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2016 JANUÁR

OPTIKA

Szemüvegkeretek 30% kedvezménnyel kaphatók!
Téli akció budakeszi üzletünkben: 

komplett szemüveg 9000 Ft-tól!

Biatorbágy, Budakeszi

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

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

http://www.geridoroptika.hu

!
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Papír-Írószer, kreatív hobbi, fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.

06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

HerrLiszt

Keresse aktuális ajánlatainkat, akcióinkat Facebook-oldalunkon!

UDÁNTÚL
FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN                         WWW.BUDANTUL.HU

FRÍÍÍ!

2016 – az örvény éve

Szörnyév
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Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ

Budakeszi, Fő u. 40-42. 
(az udvarban)

Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029

Huszonnyolc éve 
a budakeszi frizurákért

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Amitől a jeges 
szív is fölenged

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 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

3 érv, ami mellette szól:
– Telki másfél évtizede 
a települések vásárlóerő-
rangsorában az élen áll 
– Az épület az új település-
központban található, bank, 
gyógyszertár, postahivatal stb. 
szomszédságában
–  Az üzletek és a lakások kivitelezése ny-európai 
színvonalú!

Kiskereskedőknek, szolgáltatóknak!

Csorba Csaba 
autószerelő

Budakeszi,
Kossuth L. u. 6.

Páty Nagyhegy 
(Öreghegy) 

2000nm-es telek
 

ELADÓ
Páty, Nagyhegy utca 39. 

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

Érdeklődni: 70/606 8338
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Ugye tudjátok, milyen év lesz a 
2016-os? – tette föl a költői kér-

dést a természetfotós nyugdíjas kertész. 
Nem várván feleletet, várt, hogy társai 
kérdő tekintetüket rá emeljék, és akkor 
ő maga válaszolja meg diadalittasan. A 
diadal ezúttal elmaradt, ami pedig az it-
tasságot illeti, nagyjából stimmel, ha a 
kis kompánia ez idő szerinti állapotát jel-
lemezni akarnánk, hiszen addigra, mikor-
ra ez a költői kérdés elhangzott, már túl 
volt jó néhány rundó kisfröccsön. A za-
vart a nagy ívűnek szánt előadásban ép-
pen a következő tálca ital okozta, amivel 

a pincér megérkezett az asztalhoz, megszakítván ezzel a tár-
salgást. Az ember ugye nem tud egyszerre szónokolni meg 
inni. Első pedig, nem kétséges, az ivás. Mert inni kell, anél-
kül kiszáradna minden élet, gondolta a kertész. A retorika 
megbicsaklása ellenére emberünk mégsem tágított, s újfent 
megkérdezte, tudjátok-e, milyen év lesz az idei? Megmondom 
nektek. A Mars éve. Miután ezt kimondta, hatásszünetet tar-
tott, végighordozta tekintetét a másik kettőn, majd belekor-
tyolt italába. Miután amazok tovább szótlanodtak, folytatta. 
No és a Mars ugye minek a bolygója? Na, minek – s most 
már a mutatóujjával az ég felé, talán épp a Mars irányába 
bökött, de ekkor megszólalt a francia-magyar tanár. A Mars 
a férfias tetterő, a harc, a háború istene. Hát ez az – helyeselt 
a kvietált kertész. Uraim, egy szó mint száz, föl kell készülni a 
legrosszabbra, itt háború lesz! A gondnok, aki a legnyugod-
tabb volt közöttük, és legolvasottabb történelmi témákban, 
s néhány figyelemreméltó helytörténeti írása is megjelent 
anno a megyei lapban, csak legyintett: ugyan, mi az, hogy 
lesz? Háború most is van, mindig is volt, s mindig is lesz. 
Nem nagy kunszt megjósolni. Különben is, a kínai horosz-
kóp szerint pedig a Majom éve az idei. Majmok maguk mind, 
hogy ilyesmivel foglalkoznak, vette vissza a szót a tanár, 
ahelyett hogy valaki szólna a pincérnek, üresek a poharak, 
uraim. Különben is, oktatta a két másikat, jósolni veszélyes, 
kiváltképp, ha a jövőre vonatkozik. Engem például sokkal 
jobban izgat, hogy mi lesz a busszal. Miért, csodálkozott a 
gondnok, mi van a busszal? Hát csak az, lehet, maholnap 
megáll a busz itt, a településhatáron, és nem jön tovább. Az 
lehetetlen, kételkedett amaz. Még hogy lehetetlen? Ilyen vén 
korodra még mindig nem tanultad meg, hogy semmi sem le-
hetetlen? Már miért ne állhatna meg? Van fékje, vagy nincs? 
Megállhat, persze, hiszen a busz megáll, a piros lámpánál 
is megáll, ugye, de aztán újra elindul, és megy tovább. Na, 
akkor azt képzeld el, vén szamár… Majom, kotyogott köz-
be a kertész. Nem szamár, hanem majom. Mármint a kínai 
horoszkóp szerint. Hát mik vagyunk mi, kínaiak? Igazad van, 
ne legyünk ilyen kozmopoliták, ragaszkodjunk a mi európai 
isteneinkhez. Még inkább a buszunkhoz. Ahhoz kellene ra-
gaszkodnunk legelsősorban, nehogy már a Tarlós csak úgy 
elvegye. Azt nem tudja megcsinálni. A busznak mennie kell. 
Azért van a négy kereke. Mégis megbotlik, vágta rá a gond-
nok, s jót derült a saját szóviccén. Ennek sincs ki mind a 
négy kereke.  Persze, mert csak egy gyereke van, márpedig 
három gyerek, három szoba, négy kerék. De jön már a CSOK. 
Azt mi már nem vehetjük igénybe. Miért, elveszítetted a gye-
rekcsináló sipkádat? Ilyen időkben, gyereket csinálni? Most, 
hogy jön a Mars éve. Na, most mondom mindannyiunknak a 
klasszikusokkal: Mars ki! Pincér, fizetek.

eXabo Tibor
szellemi homeless

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)

„Nem minden történt meg, amit történelemként állítanak be 
nekünk, és ami tényleg megtörtént, nem úgy történt, 

ahogyan beállítják.”
(J. W. Goethe)
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Január, Boldogasszony hava

Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. 
Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borral és 

füvekkel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és 
eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt 
és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass.

Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek ha-
lálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt 
jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze; 
mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig 
havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges 
vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen 
haláltól minket megoltalmazzon. 

Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában szü-
letett gyermek, nedves ér rideg természetü leszen, tiszta önön-
természetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, minden 
szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, nyájaskodó 
a szép személyekkel, de haszontalan részeges és kártyás lesz, 
az atyjától maradtat hamar felönti a közre vagy garatra, és 
megemészti.

CSÍZIÓ

Év végén adták át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a 
Magyar Örökség Díjakat. Az ünnepség keretében külön kitüntetés-
ben részesítette a kuratórium a vargyasi bútorfestő és fafaragó Sütő 
családot fél évezredes hagyományőrző művészetéért. A család egyik 
ága, Sütő Levente Budakeszin telepedett le.

Magyar örökség

Új főépítésze van Budakeszinek  
Dénes György személyében.

Kérdés, mit tud majd tenni 
a város építészeti arculatának 
megőrzéséért-fejlesztéséért. A 
dolgok jelenlegi állása szerint nem 
sokat. Az a kormány, amely hatal-
mas emlékművet kíván emelni 
Makovecz Imrének Budapest 
szívében, a közelmúltban lerom-
bolta az építési engedélyezés ed-
digi rendjét. Kérdés, hogy ilyen 
körülmények között mire jó az a 
vívmány, amit egyébként Mako-
vecznek köszönhetünk, ugyanis 
anno ő harcolta ki, hogy minden 
településnek legyen főépítésze.

.

Decemberben 13. alkalommal 
osztották ki a Príma Primissima-
díjakat tíz kategóriában a ma-
gyar szellemi élet, a művészet, 
a tudomány és a sport jeles 

képviselői részére a Művészetek 
Palotájában. Magyar építészet 
és építőművészet területén a díja-
zott ez alkalommal a Budakeszin 
élő Benczúr László építész lett.

