, vagy vissza a sorba.
Igen, Budakeszin – főleg reggelente
– közelharc folyik a Fő utca minél gyorsabb eléréséért. A legfifikásabb nyugat
felől érkező trükközők az Erkel utca végén
kielőzik, megkerülik a sorban ácsorgókat,
majd a Fő utca szervizútján lemennek a
Kossuth utcáig, és itt lámpás segédlettel
ráfordulnak a Pest felé vezető útra. Magán
megfigyelések szerint itt, a szervizúton
lefelé haladó kocsik döntő többsége azonnal megint a hegy felé veszi az irányt. Igaz,
hogy majd fél kilométert veszítenek ezzel,
de megnyernek sok-sok értékes percet a
reggeli tülekedésben.
Mészáros Árpád

ÁCS, TETŐFEDŐ,
ÉPÜLETBÁDOGOS
TELEFON: 06 30 900 4238

• Ereszcsatorna javítás, tisztítás, felszerelés;
• Korcolt, léces és egyéb lemeztetők készítése;
• Ablakpárkányok, vízcseppentő szegélyek;
• Tetőszerkezet készítés, javítás, tetőablakok;
• Cserép-, palatetők javítása, kialakítása;
• Lapostető szigetelés, javítás.

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
E-mail: kapcsolat@durnipal.hu
Honlap: www.badogos-mester.hu

LAKATOSMUNKÁK,
BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON: 06 30 900 4238

Kerítés, korlát, előtető,
ajtó-ablakrács, úszó-tolókapu,
zárcsere, hevederzár,
ajtócsukó olajfék,
lépcsők, aknafedelek,
üvegezett fémszerkezetek

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
E-mail: kapcsolat@durnipal.hu
Honlap: www.femmunka.hu
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu

MŰSZAKI VIZSGA –
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
márkafüggetlen
autószerviz

Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)
ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin,
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés

ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában:
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig
Tanfolyamok egész évben,
kéthetente csütörtökön
Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

Autó
B
31e
93e
124e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

Motor
A-2 A B-vel A-1
20e 20e
10e
49e 81e
6e
69e 101e
16e

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT,
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!
Páty Nagyhegy
(Öreghegy)
2000nm-es telek

A Budavidék

Zrt.
titkársági ügyintézőt keres

Budakeszi központjába.
Feltétel: Word-Excel-ismeretek és
-alkalmazás, középfokú végzettség.
Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet
a +36/30-616-0703 telefonszámon
vagy a gazdig@budavidek.hu
e-mail címen.
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ELADÓ
Kemény Endre

Páty, Nagyhegy utca 39.

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

A telek méreténél fogva
házépítésre is alkalmas,
a környéken sok új ház
épült az utóbbi időben.

műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Érdeklődni: 70/606 8338
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Budaörs

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
Június
9. kedd, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
10. szerda, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Június
XXVII. Erkel Napok
június 12-14.
12. megemlékezések, koszorúzások:
16.00-kor a Himnusz-szobornál;
16:30-kor az Erkel Emlékháznál;
17.00-kor az Erkel Ferenc-szobornál
(a parkban); 18:15-kor az Erkel F.
Művelődési Központban
13. Erkel Ferenc Emlékhangverseny
a budakeszi református templomban
Közreműködik a Czövek Erna Zeneiskola furulya együttese, a Zákányi
Református Vegyeskar és a Gyulai

Erkel F. Vegyeskar, műsoron még
a Magyar Cantate, Erkel Ferenc
koronázási zeneműve először Budakeszin
14. Erkel Ferenc Járási Sakk Emlékverseny
az Erkel F. Művelődési Központban
9.00-tól
14. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
20. szombat
Nemzetiségi Kórustalálkozó

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Június
12. péntek, 20.30
BELGA koncert a Zárdakertben
Jegyár: 2.000 Ft
13-14. szombat-vasárnap, 10.0018.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
13. szombat, 16.00
A világítás története
Mészáros Árpád előadása a Lámpamúzeumban

