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2016 MÁRCIUS

OPTIKA

Szemüvegkeretek 30% kedvezménnyel kaphatók!
Márciusban kimagasló multifokális 
kedvezményekkel várjuk Önöket

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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FÜGGETLEN HÍRMAGAZIN                         WWW.BUDANTUL.HU

FRÍÍÍ!

Kikelet
Kezdje a tavaszt a megújult, budakeszi 

Príma Áruházban!

Az Önök érdekében, az Önök kényelméért Budakeszi Príma üzletünket felújítottuk és 
március 7-én újra megnyitottuk. Reméljük, hogy a munkálatok ideje alatt tapasztalt e-
setleges kényelmetlenségekért Vásárlóinkat és a környék lakóit kárpótolja a megújult 
külsővel és belsővel, hatalmas nyitási akcióval újraindult boltunk. Csodálja meg, 
nézzen körül, mit álmodtak meg üzletberendezőink. Ha tetszik, tiszteljenek meg az-
zal, hogy továbbra is nálunk vásárolnak.

Már most felhívjuk figyelmüket hamarosan kezdődő húsvéti vásárunkra. 
Figyeljék akcióinkat, honlapunkat.

Budakeszi Príma Vezetősége és Dolgozói

Cím: Budakeszi, Dózsa György tér 1/A, 2092
Telefon:(23) 535 571
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 6-22 h
www. http://primaboltok.hu/

3+1 jótanács ingatlaneladóknak
(és vásárlóknak)

1. Tájékozódjék, KIT BÍZ MEG ingatlanügyei 
intézésével!
2. Fő a bizalom. A HUBER INGATLAN 
AZ EGYETLEN BUDAKESZIN, amely tagja 
a Magyar Ingatlanközvetítők Szövetségének; 
így velük egyúttal az ország legnagyobb 
hálózatának minden előnyét élvezi.
3. A csapatjátékosok sikeresebbek. 
A Huber Ingatlan öt munkatársa sok év 
közös munkájában kovácsolódott KÖZÖSSÉGGÉ, 
s föllelhető az Iparkamara szaklistáján.
+1 Aktuális! Eladni vagy vásárolni? 
Az ingatlanpiacon most az ELADÓKNAK áll a zászló.

Budakeszin a Fő u. 134-ben, a Jókenyér pékségnél!
Iroda: +36-23-451-968, 

+36 20 437 7028; +36 20 248 2433 +36 20 315 5349 +36 30 515 7447
info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu

Meglesz még ennek 
a böjtje

Tavaszi SALE
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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!

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

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.

Készíttesse el
PODIART EGYEDI TALPBETÉTJÉT

nálunk
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.

ÜZLETÜNKBEN:

Vizsgáltassa meg a talpát nálunk!

Urak, figyelem!

Nem kell félni, nem fog fájni!
Prosztata-vizsgálat mindössze 2 csepp vérből!

Nincs kellemetlen vizsgálat

    Bejelentkezés:         
    Tel.: +36-70/649-48-00
            E-mail: vizsgalat.psa@gmail.com
                Dr. Bártfai Katalin
                gyógyszerész-természetgyógyász

Csütörtökönként 18 órától 
az Erkel Ferenc Művelődési Központban 

(Budakeszi, Fő u. 108.)
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

A vizsgálat nem helyettesíti a teljes urológiai szűrést

Hölgyek, figyelem!

Nem kell félni, nem fog fájni!
Mellvizsgálat Breastlight-lámpával!

Nincs összepréselés

    Bejelentkezés:         
    Tel.: +36-70/649-48-00
            E-mail: vizsgalat.psa@gmail.com
                Dr. Bártfai Katalin
                gyógyszerész-természetgyógyász

Csütörtökönként 18 órától 
az Erkel Ferenc Művelődési Központban 

(Budakeszi, Fő u. 108.)
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Kívánságára otthon is elvégezhető a vizsgálat! A vizsgálat nem helyettesíti a teljes nőgyógyászati szűrést.