Príma Primissima

Hellner Donáta rendszeres szereplője a budakeszi helyi sajtónak kis-
lány kora óta. A legfrissebb hírek azonban ezúttal nem sportsikereiről 
szóltak. Kiderült, az élet más területein is megállja a helyét a fiatal-
asszony (nemrég kötötték be a fejét): az egyik kereskedelmi TV 
vetélkedőjében 800 ezer forintot nyert a tavalyi adventben.

Nyert Hellner 
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Jelentős változásokat hozott az 
új év a Herr Liszt Papírbolt éle-
tében.

Ezekről az üzlet – eddigi – 
vezetőjét kérdeztük.

– Valóban meg tudom 
erősíteni az információt – 
válaszolja érdeklődésünkre 
Pintér Mária –, év elején a bolt 
üzemeltetését egy papír-írószer 
nagykereskedelmi vállalat, 
az Iron Center Kft. átvette a 
Budántúl Bt.-től.

– Miért?
– Egy vállalkozás életcik-

lusának is megvannak a 
törvényszerűségei, ahhoz, hogy 
fenn tudjon maradni, időről 
időre jó felforgatni fenekestül  
mindent, akár radikális lé-
péseket megtenni, különben 
elsatnyul, ellaposodik. Remé-
lem, hogy a jelzett változás az 
üzletre, áttételesen pedig a csa-
ládi vállalkozásunkra vérfris-
sítésként hatnak majd, ami a 
megújulás, továbblépés alapja.

– Végül is a vásárlókat kev-
éssé izgatja, ki vagy mi egy bolt 

tulajdonosa-üzemeltetője, őket 
az érdekli, érintik-e a változá-
sok az ő vásárlási szokásait, 
a megszokott árukészletet, az 
ismerős eladókat.

– Az üzlet profilja, üz-
let- és árpolitikája alapvetően 
nem változik, tehát a jövőben 
is számíthatnak vevőink arra, 
amit eddig megszoktak. A vál-
tozások pedig, egyértelműen 
az ő érdekükben fognak 
megtörténni, és inkább pluszt, 
reményeim szerint többletet 
jelentenek majd, de erről nyi-
latkozni már nem én vagyok 
illetékes. Olyan valakibe he-
lyeztem a bizalmamat, akit 
szakmailag sokra becsülök. 
Tapasztalataim szerint a vevők 
amennyire szeretik a bevált, 
megszokott dolgokat, ugyanú-
gy igénylik az újdonságokat, a 
megfontolt változásokat is. 

– Ne kerüljünk meg egy fon-
tos kérdést: bárhogyan is, de a 
Herr liszt huszonegy éve…

– Huszonkettő, ha pontos 
akarok lenni.

– … szóval a Herr Liszt 
Papírbolt huszonkét éve 
elválaszthatatlanul összeforrt 
az ön személyével. 

– Jólesik ezt hallanom, re-
mélem, a vevőim is így gon-
dolják. Tagadhatatlan, hogy a 
döntésünkben, hogy tudniillik 
a bolt irányítását másra bíz-
zuk, szerepet játszott az is, 
hogy ez a több mint két évtized 
sokat kivett belőlem, bár lega-
lább annyit vissza is kaptam 
a vevőimtől. Fogalmazzunk 
egyszerűen: elfáradtam. Már 
nem éreztem (érzek) magam- 
ban elég erőt ahhoz, hogy 

az új kihívásoknak meg-
feleljek. És itt egyáltalán nem 
a vevőimre gondolok, tőlük 
inkább feltöltődöm; hanem a 
gazdasági viszonyokra, az új 
technológiákra. De ha mond-
hatok valamit, ami engem 
mindenképp megnyugvás-
sal, s remélem, a vevőimet 
is örömmel tölti el: maradok 
a boltban mint eladó. Igaz, 
nem teljes munkaidőben, de 
naponta találkozhatnak velem 
és eddigi munkatársaimmal 
ezután is azok, akik megis-
mertek. 

Herr Liszt

Új év, változások a Herr lisztben

Év vége felé valószínű, hogy a naptár az 
egyik legforgatottabb lapfüzér. Család, 
munka, bevásárlás, vendégség, meg sok 
minden más kell, hogy ráférjen az utolsó 
lapokra. Néha, hirtelen mozdulattal, az 
előzőek is felgyűrődnek, s előbukkan 
egy-egy régi bejegyzés. 

A 2015-ös december 8-ánál, a 150. 
évéhez érkezett Országos Erdészeti 
Egyesületet ünneplő központi rendezvé-
nyre emlékeztetett tömör utalás. A nap-
tár mellett fekvő szaklapunk címolda-
lán pedig az egyesületi jelvény, rajta a 
tölgylevél-csillag villant elő. 

Tölgylevél csillag... 
150 év… Egyesüle- 
tünk… Jelvényünk… Ju-
bileumi év… A kavargó, 
összeillő gondolatfosz-
lányok mágnesként kap-
csolódnak.

Úgy emlékszem, az it-
teni erdészetünk tíz év 
előtti, legidősebb korú 
erdőrészletének a fái, 
lényegében, a hazai 
erdészeti szakegyesü- 
leti szerveződés idejéből 
valók. Tíz éve nem lát-

tam őket, sok minden történhetett velük, 
hiszen az utódjaik fölcseperedésének 
tanúiként magasodtak már akkor is a 
megfogyatkozott öregek. Talán sikerül 
náluk, velük ünnepelni..., mert, hát nem 
jutottam el a központi rendezvényre… 
Külponti ünneplés – Külső-Budán. 

A ma aktív erdészeti műszaki vezető 
kollégák jóvoltából és társaságában jár-
tam át a nyurga, fiatal sűrűt, amelyből 
méltóságteljesen magasodtak ki a 
hagyásfa óriások. Javarészt kocsányos 
tölgyek, mint az elmúló  „Év fái”, de 
hegyi juhar is. A legidősebb tölgyek az 

Ungarischer Forstverein alakulásakor 
(Esztergom – Lechner Franz, Budakesz 
cs. és kir. főerdésze jelenlétében), 1851-
ben születtek/sarjadtak itt, 500 méter 
t.sz. feletti magasságban. Számos, 150 
éves korban kitermelt társukra a zöld 
bársonyos tuskók emlékeztetnek. 

Harmadfélszáz  év égi és földi vi-
harainak át- és túlélőivel találkozhat-
tam, akik jövőteremtők, szakmánk, 
összetartozásunk értelmét sugárzók, 
erőfeszítéseinkben ösztönzők. A 
mellékelt kép, kora szerint, a telki 
időszakhoz köthető: Ráadásul az évszak-
hoz is illik.

                                  Apatóczky István

Korok és kerek évfordulók

Csergezán

Cikkünk szerzőjéhez hasonlóan 
e kép alkotója is a természet, az 
erdő sze-relmese volt. S további 
hasonlóság, hogy élete évtizede-
ken át  összeforrt a Buda-kör-
nyéki erdőkkel. A világhírű ter-
mészetfestő, Cserzegán Pál idén 
húsz esztendeje, hogy elment. Em-
lékét szobor őrzi a Budakeszi Er-
dészet szoborparkjában, nevét ki-
látó viseli a Nagykopasz tetején.
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Gondoltam, éppen ideje, hogy megis-
merkedjenek vele ne csak az írásain keresz-
tül, hanem tőle magától tudják meg, ki is ez 
a férfiú, honnan jön, merre tart?

Amikor leülünk – fehér asztal mellé 
– az interjúra, egy fotót mutat, kérdvén, 
mit ábrázol. Nem is kell faggatnom, csak  
jegyzetelnem; folyik belőle a szó.