Bemutatjuk a Gyógyászati Segédeszközök Szaküzletét

Vérnyomástól a jó szóig
Tíz évig fenntartani egy vállalkozást nem akármilyen teljesítmény. Megér tehát egy misét, pardon: egy cikket, hogy
bemutassuk a budakeszi Gyógyászati Segédeszközök boltját,
pontosabban a vállalkozás vezetőjét, Fenyőfalvi Franciskát e
fontos jubileum alkalmából.
Amikor
az
előzményekről
kérdezem, magamban
arra számítok,
nyilván egészségügyi dolgozóként csöppent ebbe a vállalkozásba.
– Közvetlenül azelőtt, hogy
megnyitottam volna az üzletet
itt, az Átrium Üzletházban,
valóban egy egészségügyi
cégnél dolgoztam, ott sajátítottam el a fontosabb ismereteket, szereztem meg a
megfelelő képesítést, de eredetileg semmi közöm nem volt
az egészségügyhöz.
– És megszerette?
– Nagyon. Másként nem
is lehetne csinálni. Itt csak az

marad meg, aki szereti az embereket, a betegeket.
– Mennyire széles a „gyógyászati segédeszközök” profilja kereskedelmi szempontból?
– Fölöttébb, még csak arra
sem vállalkozom, hogy a főbb
területeit fölsoroljam, már
az kimerítené e cikk kereteit.
Inkább annyit mondanék, hogy
olyan segédeszközöket forgalmazunk, amelyek a betegek,
illetve a betegségből felépülő,
lábadozó emberek életvitelét
megkönnyítik.
– Akkor ez egy olyan szakma, ami állandó tanulást igényel, hogy naprakész legyen.
– Valóban, de jogszabály
írja elő, hogy a vállalkozónak
időről időre szakmai tan-
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13. szombat, 18.00
Mamma Mia és Macskamese
a Zsámbéki Musical Stúdió csoportjainak évzáró előadása a művelődési
házban
14. vasárnap, 16.00
Hamupipőke
A Zsámbéki Deszka Diákszínjátszók
évzáró előadása a művelődési házban
15-19.
Rocky tábor a művelődési házban
20. szombat, 15.00
A Homoród Fotóklub kiállításának
megnyitója a művelődési házban
20. szombat, 18.00-24.00
Múzeumok Éjszakája 2015
Koncerttúra a Mezítlábas Zenészekkel
19.00, Tájház
Haydn, Mozart, Beethoven és a 18.
század népi dallamokat feldolgozó,
elfeledett magyar szerzők muzsikája
20.30, Lámpamúzeum
A 20 század eleji Európa zenéje és
magyar sanzonok
22.00, Romtemplom
Virág-ének
Lovász Irén és Bodrogi Éva koncertje
27. szombat, 18.00
Nyakas Néptáncgála
a Höcögő Néptáncegyüttes a Romtemplomnál

Makkosmáriai
Orgonaesték

folyamokat is el kell végeznie.
Ám sokszor itt csapódnak le olyan egészségügyi
problémák, amik ugyan nem
rám tartoznának, de tudnom
kell tanácsot adni, hogy ezekkel hova, kihez forduljanak.
Szóval üzletünk, ha nem veszi
túl fellengzősnek, kicsit afféle
egészségügyi tanácsadóhely
is. Ezen felül, sokszor egy jó
szó is úgy kell, mint egy falat
kenyér; itt az is van. Mármint
jó szó. De pékség is van a
szomszédban – enged meg
magának egy kis tréfát Franciska.
– Igen, de azért vannak
olyan szolgáltatásaik, amiket
nem ön végez.
– Hogyne: első helyen említeném Elek Emil
doktort, aki heti
rendszerességgel itt, a boltban
tart
ortopédiaigerincgyógyászati
szakrendelést. De
a számítógépes
lúdtalpbetét-, valamint a gyógy- és

ortopéd cipők készítését is feltétlenül meg kell említenem;
természetesen ezeket is külön
szakemberek végzik.
– Mi most a sláger a boltban?
– Talán a vérnyomásmérő
akciót emelném ki, hiszen
alig van család, ahol ne fordulna elő hipertónia, és ma
már nagyon sok helyen van a
háztartásban ilyen készülék.
A Microlife legújabb modellje ár-érték arányát tekintve
ma a csúcsot képviseli, és a
környéken kizárólagos forgalmazói jogunk van rá.
Az üzlet hirdetését lásd
a II. oldalon

június
14. vasárnap, 18.00
Bartl Erzsébet
28. vasárnap, 18.00
Kály-Kullai Rita
júliusi előzetes
12. vasárnap, 18.00
Kiss Zsolt