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás
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Megelégedéssel konstatáltam, amikor 
néhány hete lakóhelyem postahivata-

lában bevezették az elektronikus ügyfél-
várólistás rendszert. Nem, mintha korábban 
olyan sok bajom lett volna a sorban állással. 
Magam alapjában béketűrő típus vagyok, 
ha orvoshoz, hivatalba megyek, eleve szá-
molok azzal, lehet, várakoznom kell, nem 
is keveset, s megvallom, ezt nem is olyan 
nagyon bánom. Jól is esik, hogy egy darab 
időre kiesem a rohanásból, így aztán mindig 
készülök arra, hogy kihasználjam a vára-
kozási időt, viszek magammal olvasni valót. 
Miután elfoglaltam harcálláspontomat, nem 

igazán érdekel, mi is történik körülöttem. Még az sem igazán hoz 
ki a sodromból, ha valaki beelőz; sőt: nyertem vele néhány ol- 
dalnyi jó olvasnivalót. Míg a többség izgatottan figyeli, ki, mikor 
kerül sorra, „ez a nő mit csinál ilyen sokáig?”, „nincs is bent 
senki, mégsem szólítják a következőt”, „miért nem állítanak 
be még valakit, nem látják, mekkora a sor” stb., én kényel- 
mesen elmélyedek olvasmányaimban. Hogy miért örülök mégis az  
e-ügyintézés e legújabb vívmányának? Nem is elsősorban ma-
gam miatt, hanem azért, mert azt remélem, általa embertársaim, 
akik nálam kevésbé béketűrők, eztán engem is nyugton hagynak, 
nem próbálnak bevonni a „ki kit előz meg” konfliktusaikba.

Ezúttal azonban nincs szerencsém. Már bent vagyok a hivatal-
ban, sorszámot is nyomtattam, amikor észreveszem, figyelmetlen 
voltam, ezúttal elfeledkeztem gondoskodni olvasmányomról. Se-
baj, végül is pár percről van szó, azt majd csöndes szemlélődéssel 
töltöm. Félreállok, hiszen immár nem kell tülekedni, mindent a 
személytelen rendszer intéz, elmélkedem. Például arról, vajon 
egy hasonló, modern elektronika nem oldaná-e meg a Nemzeti 
Választási Iroda problémáját, hogy a népszavazási kezdemé-
nyezés benyújtóit igazságosan „érkeztesse”. Úgy látszik, a Hold- 
ra szállást, pedig az sem tegnap volt, könnyebb megszervezni, 
mint ezt. Persze lehet, hogy én vagyok naiv, és nem nem tudás-
ról, hanem nem akarásról van szó. Aminek, persze, tudjuk, mi 
(nyögés, ugyebár) a vége. 

Még mielőtt jutnék is valamire, konstatálom, lám, az elekt-
ronikus jelzőtábla máris az én számomat írja ki, így elindu-
lok a megadott ablak felé. Ám ekkor valaki a hátam mögött 
ezt meglehetősen ordenáré stílusban szóvá teszi. „Csak nem 
Erdősiné személyesen?” – borzongok bele már a gondolatba 
is; pláne, amikor látok lelki szemeimmel mögöttem tizenkét ki-
gyúrt, kopasz embert is, akik már nyúlnának felém. De ekkor 
halált megvető bátorsággal megfordulok, hogy szembenézzek 
agresszorommal, s némi megnyugvással konstatálom: nem 
Erdősinéről van szó. Legalábbis nem arról, aki ezen a néven vo-
nult be a magyar népszavazások történetébe. Egy ismerős nő, 
aki ugyan akár Erdősiné is lehetne, a nevét nem tudom, de ha az 
lenne is, biztosan nem az az Erdősiné. Viszont az arroganciája 
Erdősiné pitbulljaiéval ér föl. Neki ezért aztán nincs is szüksége 
pitbullokra, mert maga ér föl egy falka harci kutyával. Amikor 
aztán nagy nehezen tisztázódik a félreértés, s kiderül, nem tudta, 
a 21. század elérte kisvárosunk postáját is, ugyan hátrébb vonja 
képzeletbeli agarait (legszívesebben azt írnám, agyarait, de a 
sznobizmusom győz a szójátékos hajlamaim fölött), ám eszébe 
sem jut elnézést kérni, elsomfordál, de tovább dohog, s dühösen 
nyomtat ő is egy sorszámot.

Látom rajta, nem örül az új rendnek. Ő az a típus, aki szeret 
nyomakodni, tülekedni, erőből, élő erőből, személyesen megol-
dani dolgokat, nem holmi személytelen számokra és számítógé-
pekre bízni az ügyet.