„Ez a kép egy agytorna kelléke, amit ma-
gam fejlesztettem ki idős emberek számára. 
Ez nagyon fontos ahhoz, hogy az ember 
öreg korára is megőrizze szellemi frisses-
ségét. Magam sem hittem volna, hogy va-
laha ilyesmire adom a fejem, de egy buszos 
kirándulás alkalmával, ahol szokás szerint én 
voltam a „hangulat-, avagy kultúrfelelős”, 
velünk utazott egy idősápolással foglalkozó 
szakember is. Hogy a buszozás se teljék 
unalmasan, vittem magammal néhány érde-
kes fényképet, amelyekről ki kellett találni, 
mit ábrázol. Szóval ez a hölgy megkérdezte, 
hajlandó lennék-e a játékomat az öregek ott-
honában is bemutatni. Pár nap múlva debü-
táltam. Azóta, ha jól számolom, túl vagyok 
a 85. foglalkozásomon.  Immár három he-
lyen is heti rendszerességgel tartom össze-
jöveteleimet: Budakeszin a Generációk 
Házában, Zsámbékon az idősek otthonában 
és a pátyi Levendula Otthonban. Amikor túl 
az ötvenen, ismét beültem az iskolapadba,  
jöttem rá, milyen jó dolog idősebb korban 
is újabb ismereteket szerezni;  s ugyanakkor 
fogalmazódott meg bennem a vágy, de szép 
lenne tanítani, átadni mindazt a tudást, amit 
az ember élete során fölhalmozott. 

Amúgy eredeti végzettségem villamos-
mérnök, de az imént említett visszatérésem 
az iskolapadba már a tanítás jegyében tör-
tént. A 2000-es évek legelején az akkori 
munkahelyemen, amit akkor még MATÁV-
nak hívtak, létszámleépítés volt, amibe én 
is beleestem. Nyár vége, ősz eleje volt, a 
felmondási idő alatt bejárnom sem kellett, 
készültem hát a szüretre; épp hordómosásra 
érkeztem Zsámbékra, ahol egy kis szőlőm 
és présházam van. Hát, ahogy megállok, 
egy régi, gyerekkori játszópajtásom jön 
velem szemben. Zsámbékon nevelkedtem, 
és csak a hetvenes évek elején költözött át a 
családom Budakeszire. Látom, ő is méreget, 
„valahonnan ismerős ez az ember”. Hogy-
ne, hiszen utoljára az óvodai homokozóban 
találkoztunk. Szó szót követett, mi tör-
tént azóta; ki hol, mit tanult, s természe-
tesen az ilyenkor obligát „Hol dolgozol?, 
„Na és te?”. Mondom, épp felmondási 

időmet töltöm. „Nem volna kedved nálunk 
tanítani?” Ő ugyanis, kiderült, a Premont- 
rei Szakképző igazgatója volt. „Éppenség-
gel volna – hangzott a válaszom –, mikor 
kellene kezdeni?” „Húsz perc múlva.” 
S húsz perc múlva már ott álltam a ka-
tedrán, megtartottam életem első, hivatalos 
tanóráját. De hogy óraadóból „rendes” tanár 
lehessek, meg kellett szereznem a képesítést, 
erre utaltam a beszélgetésünk korábbi részé-
ben. Hogy a kádmosással a présházban mi 
lett? Természetesen az sem maradt el, rend a 
lelke mindennek. Szóval évtizedek után így 
kerültem én vissza Zsámbékra, ahol azóta is 

tanítok. De adtam már elő vendégtanárként a 
Nemzetvédelmi Egyetemen is. A főállásom 
a szakképző, és négy másik helyen is dolgo-
zom. Soroljam? A három nyugdíjas otthont 
már említettem. Ugyan fizetség utána nem 
jár, de rendszeres heti elfoglaltság, amire 
ugyanúgy készülök, mint egy tanórára. 
Végül, de nem utolsósorban ott van az 
ötödik: szórólapok, újságok kézbesítését is 
vállalom, például, ezt az Olvasók kedvéért 
mondom, a Budántúl – Keszi, láss!-t. Ezek 
volnának a rendszeres elfoglaltságaim, de 
ezeken felül alkalmi előadásokat is szí-
vesen tartok, legyen szó az 1924-es nagy 
szélviharról, ami 1924-ben végigsöpört a 
Zsámbéki-medencén, vagy a mára szin-
te teljesen feledésbe merült herceghalmi 
vasúti szerencsétlenségről 1916-ban. Nem-
rég pedig kaptam egy megtisztelő felkérést, 
tartanék vasúttörténeti-művelődéstörténeti 
előadásokat a MÁV Nosztalgia különvo-
natain. Említettem, mennyire fontos az 
idős emberek számára, hogy tornáztassák 
az agyukat; amit nem használ az ember 
eléggé, előbb-utóbb elsorvad. De legalább 
ennyire fontos a szellemi komfortérzetünk 

megőrzéséhez, hogy a fiatalabb korosztá-
lyokkal is legyen élő kapcsolatunk. Leg-
jobb a legfiatalabbakkal. Igyekszem elöl 
járni a jó példával, hiszen már én sem 
vagyok húsz, így aztán óvodákban is szok-
tam mesetörténeti foglalkozásokat, játékos 
ismeretterjesztő előadásokat tartani. 

A helytörténet külön bekezdést érde-
mel. Tavaly unokanővéremmel, Scharle 
Krisztinával együtt elindultunk egy zsám-
béki pályázaton. Arra vállalkoztunk, hogy 
a főtér történetét földolgozzuk. Krisztina 
elsősorban a filológiai részét, bújta az 
anyakönyveket, hogy amilyen mélysé-
gig csak lehet, föltárja az egykor ott élt 
emberek, családok históriáját. Sok sze-
mélyes élményét is beleadta a közös 
munkába. Én mint afféle műszaki ember, 
a főtéren álló 38 épület alaprajzát, épí-
tészettörténetét dolgoztam föl, összekap-
csolva az épületekben tevékenykedő 
iparosok, kereskedők technikatörténeti 
vonatkozásaival.  Feldolgoztam a terület 
közműtörténetét is. Mindezt, források-
tól függően, a török időktől máig. Külön 
érdekesség volt az egykori zsinagóga, 
amit a második világháború után bontot-
tak el, és amivel kapcsolatban sok téves 
információ is keringett, remélem, sikerült 
ezeket eloszlatni. Még az egykori mikvé 
helyét is megtaláltuk. 

Ha a saját személyem előképét 
keresném az őseim között, édesapámat és 
nagyapámat egyaránt meg kell említen-
em, mindkettő nagy mesélő volt, áhítattal 
hallgattam gyerekként minden szavuk. 
Apám gépészmérnök volt, közlekedéstu-
dománnyal foglalkozott, KRESZ-
tankönyvét évtizedeken át százezrek 
használták. Fiatal emberként magam is 
részt vettem a szerkesztésében, a fotó- 
anyagát készítettem. Ennek a tiszteletdíjá-
ból vettük a budakeszi telket, ahova a 
családi házunkat fölépítettük. Nagyapám 
pedig ezermester volt, de a megélhetését 
a zsámbéki főtéren álló textilkereskedése 
jelentette. Ő amúgy töki születésű volt, s 
mint tudjuk, a sváb Zsámbék és a színma-
gyar református Tök a közelség ellenére 
sokáig bizalmatlanul tekintett egymásra. 
Nagyapám kivételnek számított, amikor 
zsámbéki sváb lányt vett feleségül, de ab-
ban bizonyosan övé volt az elsőség, hogy 
a kor szokásaival ellentétben ő költözött a 
lányos házhoz. 

Három felnőtt gyerekem van és négy 
unokám. Hogy jut-e időm mesélni nekik? 
Arra mindig jut. És viszem őket, ha te-
hetem, a foglalkozásaimra. Legutóbb 
Luca-napi előadáson volt a hétéves, s egy 
adott ponton magam számára is váratlanul 
bekap-csolódott, és átvette nagyapjától a 
szót.  A többiek is ott járnak a nyomában, 
nem félek tehát, lesznek örököseim.

Lejegyezte: Zoborai stb.

BemutatJuk mészáros árpádot

Óvodától az idősotthonig
Alakja ugyan meglehetősen ismert Budakeszitől Zsámbékig, Olvasóink közül 
azonban vannak jó néhányan, akiknek csak a neve rémlik; kérdezgetik is 
gyakran tőlünk, ki az a Mészáros Árpád, akinek a cikkei rendre megjelennek az 
újságban.  

Jelenleg öt állása van, de nem 
azért, mert álláshalmozó
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Eredeti thai masszázs szakképzett, 
thai masszőrökkel

BUDAKESZI, Fő u. 48.

www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com

Nyitva H-V 10-22 óráig

Telefon: 06 (30) 693 52 02

BAN THAI 
MASSAGE SZALON

ÚJ!