Pátyi Pincenapok
június 12-14., Pátyi Pincehegy
Zenével, tánccal, humorral.
Egy laza őrület
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Ingatlanszakértő az ingatlanpiaci bummról

Meglesz még ennek a böjtje
Az elmúlt hónapokban győzelmi jelentésektől volt hangos az
ingatlanpiac: a hírek nagy föllendülésről, áremelkedésről és a
kereslet erőteljes élénküléséről szóltak. Hogy látja mindezt a
gyakorló szakember?
Németh Piroskát, az évtizedek
óta Budakeszin tevékenykedő
irodavezetőt kérdeztük.
– Én némiképp másképp
– lep meg mindjárt a beszélgetésünk elején a családnevét
viselő ingatlaniroda tulajdonosa.
– Nem volnának tehát igazak a hírek az ingatlanpiaci
mini-bummról?
– Nem a tényekkel vitatkoznék, hiszen való igaz,
erőteljes föllendülést tapasztaltunk mi magunk is, inkább a
tények értelmezésével. Az elmúlt néhány hónapban, nagyjából februárral kezdődően,
valóban növekedett az ingatlanpiac…
– A lakó-, netán ipari ingatlanokról vagy termőföldekről
beszélünk?
– Irodánk elsősorban lakó-

ingatlanokkal foglalkozik, de
van rálátásunk az egyéb kategóriákra is. Ezek alapján azt
mondhatom, hogy is-is. Ennek
oka szerintem nem a lakossági jövedelemkiáramlás vagy
a megtakarítások bővülése,
amikor a pénz keresi a helyét,
az értékálló befektetéseket.
Inkább az
év
elején
kirobbant
pénzügyi
botrányokkal hoznám
összefüggésbe a történéseket.
Sokan pánikba estek,
elkezdték
kivenni
a
pénzüket a

Rendezvényfotózás
új szolgáltatás a KesziFOTÓ-nál
Örökíttesse meg
élete nagy eseményeit
proﬁ fotóssal, proﬁ géppel.

pénzügyi eszközökből, és a
biztosabbnak gondolt ingatlanokat keresték. Tehát nem
új pénz jelent meg a piacon,
hanem olyan fölhalmozások,
amelyek már korábban is léteztek. Hogy igazam van-e, az
hamarosan kiderül: már most
érzékelhető a bumm kifulladása.
– Milyen hatásokra számít?
– Természetesen az elmúlt
időszakban realizált ingatlaneladásoknak mindenki örül,
eladók, vevők, és nem utolsósorban mi, ingatlanközvetítők
is, de félek, hogy középtávon
mindennek meglesz a böjtje.

– Mire gondol?
– A kereslet megélénkülése fölverte az árakat, és az
eladók, gyanítom, jó ideig még
ennek a hamarosan lecsengő
fölfutásnak a bűvöletében ragaszkodni fognak a túlértékelt
ingatlanárakhoz, ami befagyaszthatja a piacot. A másik,
sok volt az úgynevezett előre
hozott vásárlás, ami ugyancsak a kereslet lanyhulásához
vezethet az év második felében. S még valamire fölhívnám a figyelmet: a föllendülés eufóriájában magam
hallottam nyilatkozni országos médiában ismert ingatlanpiaci szakértő kollégámat,
hogy most olyan a piaci helyzet, hogy pénzzel a zsebben
érdemes vásárolni, és ha megtaláltuk a megfelelőnek ítélt
ingatlant, „lábon”, azonnal
vegyük meg. Nos, én úgy vélem, az ingatlan egy bonyolult
üzlet, és a legkedvezőbbnek
látszó helyzetben is fontos a
körültekintés és a nagyfokú
óvatosság.
A Németh Ingatlaniroda
hirdetését lásd a VI. oldalon

ELADÓ
Makkosmárián (Budakeszi) panorámás, dél-keleti fekvésű,
összközműves, 900 nm-es telken 160 nm-es családi ház
(földszint 90 nm, tetőtér 70 nm + pince 45 nm)
Azonnal beköltözhető!
Érdeklődni a 06 (20) 951 961 4-es telefonszámon

Keresztelők, esküvők, családi és
üzleti rendezvények stb.
fotózását megrendelheti nálunk:

herrLiszt Papír- Írószer és Fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.

T/F 06 (23) 450 637
Nyitva tartás: H-P 10-18, Szo 9-13 óráig
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu
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Könyvelés
A St-R-AS Bt. vállalja egyéni és társas vállalkozások
számviteli feladatainak teljes körű ellátását
ügyvédi és könyvvizsgálói háttérrel.

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartások, SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH,
MEH, NYENYI), magánnyugdíjpénztár
Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa, szigorú
számadású, vevő-szállító stb.
Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel, elérhető
árakon.
St-R-AS Bt. • Budakeszi, Fő u. 121.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033
E-mail: stras@interware.hu

Óra és Ékszer

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45.
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitva tartás:
hétfőn zárva, K-Cs: 10-18.,
P: 14-18., Szo: 9-13.

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

Így lehet egy nudista strandon is jólöltözött

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Mielőtt fejest ugrana
Vállalkozásba fogna?
További proﬁllal bővítené meglevő vállalkozását?
Új üzleti partnereket keresne?

Elszámolás
a banki elszámolásban?
A devizaalapú hiteleknél a
banki elszámolások megküldésének határideje 2015. április
30. volt. De vajon minden esetben hibátlan az elszámolás?
Mit tehetünk, ha a bank elszámolta magát?
A 2015. április 30-ai határidő
kifejezetten
a devizaalapú
hitelekre vonatkozik. A fenti
határidő alól kivétel is van:
amennyiben az érintett pénzintézet pert indított és a per 2015.
március 1. után fejeződik be,
úgy az elszámolás megküldésének határideje a befejezés
utáni 60. nap. Amennyiben az elszámoló levelet kézhez
veszik, 30 napos határidőn belül lehet kifogást, panaszt
előterjeszteni, illetőleg részletes elszámolást kérni.
Ez a határidő jogvesztő jellegű, amit fontos kihangsúlyozni. Ezért nagyon ﬁgyeljünk a betartására. Határidők
esetén gyakori tévedés, hogy munkanapban számolják
az emberek, pedig amikor nincs kifejezetten megjelölve,
hogy egy határidő munkanapban értendő, akkor mindenképpen naptári napban kell azt számolni.
Fontosnak tartom, hogy mindenki kérje meg a
részletes elszámolást a bankjától, hiszen ha ez nem
áll rendelkezésre, akkor utóbb egy ügyvédnek, más
szakembernek is nagyon nehézkes ellenőrizni, hogy
megfelelők-e a számítások.
A kifogásra, panaszra, részletes elszámoláskérésre a
ﬁnanszírozónak 60 napon belül kell válaszolnia. Amenynyiben a válaszban foglaltak megfelelőségével kapcsolatban kétely merül fel, a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulni. Ezen a ponton már mindenképpen
érdemes szakember segítségét is igénybe venni.
Javaslom ellenőrizni az elszámolásokban a felvételkori árfolyamot, a törlesztésekhez tartozó árfolyamokat,
valamint az időközben végrehajtott kamatemelést, feláremelést.
Akinek pénz jár vissza, annak az írásos értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül kell visszakapnia a
pénzt.
Az elszámoláshoz segítséget kaphatnak a Magyar
Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán, civil szervezeteknél,
tanácsadó irodákon és természetesen hozzáértő ügyvédeknél is. Egyéb hasznos tudnivalókat a www.moravcsik.hu honlapon teszek közzé.
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

Mielőtt fejest ugrana,
mindenekelőtt győződjék meg arról,
van-e víz a medencében,
azaz: konzultáljon üzleti tanácsadójával!