Budakeszi, Fő u. 43-45., I. emelet
Átrium (Walter) üzletház
Telefon: 06 (23) 453 076, 06 (20) 367 22 99
e-mail: fulelo.budakeszi@gmail.com
www.fulelo-budakeszi.hu
H 14-18, K és Cs 9-17-ig, Sze 9-15-ig, P zárva
Dr. Nagy Elemér: szerda 8-11.30-ig

FÜLELŐ HALLÓKÉSZÜLÉK 
SZAKÜZLET

OEP-támogatással is!

 Egy jó beszélgetés alapja a jó hallás! 
Tegyünk érte!

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

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

www.uzletekbudakeszi.hu
www.gerincambulancia.hu

Gyógyászati Segédesz-
közök Szaküzlete, 
Átrium Üzletház, 

Budakeszi Fő u. 43-45.

Javasoljuk a vizsgálatot, mert az emberek többségének van valami- 
lyen lábproblémája, és a panaszok hátterében legtöbbször a láb valamilyen 
statikai zavara áll (lúdtalp, haránt- és hosszanti boltozatsüllyedés, bütyök, 
kalapácsujj). Számos lábbetegség megelőzhető és kezelhető a megfelelő 
talpbetéttel.

A PODIART EGYEDI TALPBETÉT:
– Teljesen egyedileg az Ön talpára készül;
– Optimálisan biztosítja lába alátámasztását;
– Korrigálhatja a statikai elváltozásokat;
– Eredményesen használható bőrkeményedések, sarokkinövések, öregujj- 

bütyök, kalapácsujj kezelésében és megelőzésében;
– Kellemes komfortérzetet biztosít viselőjének, a fáradt láb megpihen  

rajta.
– Természetes bőrbarát anyagokból készül
– Könnyű,hajlékony, szinte bármilyen lábbelibe elhelyezhető
– Tartós használatával megszabadulhat láb-, térd- és derékpanaszaitól.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST VAGY 
KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL

Az ön lába 
egészséges?

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

Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos, gerincgyógyász magán-
szakrendelése előzetes, telefonos bejelentkezés alapján  
(telefon: 06/20-455-3808; 06/20-389-2728)

ÜZLETÜNKBEN:
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Az év első napjai a nevezetes hirdetőoszlop-
affértól voltak hangosak. Kérdezheti persze 
a nyájas, hogy kerül a csizma az asztalra, 
vagyis minek veri bele a lap az orrát (A 
hónap képzavara – a Szerk.) holmi fővárosi 
ügyekbe, de hát többször megírtam már, ha 
egykor minden út Rómába, ma minden út 
Budakeszire vezet.

Az valóban példátlan és bicskanyi-
togató, hogy jogi fölhatalmazás híján 
egy helyhatóság önbíráskodásra vete-
medjék, de az meg egyenesen félelmet 
kelt, hogy a kormányzat ehhez kar-
hatalmi segítség nyújtását is kilátásba 
helyezze. A dolog előzménye, hogy a 
főváros még decemberben fölbontotta 
a szerződést a főváros területén lévő 
hirdetőoszlopok tulajdonosával, Simics- 
ka Lajos cégével, ami ellen ő fellebbezett. 
Az akció idején a bíróság még nem foglalt 
állást.

Akit a részletek érdekelnek, napra-
készen követheti a sajtóban.

Mi azonban ennek apropóján inkább 
kicsit „történészkedni" fogunk, és arra 
emlékeztetnénk Olvasóinkat, hogyan is 
kerültek a szóban forgó közterületi rek- 
lámfelületek jogai mostani tulajdonosuk 
birtokába.

Egyszer volt, hol nem volt, sok év-
vel ezelőtt volt egy vállalat a főváros 
közelében, amely a rendszervál-
tás hajnalán időben ébredt (hogyne, 
hiszen hajnal volt, ugyebár), és sza-

bályos szerződés keretében meg- 
szerezte a közterületeken elhelyezhető 
hirdetési jogokat. Prosperált is szépen 
a cég, mígnem egy nap furcsa bale-
set történt a városkában. A meg nem 
nevezett cég tulajdonosa leesett irodá-
ja lépcsőjén, s csúnyán összetörte 
magát. A baj nem jár egyedül, ezzel 
egyidejűleg a gyönyörű autóját is el-
lopták a parkolóból. Szerencséjére 
nem jutottak vele messzire. Voltak 
persze mindenféle pletykák, hogy az a 
lépcsőn való leesés nem holmi baleset 
volt,  valamint, hogy a „baleset” és 
az autólopás sem a véletlenek összjá-
téka volt csupán, de mivel se följelen-
tés nem történt – ugyan kit is jelent-
hetett volna föl emberünk azért, hogy 
legurult egy grádicson, talán egy vak 
komondort?, ez az innováció akkor 
még nem volt ismert –, se nyomozás, 
a sztori is lassan feledésbe merült.

Azt viszont már tényleg az ösz-
szeesküvés-elméletek körébe kell sorol-
ni, ami bármilyen  összefüggést próbál-
na konstruálni az említett események s 
aközött, hogy a szépen prosperáló cég 
jogokkal együtt nem sokkal később 
másokhoz került. Nyilván tisztességes 
üzleti megállapodás keretében.

Ennyi volt, tán igaz sem volt.
                                Biator Oszi

Vak komondor Budakeszin

Az elmúlt adventben a legnagyobb izgal-
mak Zsámbékon történtek. Kiváltójuk pe-
dig az volt, hogy a településen elterjedt, 
beszüntetik a disznóhús árusítását a helyi 
szupermarketben. De még a karácsonyt 
is betiltják, egyelőre legalábbis az üzlet 
területén, merthogy új tulajdonos jött, 
aki történetesen muzulmán, akit zavar-
nak az efféle rekvizitumok. Hogy ez az 
egész ne maradjon meg a helyi szóbeszéd 
szintjén, arról az egyik nemrég alakult, 
kormány közeli hírportál gondoskodott, 
mivelhogy elsőként röpítette világgá a 
„hírt”. 

Ebből aztán újabb 
szóbeszéd és mindenféle 
kombináció keletkezett, 
egyesek már a Simicska-
Orbán armageddont idéző 
belháborút vizionáltak 
a kormányerőn belül, u-
gyanis nemcsak a hírpor-
tál mondható kormány 
közelinek, de az is elég 
közismert, hogy a szóban 
forgó szupermarket-lánc 
tulajdonosi köre sem áll 
távol Felcsúttól (mármint 
képletesen értve).

Az információról persze hamar 
kiderült, kacsa, annyi az igazság, hogy 
a szupermarket vezetésében valóban 
van egy arab személy, de szó sincs se a 
sertéshús, se a karácsony betiltásáról.

Bárhogyan történt is, az biztos, hogy 
a zsámbéki üzlet neve még soha sem 
forgott ennyit közszájon se helyben, 
se országosan. Ha mindezt egy gerilla 
marketingre szakosodott reklámcég 
tervelte volna ki, se csinálhatta volna 
jobban.

                                Márna Apó

Szabad karácsonyt Zsámbéknak!

A kóser hentes 
100 méterrel odébb van

Az új évben már nem nyitott ki a néhány 
éve a budakeszi  ParkCenter  ud-

varban megnyílt McDonald’s  étterem.
Hogy ennek mi az oka, nehéz lenne 

rekonstruálni, azt mindenesetre nem 
valószínűsítjük, hogy a helyiek kevé-
sbé szeretnék a hamburgert, mint másutt, 
vagy hogy tömegesen tértek volna át az 
emberek mifelénk a paleo-diétára. (Bár, 
amennyire ismerem a céget, ha a paleo 
valóban tömegesen terjedne valahol, biz- 
tosan beiktatnák az étlapjukra a nekik 
megfelelő kínálatot.)

Az okok között valószínű első helyen kell 
említeni azt, ami az egész budakeszi Tesco-
udvart sújtja: nem kevéssel a nyitás után 
kitört a világgazdasági válság, amit nehéz 
lett volna előre látni, pont akkor, amikor a 
beruházásoknak meg kellett volna térülni. 