Üzleti tanácsadás

Munkatársaink két évtizede a Buda-környék
kisvállalkozóinak a szolgálatában

Zingarelli Consulting 06 (20) 212 38 08

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd

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

Nyári asztal, asztali nyár

Nagyobb választék, több hely, több vendég

Budakeszi, Fő tér 2.
(Az Angyal Patika épületében);
Biatorbágy, Szabadság út 37.
Nyitva tartás: hétfő zárva, K-V 11-18-ig
Telefon: 06 (30) 7091041

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
A HerrLiszt bemutatja

Keszi
FOTÓbolt

Töltsd újra, Sam!

Fotókidolgozás-akció!

Filmek, digitális adathordozók
Igazolványképek
Fénymásolás, szkennelés
Rendezvényfotózás
Keretek, keretezés
herrLiszt Papír- Írószer és Fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.

T/F 06 (23) 450 637
Nyitva tartás: H-P 10-18, Szo 9-13 óráig
http://facebook.com/herrliszt
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu
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Számítógépes nyomtatókba való utángyártott és új

Tintapatronok, tonerek széles választéka,
valamint tintapatronok és tonerek
újratöltése
A legjobb áron 20 km-es körzeten belül!
Garanciával!

Herr Liszt papír-írószerbolt
2092 Budakeszi, Fő u. 76. T.: 06 23 450 637
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Tartják a frontot

Krimi a térségben

Kinn a gépész, benn a Tomcat
Az alábbiakból megtudhatjuk, hogyan taxizhatunk ingyen hidegfront esetén. De
az is jó módszer, ha drogozunk vagy hamis rendszámot szerelünk autónkra.

Ö

nbíráskodás, garázdaság és súlyos
testi sértés gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték Polgár Tamást, ismertebb nevén Tomcatet, a Tolvajkergetők
csoport vezetőjét – közölte Koszta János, a Budapest Környéki Törvényszék
szóvivője.
A csoport ugyanis kihelyezett egy GPSszel ellátott csalibiciklit azzal a céllal,
hogy aki elviszi, azt el lehessen kapni. A
biciklit ellopták, Tomcat a társaival együtt
pedig április 26-án elment az elkövetőhöz
Budakeszire, hogy visszaszerezze azt.
Az áldozat azt állította, hogy már eladta
a bringát valakinek, mire Tomcat és társai szidalmazni és bántalmazni kezdték.
Lefogták, megütötték, Tomcat pedig fejbe rúgta az acélbetétes bakancsával a
sértettet. Az áldozat 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett, és rendőrségi
feljelentést tett. A rendőrség nyomozást
folytat Tomcat három társa ellen is.
Tomcat ellen a Tolvajkergetők csoport
kapcsán két másik ügyben is folyik vizsgálat önbíráskodás és súlyos testi sértés
miatt. A bíróság a bűnismétlés veszélyére
és a tanúk befolyásolásának lehetőségére
hivatkozva helyezte előzetes letartóztatásba.
Lógtak a szeren
Nem Karinthy-függők voltak az alábbi
eset főszereplői, valószínűbb, hogy inkább
valamilyen kábítószert fogyaszthattak.
Hogy akár egyszeri narkózás is milyen
veszélyes lehet, esetük arra is kiváló példa. Csak a szerencséjükön múlott, hogy
nem volt számukra végzetes az autós túra,
aminek kapcsán e hasábokra került a történetük. De hogy emlékezetes marad, abban biztosak vagyunk.
És akkor a lényeg: május 12-én délután Pátyon át közlekedett személyautóval
Á. Viktor 27 éves telki, valamint U. Csaba
30 éves pátyi lakos, amikor utóbbi egyszer
csak rosszul lett. A sofőr hirte-len fékezett,
mivel észlelte, hogy útitársa elájul. Az
eszméletét vesztett, magatehetetlen ember
a manőver következtében alaposan beütötte a fejét. Á. Viktor jobbnak látta kihívni
a mentőket. Épp a közelben tartózkodtak
a budakeszi járőrök, akik a helyszínre
siettek, körülnézni, mi történt. Intézkedés közben gyanússá vált a gépkocsi
vezetőjének a magatartása, s előkerült a
drogteszt. Mit tesz isten, po-zitívra változott. Á. Viktor innentől a meseautón folyt-

atta útját. Arról nem szól a fáma, hogy mi
volt eredeti úti célja, de valószínűsítjük,
nem a budaörsi kapitányság, ahol végül
is kikötött és gyanúsítottként kihallgatták.
Ugyanez a sors várt U. Csabára is,
csak egy nappal később, miután elhagyta a kórházat, ugyanis az ő esetében is
fölmerült a kábítószerrel való visszaélés
lehetősége.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya – szabadlábon hagyásuk mellett
– kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított
eljárást ellenük.