A McDonald’s Magyarország is még 
csak mostanában kezd el kilábalni a 
krízisből, és már fejlesztésekben is gon-
dolkodik: mind népszerűbbek például a 
McCafék.

A budakeszi mellett még egy gyorsét-
terem zárt be 2016. január elsején a ma-
gyar piacon. A dolgozókat igyekeztek más 
éttermeikben áthelyezni.

A kávézók mellett pedig most tesz-
telik az önkiszolgáló rendelésfelvételt a  
cégnél.
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Anyukám  
szerint azért 
járunk ide, 

mert ez Príma

Ha nincs kedvem 
főzni, akkor a Príma 

Bisztróba jövök

Friss tej  
a termelőtől!
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!

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

Spiritiszta szeánszokhoz vezető médiumot keresünk. Jelentkezéseket a
Szerkesztőség címére kérjük levélben, Spiritusz jeligével

* 
Telki pékségünkbe eladót felveszünk. 
Érdeklődni: 06/30-938-2410

* 
Médiavállalkozás számlaképes üzletkötőket keres. Internet elengedhetetlen,
javadalmazás jutalékos rendszerben. 
Érdeklődni a 06 20/212 3808-as telefonszámon.

* 
Bélyeggyűjtemény hagyatékból eladó. 
Hívjon a 20-21 23 808-as telefonon.

* 
Gyűjtő működőképes orsós magnót vásárolna. Telefon: 23/422 453

Ap
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Ugyan Budaörsön volt már animációs 
filmfesztivál, de a címben szereplő Om-
buc manó nem egy rajzfilmfigura, csak 
éppen tréfás kedvében volt a címadó 
szerkesztő. Holott nagyon is komoly 
ügyről lesz szó az alábbiakban. 

Azt nem tudom, másutt, a világ bol-
dogabbik felén van-e hasonló, de hogy 
Magyarországon ilyen még nem volt, 
abban biztosak lehetünk. Budaörs város 
önkormányzata (az itteni helyhatóságot 
talán még akad ok ezzel a terminussal 
illetni) ugyanis úgy határozott, hogy lét-
rehozza az esélyegyenlőségi szószóló 

(magyarán: ombudsman) intézményét, 
amelyet természetesen majd egy erre 
alkalmas személy fog betölteni, de ki-, 
illetve megválasztása még folyamatban 
van.

Hogy Budaörs az esélyek, ha nem is 
egyenlőségét, de kiegyenlítésére való 
törekvést régóta komolyan veszi, tudhat-
ja, aki figyelemmel kísérte, akár lapunk 
jóvoltából is a település életét az elmúlt 
évtizedekben. Gondoljunk például a he-
lyi mozgáskorlátozottakra, a vakokra 
és gyengén látókra és szervezeteikre: 
tevékenységük és támogatásuk orszá-

gos viszonylatban 
is kiemelkedő volt. 
De említhetnénk 
a közintézmények 
a k a d á l y - m e n t e -
sítését (2007-ben 
így lett a Budaörsi 
Újvárosháza az Év 
A k a d á l y m e n t e s 
Épülete), vagy az 
e r ő f e s z í t é s e k e t , 
hogy a helyi lakos-
ság körében a digi-
tális analfabetizmust 
fölszámolják.

Ilyen előzmények után döntött tehát 
úgy nemrég a helyi közgyűlés, hogy ma-
gasabb szintre emeli eddigi, ez irányú 
tevékenységét, és ennek jegyében mega-
lakítja a szóban forgó intézményt. S hogy 
mi lesz az ombudsman feladata? Szó sze- 
rinti idézet következik a határozatból: 
„A szószóló feladata az önkormányzat 
és intézményei működése során a he-
lyi társadalom sérülékeny csoportjai 
szempontjainak képviselete, érdekeik 
érvényesítése, hangjuk felerősítése a 
döntés-előkészítés során és a döntési 
folyamatban.  A szószóló kötelezett-
sége a naprakész tájékozódás az adott 
csoportokat érintő ügyekről, részvétel 
a bizottsági és a testületi munkában, 
szoros együttműködésben a hivatallal, 
annak szakmai csoportjaival.” Tartja a 
kapcsolatot az általa képviselt csopor-
tok civil, illetve szakmai szervezetei és 
az önkormányzat, illetve a hivatal érin-
tett szervei között. A szószóló évente be 
fog számolni az általa képviselt csopor-
toknak munkájáról

Mint megtudtuk, az esélyegyenlőségi 
ombudsman csak az első egy hosszabb 
távú folyamatban. Működésének tapasz-
talatai alapján azt is tervezi a városháza, 
hogy ennek mintájára később gyermek- és 
ifjúsági szószóló is működjék Budaörsön.

                                Szóba' Bitor

Ombuc manó Budaörsön

Idézetek következnek Keller László 
(egykori MSZP-s politikus, térségünk 
országgyűlési képviselője, többszörös 
államtitkár) Facebook-oldaláról. 
Amelyek a konkrét tárgyon – állami-
föld-árverések – túlmenően arról is 
tanúskodnak, dacára annak, hogy 
Keller hivatásos politikai pályafutása 
véget ért, a közügyek iránti figyelme 
fennmaradt.

„A Pest megyei földosztás 4. he-
tének első napját kihagytam. Nem baj, 
hiszen a nyertesek neve és lakcíme 
nyilvános adat, már az NFA december 
4-ig lebonyolított árveréseket nyil-
vánosságra is hozta, így gondoltam, 
a helyszínen kaphatok tájékoztatást a 
minapi eredményeiről. Tévedtem. Az 
információs pultnál közölték, hogy 
ilyen felvilágosítást nem adhatnak. 
Kérdésemre, hogy miért nem, hiszen 
két hét múlva közzé teszi az NFA is, 
azt mondták, hogy ezt az utasítást 
kapták. Honnan, kérdeztem. Fentről, 
mondták, de forduljak egy bizottsági 
NFA-s képviselőhöz (minden árve-
rezési bizottságban ott ül az NFA 
képviselője). Ő telefonálások után 
közölte,  nincs felhatalmazva, kü- 

lönben is csak a saját bizottságát 
követte figyelemmel. Némi után-
járást követően kiderült számomra, 
hogy a szóban forgó árverési napon 
nem sok dolguk volt a bizottságoknak 
érdeklődés hiányában. 

Ma, december 15-én két konténerben 
összesen egy árverezést folytattak le e- 
gyetlen licitálóval. A harmadik 
helyszínen kicsit nagyobb volt az 
érdeklődés, de az utolsó árverés 14 óra-
kor itt is lezajlott. (Ez a mai napi utolsó 
egyébként a FIDESZ kongresszus 

tükrében igen érdekes volt. Készült  
ugyanis D. Tamással egy riport, aki 
többször elmondta, hogy külföldi nem 
szerezhet földet. Arra a riporteri kér-
désre, hogy ezt hogyan oldják meg, a 
válasz tömör volt: külföldi nem sze-
rezhet földet.)

14 órakor a hasonló eseményekről 
már jól ismert ügyvédpáros licitált: 
az egyik egy külföldi személy nevé-
ben, a másik a külföldi tulajdonában 
lévő cég ügyvezetőjének a nevében. 
Volt egy harmadik licitáló is. A licit 
59 millióról indult. 72 millió körül a 
harmadik résztvevő is tett egy bátor-
talan, de érvényes ajánlatot, aztán 138 
milliónál a külföldi képviselőjénél állt 
meg a licit. Szerény számításaim sze-
rint eddig a külföldi licitálása eredmé-
nyezte összességében a legnagyobb 
állami bevételt. Mi fog történni ezu-
tán a külföldi által megnyert licittel? 
Nem kötnek vele szerződést? Milyen 
alapon? Ha megkötik vele a szerződést, 
azonnal visszaveszi az állam? Ekkor 
azonban nem teljesül D. Tamás ki-
jelentése, hiszen szerződéskötés esetén 
megveszi a földet a külföldi, még ha 
utána el is veszíti. Egyébként az elmúlt 
hetekben a külföldi magyarországi 
gazdálkodásáról csak jót hallottam.

                                

Tárcsa, kalapács és leütés
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CSOK a családnak! 