Aznap, szerdán, május 13-án az orvosmeteorológiai feljegyzések szerint gyenge
hidegfronti hatás érvényesült, ami az erre
fokozottan érzékenyeknél jelenthetett panaszokat. Hogy a két idős hölgy, akikről
az alábbiakban szó lesz, a frontérzékenyek
csoportjába tartoznak-e, vagy valami más
válthatta ki a problémájukat, nem tudjuk.
Az is lehet, csupán a véletlenek játéka
okozta, hogy ugyanazon a napon ilyen,
igen hasonló esetbe botlottak a budaörsi
rendőrség járőrei.

Számtúltengés
Jóból is megárt a sok, de a most
elmesélendő történetben nemcsak túl sok
volt a betű és a szám a teherautón, amit
május 10-én délelőtt közúti ellenőrzés
keretében állítottak meg Budaörsön a helyi rendőrök, hanem rossz is.
No, ne holmi reklámfeliratokra tessenek gondolni, hanem a rendszámtáblán lévő betű- és számkombinációra. A
rendőrök kiszúrták ugyanis, hogy a kocsi
farára szerelt rendszámtábla (hivatalos
nevén: „hatósági jelzés”) alatt egy másik
is van. Aligha túlbiztosítás céljából (ha
leesik az egyik, alatta ott legyen a másik,
a pót, de hát pótot csak kerékből ír elő a
jogszabály, rendszámtáblából nem), már
csak azért sem, mert a kettő, mármint az
alsó és a fölső – nem egyezett. A rendőrök
a gumipókkal rögzített táblát leszerelték, emberüket, a biatorbágyi illetőségű
M. Mihályt (46 éves) pedig előzékenyen
a rendőrségre kísérték, ugyan már adna
magyarázatot ott a rendszámtúltengésre.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya indított ellene eljárást egyedi
azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Gyakran válnak áldozattá
az idős emberek
Az első mindjárt a székhelyükön történt.
A kora esti órákban telefonon jelezte egy
helyi lakos, hogy egy idős néni tévedt az
utcájukba, de a lakhelyét nem tudja megmondani, s azt sem, merre kell hazamennie. Igazolványt pedig nem találtak nála.
A helyszínre sietett járőrök aztán
egykettőre kiderítették a címet, és még
haza is fuvarozták a rendőrautóval, ahol
aggódó rokona vette pártfogásába.
Jó fertály órával később a budakeszi
kollégákat szólította le egy hölgy az
utcán. A 74 éves asszony elmondta, eltévedt, és nem tudja, merre induljon haza.
Nála részben könnyebb volt a hatóság
dolga, ugyanis iratai alapján egykettőre
kiderítették a címét, de az utazás itt valamivel bonyolultabb volt, el kellett hagyniuk a kapitányság illetékességi területét,
ugyanis a néni egy fővárosi utcában álló
házban lakott. Őt is hazafuvarozták.
A végkifejletet lásd, mint fent…
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Halál az úton
Átlagos hónap volt a május a közúti rendőröknek, nagyjából annyi baleset fordult
elő a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén, mint az előző évek hasonló
időszakában. Viszont a május idusát követő napon, 16-án halálos közúti balesethez
kellett kimenni helyszínelniük. Két személyautó frontálisan összeütközött szombat
este Solymár belterületén, a Mély utcában. Mindkét autóban csak a sofőr utazott,
egyikük a helyszínen meghalt.
A másik sofőrt is úgy kellett kivágniuk a helyi önkéntes tűzoltóknak a roncsból;
súlyos sérülésekkel szállították el a mentők a helyszínről.
Ami a júniust illeti, kritikus időszaka ez az évnek baleseti szempontból: vége az
iskolának, kezdődik a vakáció. Tömegesen jelennek meg a kétkerekű járművek, a
biciklik és a motorkerékpárok. Óvatosság tehát minden közlekedőnek!
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