Az új CSOK szabályok 
sokaknak segítenek, de 
sok a kérdés is, hisz min-
den élethelyzet speciá-
lis. Több kérdés érkezett 
hozzám az elmúlt na-
pokban, hogy mi a hely-
zet azok esetében, akik 
jelenleg is rendelkeznek 
lakással akár vétel, akár 
öröklés folytán. 

Elveszíti-e a jogo-
sultságot, akinek már van 

lakástulajdona?
Főszabály szerint az igényelheti a támogatást, aki-

nek magának, házastársának, élettársának és gyerme-
kének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak 
lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga lakásra 
(pl. haszonélvezeti joga, önkormányzati vagy szol-
gálati lakása) nincs. Gondot okoz az is, ha valaki olyan 
gazdasági társaságban tulajdonos, amelynek apportált 
ingatlanvagyona van. Vannak azonban kivételek: 

Ha az igénylő eladja az ingatlanát és a bevételét 5 
éven belül a bekerülési költség vagy a vételár kiegyen- 
lítésére használja fel. 

Nem esik el a támogatástól az az igénylő sem, aki-
nek magának, valamint házastársának, élettársának, 
kiskorú gyermekének, és a vele együttköltöző csa-
ládtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulaj-
doni hányada van egy olyan lakásban, amely tulaj-
donközösség megszüntetése vagy öröklés útján került 
a tulajdonukba; vagy a tulajdonában lévő lakása le- 
bontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte 
vagy engedélyezte, vagy a lakás több mint két éve 
öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel 
terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent 
lakik.

Ez megoldja annak a nagy számú érintettnek a helyze-
tét, akik ingatlant örököltek, avagy haszonélvezeti jog- 
gal terhelten ajándékba kaptak. Ugyanígy azok hely- 
zete is rendezhető, akiknek ugyan van ingatlanuk, de 
annak értékesítése útján kívánják az új vételt, vagy 
bővítést megoldani. 

A részletszabályokkal kapcsolatosan mindenki kon-
zultáljon szakemberrel!.

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

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!

Ú J  C Í M E N !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. 55.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, va-
lamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét 
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.

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

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

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

Zingarelli Consulting 06 (20) 212 38 08

Mielőtt fejest ugrana

Üzleti tanácsadás

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

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

Munkatársaink két évtizede a Buda-környék 
kisvállalkozóinak a szolgálatában
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BudAörS
Latinovits színház
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Január

8. péntek, 19.00 
Julie kisasszony
Sanyi és Aranka Színház 
9. szombat, 19.00 
Liliomfi
10. vasárnap, 11.00 
A kis hableány 
Városi Ifjúsági Klub 
12. kedd, 11.00 
János vitéz
13. szerda, 10.00 
Kutyafül, macskakő, egérút
Városi Ifjúsági Klub 
15. péntek, 10.00 
Kutyafül, macskakő, egérút
Városi Ifjúsági Klub 
16. szombat, 15.00 
Liliomfi
17. vasárnap, 11.00 
János vitéz
20. szerda, 18.00 
Szellemidézés – Domján Edit
22. péntek, 19-00 
Rómeó és Júlia
Nyilvános főpróba
23. szombat, 19.00 
Rómeó és Júlia
Bemutató előadás 

24. vasárnap, 19.00 
Rómeó és Júlia
25. hétfő, 10.00 
Kutyafül, macskakő, egérút
Városi Ifjúsági Klub 
31. vasárnap, 15.00 
Liliomfi

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Január
7. csütörtök, 18.00
Indulj el, hogy megérkezhess! 
Lépések a Camino magyar szakaszán
Házigazda: Dancs Mari, előadók: 
Dukát Csilla és Simon Dóra
9-10. szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
9. szombat, 14.00
Nótaszó a Lámpamúzeumban
Közreműködnek: a Zsámbéki 
Nótaszeretők Társasága 
harmonikán kísér: Sándor Gábor
  11. hétfő, 18.00 és 13. szerda, 9.00  
Jógaoktatás az ifjúsági házban
14. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 10/1.
Szász Éva vezetésével a könyvtárban

16. szombat, 21.00
Kárpátia-koncert
a művelődési házban
20. szerda, 15.00
dr. Jászberényi József: A közép-
európai egység felé? 
Geopolitikai előadássorozat a 
művelődési házban
20. szerda, 18.00
Ariadné női klub
Szász Éva előadása vetítéssel a 
művelődési házban 
23. szombat, 18.00 
A Magyar Kultúra Napja
Az éjszaka csodái
Hűvösvölgyi Ildikó zenés irodalmi 
estje Weöres Sándor verseiből 
a művelődési házban
26. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme
Payer Kinga ifjúsági védőnő 
előadása a művelődési házban
27. szerda, 18.30
Családi Egészségklub
 a művelődési házban
Vendég előadó : Ferenczy László
31. vasárnap, 15.00
Az ismeretlen Ukrajna
Both Miklós előadása és fotókiállí-
tásának megnyitója a művelődési 
házban

PÁTY
művelődési HáZ

Január

22. péntek, 18.00
Magyar Kultúra Napja
31. vasárnap, 13.00-22.00
Falufarsang

februári előzetes

Toporgó
a Borkultúra Egyesület hagyományos 
rendezvénye a Pincehegyen

BudAKESZI
erkel Ferenc 
művelődési köZpont
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Január

10. vasárnap, 16.00 
Zwickl Polka Partie
13. szerda, 11.00 
Gyerekkoncert
19.00 
Duma Színház

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

Így önállóan leírva az a szó, hogy könyvbe-
mutató, semmilyen érzelmi töltést sem 
hordoz. De ha mellé tesszük, hogy erre 
a szóra egy alig 1300 lakosú településből 
csaknem százan jelentek meg, bizony 
már oda kell figyelni. Ez a lakosság közel 
tizedének aktív részvételét jelenti, amire 
azért több közönségszervezőnk megdob-
banna a szíve (Már ha lenne még ilyen, 
hogy közönségszervező – a Szerk.). Gon-
doljunk csak bele, ez azt jelentené, hogy a 
14.000 lakost közelítő Budakeszin ezernél 
többen tolonganának egy rendezvényen! 
Ugyan hol férne el Keszin ennyi ember 
fűtött helyen, és ugyan megjelenne-e eny- 
nyi december 12-én, egy karácsony előtti 
szombat este, ha öt kis nyomtatvány be-
mutatását hirdetnék meg?

Tök az mindig is kivétel volt a környező 
települések között. A tatárok óta ma-
gyarok lakják, még a törökök sem ker-
gették el az adót fizető lakókat. Jöhetett 
a Rákóczival fémjelzett szabadságharc 
vagy Kossuthék forradalmi gondolata, 
Tök mindig kiállta az idők próbáját. Itt 
nem volt svábok tömeges kitelepítése, 
mivel a faluban csak magyarok laktak. Ez 
nem valami csoda, de „ők” ma sem „en-
gednek” akárkit ide letelepedni. 

Nos, ez a kis falu most adta ki a ko-
rábbi elsőt követő négy újabb helytör-
téneti füzetét, és a település turisztikai 
térképét. Többnyire a füzetek szerzői 
mutatták be a pár tucat oldalnyi igényes 
kiadványokat. Egy-egy könyvismertető, 
netán méltatás között kis és nagydiákok, 
esetleg az apuka besegítésével citera, 
hegedű, netán furulya- vagy énekszám-
mal törték meg az egyhangúságot.

Bemutatták a három új, jövő tavasszal 
kitáblázandó tanösvényüket, annak már 
elkészült tábláit, 
és a kapcsolódó 
térképüket. Már 
csak a jó idő 
szükséges, és 
bejárható lesz a 
falu fölé maga-
sodó Nyakason 
körbefutó ter-
mészeti értékek-, 
vagy az Árpád-
kori Rossztem-
plomhoz vezető 
kulturális ér-
tékek-tanösvény, 
miként a borút-
nak is szolgáló 

présházak közötti séta-tanút is. Kis in-
formációs füzetük és a kapcsolódó tér-
képük vendégcsalogató. Aki belenéz, 
aligha hagyja ki az ajánlatokat.

Igen, irigykedtem. Itt, ebben az alig 
picinél alig valamivel nagyobbacska fa-
luban összetartanak az emberek. Hogy 
odafigyelnek egymásra, azt az akarat-
lanul is elcsípett beszélgetések töre-
dékei is igazolták. Tökön vigyáznak 
egymásra, értékeikre. Tesznek is azért, 
hogy legyen holnapjuk, és az még szebb, 
értékesebb és tartalmasabb legyen, mint 
a ma.

                                  Mészáros Árpád

Tökön érték, ami helyi

Tök anno 
(egy régi képeslapon)
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Herr Liszt 2016: új év – sok újdonság!

HerrLiszt
Papír-Írószer Bolt

Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637

herrlisztpapir@t-online.hu

http://facebook.com/herrliszt

Ajándék

Tisztelt Vásárlók!

Igényes papír- és írószerek,  a megszokott, bevált márkák.
2014-es modellek, 2015-ös tanévkezdés: táskaakció leendő 

kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!!

Ajándékot és ajándék-
csomagolót egyaránt tőlünk!

Iskolatáska-
akcióóó!

Kisiskolásoknak 
kiváló minőségű, márkás, 
ergonómikus iskolatáskák
–   20 %-os engedménnyel 
kaphatók!

Hass, alkoss…

Bármi, ami a kreatív 
hobbidhoz kellhet.

Minden évszaknak 
megfelelően

Játékok

Ajándékok, csomagolók, dekorációk ünnep- és mindennapokra

Papír-írószer-irodaszer • igazolványképek • fotókidolgozás • fénymásolás • szkennelés • dekoráció • kreatív hobbi • játék-ajándék

Lisztherr

Az ünnepeken 
készült fotóit most 
hívassa elő nálunk!

Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

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!

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!

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

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

ÁLLÁSAJÁNLAT!
Kertgondozói, -karbantartói mun- 
kára megbízható, jogosítvánnyal 
rendelkező embert keresünk. Az 
állás hosszútávú, bejelentett; fi-
zetés nettó 80.000 Ft. Állattartói 
tapasztalat előny! Autót, telefont 
biztosítunk. Érdeklődni lehet: 
06/30-949-9244.

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet
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Nem tudom, az alábbi eset szereplői 
vajon tudják-e, hogy ők tulaj-

donképpen egy extrém sportágnak, a 
street fightnak hódoltak, amikor de-
cember 22-én meg-érkeztek a mérkőzés 
helyszínére, amely este tíz óra negyvenre 
volt kitűzve. Lehet, ha megkérdeznénk, 
azt mondanák: „gondolta a fene, mi csak 
bunyóztunk egyet”.

Mindenesetre a küzdőtér egy budaör-
si kocsma előtti közterület volt, s a le-
bonyolításhoz előbb ki kellett szólítani 
a másik felet az ivóból. Azt sem tudjuk, 
megengedett-e a street fightban a ketten 
egy elleni küzdelem, vagy az olyan se-
gédeszközök használata, mint a kisbalta. 
Merthogy az egyik szereplő, D. Jenő 
még azt is hozott magával, de lehet, csak 
azért, mert épp a karácsonyfa-állítástól 
szólította el a kötelesség. Mindenesetre 
sporttársával, Cs. Krisztiánnal együtt, 
miután ellenfelük kilépett a kocsma-
ajtón, heves dulakodásba kezdett, s több-
ször megütötte. Baltás emberünk a harc 
hevében az említett baltát is bevetette, 
de az ellenfél (és talán támadója) szeren-
cséjére az elhárította az ütést.

A mérkőzésnek a bírók, akarom mon-
dani: a helyszínre érkezett rendőrök 
vetettek véget, ahol eredményhirdetés 
helyett a két támadót a meseautóba ültet-
ték, előállították a Szabadság út 160-ba, 
majd gyanúsítottként kihallgatták.

Garázdaság alapos gyanúja miatt in-
dult ellenük eljárás. A tettesek szabadlá-
bon hagyása mellett.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szerzett.

Akinek hat szeme volt

Hogy minek a napszemüveg télvíz ide-
jén, ki tudja? Habár, ha valaki sítúrára 
készül, nem árt a szemvédő eszköz. No de 
mindjárt három? És Győrtől Budaörsig 
eljönni három napszemüvegért? Igaz, 
ne holmi gagyi holmira tessenek gon-
dolni, mert márkás okulárékat választott 
ki H. Norbert 32 éves győri lakos, aki a 
két ünnep között, december 28-án tette 
meg végzetes kiruccanását Budaörsre, 
pontosabban a városban lévő bevásár-
lóközpont optikai szaküzletébe. Miután 
magához vette a cikkeket, a rajtuk talál-
ható áruvédelmi eszközt eltávolította s a 
többi kiállított szemüveg közé rejtette. Az 
árut zsebre vágta, s mint aki jól végezte 

dolgát, kisétált az üzletből. Azazhogy 
csak kisétált volna, de miután a bizton-
sági szolgálat munkatársai észlelték a 
történteket, a kijáratnál feltartóztatták, 
majd az áruház egyik külön helyiségébe 
kísérték, ahol előkerült a szajré. Lám, 
három szemüveg sem volt elég, hogy 
szemfüles legyen.

Följelentették, így a Budaörsi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztálya indított 
eljárást lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt ellene.

Éktelen nagy ékszerlopás

Az indíték egyelőre ismeretlen, miként 
az elkövető is, lehet, karácsonyra gáláns 
ajándékkal kívánta meglepni kedvesét, s 
ezért vetemedett a bűncselekmény vég-
rehajtására, de akárhogyan is lett lé- 
gyen, ez nemigen lesz mentőkörülmény 
a számára, ha ugyan kézre kerül.

Az eset a NOSZF napján, vagyis no-
vember 7-én történt Telkiben, méghozzá 
délután hat óra előtt tíz perccel. Ott és 
akkor ugyanis valaki bement egy telki 
családi házba, majd kijött de már nem 
üres kézzel: látogatása eredményeképp 
a bent talált készpénzt és ékszereket 
magával vitte.

Néhány ékszerről volt fotó is, a detek-
tívek ezek közreadásától várják, hogy a 
nyomozás fordulatot vegyen.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bu-
dakeszi Rendőrőrse folytat nyomozást 
lopás bűntett elkövetésének gyanúja mi-
att ismeretlen tettes ellen.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki a mellékelt képeken látható 
ékszerekről vagy a bűncselekménnyel 
kapcsolatban érdemleges információval 
rendelkezik, hívja a Budaörsi 
Rendőrkapitányságot a 06-23/505-400-
as telefonszámon, illetve tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 06-80-555-
111 „Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 
8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Védje meg ön a vagyonát

Régi igazság, hogy a bűnt jobb megelőzni, 
mint üldözni, ha már bekövetkezett. 
Rendőrök és bűnügyi tudósítók a megmond-
hatói, kriminológusok meg pláne, hogy a 
bűncselekmények jelentős része megelőzhető 
lenne körültekintéssel, több odafigyelés-
sel, nagyobb összefogással. Az is közismert, 
hogy a deliktumok legtöbbje vagyon elleni 
bűncselekmény.

E gondolatoktól indítva határozott úgy a 
Pest Megyei Rendőrfőkapitőnysá, hogy január 
4-én és 8-án tájékoztatót tartanak a vagyon-
déelem témakörében az érdeklődő lakosoknak. 
A Házhoz Megyünk Országos Vagyonvédelmi 
Kampány keretében a rendőrség munkatársai 
Pest megyében három helyszínen várják az 
érdeklődőket, ahol a közreműködő szervezetek 
képviselőivel és a témában jártas szakértőkkel 
közösen tájékoztatják a lakosságot vagyonvé-
delmi lehetőségekről, a mindennapok bizton-
ságáról.

A vagyonvédelemhez szükséges döntések 
meghozatalához, a veszélyhelyzetek elkerülé-
séhez segítséget nyújtanak több biztosító tár-
saság, valamint a Magánnyomozói Szakmai 
Kamara képviselői és a  Polgárőrszövetség 
munkatársai is. 

Az információs pontokon 2016. január 
4-től Budaörsön az alábbi időpontokban és 
helyszínen várják az érdeklődőket: 

Helyszín: Budaörs, Szabadság út 52. (CBA 
Áruház koncessziós tere)

Időpont: 2016. január 04. és január 8., 
9:00 – 11:00 óra között.

Lopott autók a kertekben

2015. december 2-án 19 óra körüli időben 
egy törökbálinti házban tartottak házkutatást a 
rendőrök. Hogy miként keveredtek oda? Nyil- 
ván felderítő munka eredményeként. A ház 
előtt és annak udvarán két Honda terepjáró 
állt. Pillanatok alatt sikerült az azonosítá-
suk: körözött lopott járművek voltak. Ezt 
követően Törökbálint hétvégi házas övezeté-
ben – egy udvarban – további öt Honda sze-
mélygépkocsit találtak Előkerültek továbbá 
autóalkatrészek és a lopáshoz használt elek-
tronikai eszközök, valamint GPS Az egyik 
gyanúsítotthoz köthető fóti helyszínen – 
feltehetően bűncselekmény elkövetéséből 
származó – sértetlen Honda személygépko- 
csit, valamint három szétszedett Honda típusú 
gépjárműből származó alkatrészeket találtak 
a rendőrök. A bűncselekmények elköveté-
sével megalapozottan gyanúsítható 43 és 48 
éves férfiakat Törökbálinton elfogták és a 
Budaörsi Rendőrkapitányságra előállították, 
ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták 
ki, majd őrizetbe vették őket.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Adventi bűnügyek

Street fighterek és terepjárók
Hogy milyen a bejgli a rendőrségi fogdában, nem tudhatjuk, de hogy milyen út 
vezet ota, arra néhány példával ezútta is szolgálhatunk. Néhányan ugyanis ott 
töltötték az ünnepeket.
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Hulladékszállítás-feldolgozás
Ha nemveszélyeshulladék-gyűjtéssel és -kezelés-
sel kapcsolatos szolgáltatásokat keres a Zsám-
béki-medencében vagy a környéken, forduljon 

bizalommal hozzánk!

Építési törmelék, inert hulladék (sitt) elszállítását 
és lera-kását, valamint feldolgozását, újrahaszno-
sítását lakossági és közületi ügyfeleknek egyaránt 

vállaljuk.

Földmunka-végzést vállalunk!

Zsámbékiak, figyelem! A település lakosai díjmen-
tesen beszállíthatnak évi 0,5 t inert hulladékot 

feldolgozásra.

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

Telefonszám: 
06 (70) 619 20 72

Konténeres sittszállítás 
a legkedvezőbb árakon!

SZOMBATON IS NYITVA!

LAKATOSMUNKÁK, 
BETÖRÉSVÉDELEM

TELEFON: 06 30 900 4238

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
E-mail: kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: www.femmunka.hu

Kerítés, korlát, előtető, 
ajtó-ablakrács, úszó-tolókapu, 
zárcsere, hevederzár, 
ajtócsukó olajfék, 
lépcsők, aknafedelek, 
üvegezett fémszerkezetek
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A Budaörsi Rendőrkapitányság
2016. január 15-én 10 órakor

nyílt napot tart.

A Magyar Rendőrség a tiszthelyettesi állomány után-
pótlása érdekében olyan fiatalokat keres, akik a rendőri 

szolgálatot választanák hivatásuknak. 

Fontos az utánpótlás biztosítása, ezért a rendőrség 
rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali 

tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzék-
ben szereplő rendőr szakképesítés megszerzésére 2016 
szeptemberében. Az iskolai végzettség a rendőrségnél 
tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.
A 2016. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési 

határideje: 2016. február 15.

A nyílt napon bemutatjuk a rendőrség szervezeti felépí-
tését, az egyes szolgálati ágak feladatait.  

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.
(Budaörs, Szabadság út 160. szám)

Négyen égtek 
benn az autóban

Két halálos baleset is történt térségünkben 
az elmúlt hónapban.

December 14-én este két személyautó 
ütközött össze frontálisan az 1-es főút Fe-
jér megyei szakaszán. Bicske határában, 
az 1-es főút 32-es kilométerénél egy Opel 
és egy Volvo ütközött. Az Opel kigyulladt 
és benne égett négy fiatal. A kocsit egy 
alig egyhetes jogosítvánnyal rendelkező 
fiú vezette, amit tulajdonosa, egy bu-
dakeszi ismerőse adott kölcsön. A Volvo 
vezetőjét súlyos sérülésekkel vitték el a 
mentők.

– A négy fiatalból hármat ismertem, 
tanítványaim voltak – mondta el lapunk 
állandó munkatársa, Mészáros Árpád, a 
zsámbéki Premontrei Szakképző iskola 
pedagógusa. – Kettő közülük az én osz-
tályomba járt. Mindannyiunkat mélyen 
megrendítettek a történtek.

December 18-án délelőtt fának ütközött 
egy kocsi Budaörsön, a Kamaraerdei úton. 
A sofőr a roncsba szorult, a törökbálinti 
tűzoltók szabadították ki. A mentők több-
ször megpróbálták újraéleszteni az autóst, 
de már nem tudták megmenteni az életét. 
Az áldozat egy fiatal férfi.

eszt

Egy éve múlt, hogy 2015. január 1-ével, 
kormányrendelettel és kaotikus körül-

mények között bevezették a megyei matri-
carendszert. Az intézkedés a legtöbb zavart 
és ellenállást a fővárosi agglomeráció 
érintett szakaszain váltotta ki.

Legjobban talán Budaörsöt sújtotta, és 
tekintettel arra, hogy a körülményei miatt 
ez az a település, amelyik máig megőrzött 
valamit a szisztematikusan elsorvasztott 
önkormányzati autonómiából, ez volt az a 
város is, amely élharcosává lett a matrica-
ellenállásnak.

Máig nem adta föl a küzdelmet, hiszen 
bizonyíthatóan azóta a település levegője 
romlott (az autópályák helyett sokan 
a belterület főútvonalát használják, az 
átmenő forgalom résztvevői közül is), és 
nőtt a belső utak zsúfoltsága is.

Wittinghoff Tamás legutóbb a tavalyi 
év végén írt leveket Fónagy János állam-
titkárnak, amelyben arra kérte, vizsgálná 
felül az útdíj-fizetési rendszert a kormány. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium válasza 
lényegében elutasította a javaslatot.

Jó hír (persze minden relatív), ha valaki 
véletlenül téved rá fizetős útszakaszra és 
nincs matricája, megúszhatja a birságot, 
ha egy okostelenonos alkalmazással akár 
út közben pár kattintással pótolja a mu-
lasztást.

Sza-T-ir

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 93e 30e 48e 59e 81e 6e
Összesen 124e 50e 68e 69e 101e 16e

MŰSZAKI VIZSGA – 
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

márkafüggetlen 
autószerviz 

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés
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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

„Az ember 
melegségre vágyik”

(Örkény István)

Van, aki jégkunyhóban 
szeret étkezni...

...de vannak megátalkodott 
konzervatívok, akik jobb sze-

retik a meleg enteriőröket, 
mint pl. a Stadt étterem

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
PRÍMA  ÉLELMISZER-

ÁRUHÁZAINKBA!
AKIKET KERESÜNK:
Csapatjátékosokat keresünk pénztáros, árufeltöltő, eladó 
és hentes munkakörökbe.

Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előme-
neteli lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.

JELENTKEZÉS: 
Biatorbágyi Príma: Amfer László üzletvezető 06 (30) 376 00 53
Budakeszi Príma: Tardi László üzletvezető 06 (30) 415 49 86
Etyeki Príma: Darabos Zoltán üzletvezető 06 (30) 603 38 96

(Komment a szelfim-
hez): Itt még a szilvesz-
teri bulin, de az új évet 
már új munkahelyen 

kezdtem!

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

Nagyobb választék, több hely, több vendég

Édes kalóriákkal 
hideg ellen

Nyaralásifotó-akció!

Filmek, digitális adathordozók

Igazolványképek

Szkennelés, másolás, nyomtatás

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
E-mail: herrlisztpapir@t-online.hu http://facebook.com/herrliszt

Keszi
FOTÓbolt
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