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)

„A szocializmus addig áll fenn,  amíg van mit ellopni.”
(Margaret thatcher)

AFORIZMA

ISSN 1789-3720
2016. március 5. (XXIII+1 évf.)
Felelős szerkesztő: eXabó Tibor
Társszerkesztő: Pintér Mária

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

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

www.budantul.hu

Nyomdai előkészítés: Kemsei Zoltán

UDÁNTÚL

Márczius, Bőjtmás hava

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

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

CSÍZIÓ

Régen a sportrovat a lapok utolsó oldalán volt megtalálható. 
Miért ne tehetnénk előre, ha már annyit áldoz országunk a lab-
darúgás oltárán?

Itt a tavasz, jó hírek a foci háza tájáról. Törőcsik András pél- 
dául, akit MH Egészségügyi Központ budakeszi szanatóri-
umában gyógykezelnek, egyre jobban érzi magát. Arról persze 
nincs szó, hogy focizzon is, de ha továbbra is betartja az orvosi 
előírásokat és sok csokoládét eszik, megérhetjük, hogy az old 
boys csapatban még kifusson a zöld gyepre.

A nemzeti válogatott viszont nap mint nap pályára lép az 
MLSZ telki edzőtáborában, ahol február végétől készül az idei, 
sokak szerint rég nem tapasztalt izgalmakat tartogató szezonra.

Tavaszi focihírek 

Nőnap
Budaörsön is

Március 8-án, nőnapon nyílik 
meg a Városháza aulájában A 
budaörsi NŐ című fotókiállí-
tás, amely immár második 
alkalommal 10 budaörsi höl-
gyet mutat be a közönségnek. 
Este hat órakor zenés-táncos 
műsorral kezdődik a program, 
majd Wittinghoff Tamás, Bu-
daörs polgármestere nyitja 
meg a rendezvényt.

Kísértet járja be a hely-
hatósági hivatalokat: 

egy titkos tervezet kísértete. 
Bár minden szóba jöhető he-
lyen tagadják a szerzőséget, 
aligha férhet kétség hozzá, 
valamelyik magas kor-
mányhivatalban készült. 
Azt tartalmazza, hogyan 
akarják tovább központo-
sítani, maradék (csekély) 
önállóságától is megfosz-

tani a ma már inkább taná-
csokra, mint önkormányza-
tokra emlékeztető szerveket. 
A tervezet szerint azért kell 
megfosztani teljes pénzügyi, 
gazdasági önállóságuktól, 
mert a jelenlegi rendszer még 
mindig pazarló, korrupt és 
újratermeli az eladósodást. 
Ha megvalósítják, sok hely-
hatósági dolgozó járulhat 
majd a munkaügyi hivatalhoz.
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VÉGKIÁRUSÍTÁS és TAVASZI VÁSÁR
A BUDAKESZI GAZDABOLTBAN

(a 22A busz budakeszi végállomásánál)

Készletkisöprés 0-80%-os árengedménnyel!

Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-14 óráig
Telefon: 06 (20) 9-452-184Budakeszi Gazdabolt 

(A buszvégállomás mellett)

Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök, 

kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

Nyita H-P 8.00-17, Szo. 8.00-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben

(A Gazdabolt mellett)

AUTÓMENTÉS, GUMISZERELÉS

GÉPI ÉS KÉZI FÖLDMUNKA
(engedélyszám ES 066457)

Közmű, pincetömb, medence. 
Kerti munkák, elhanyagolt építési telkek 

karbantartása, fűnyírás, favágás, ágaprítás – 
elszállítással igény szerint.

Cégeknek, áruházaknak, társasházaknak is.

06 (70) 24-66-160

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet
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A bili kiborult, a kő kidőlt.
A Zsámbéki-medencében komoly gyöke-

rei vannak a szélsőjobboldali eszméknek. 
Ezt legalább két évtizede észlelhetni, és 
a Budántúl soha nem is vonakodott tudó-
sítani róluk, amennyiben tudomására ju-
tottak ezzel kapcsolatos hírek. Ez a vonu-
lat hol szemérmesebben holmi katonai 
hagyományőrzésnek álcázza magát, hol 
nyíltan és vállaltan a nyilas, hungarista és 
náci eszmék újraélesztésén, ápolásán fára-
dozik.

De az ellenerők sem mindig csak 
sopánkodnak, van, amikor cselekszenek, 
bár jóval ritkábban, mint ellenfeleik.

A február 11. kultikus-szimbolikus dátum 

a fasiszta eszme követői számára, amit „Be-
csület Napja”-ként emlegetnek.  1945-ben a 
szovjet csapatok által körülzárt Budapestről 
a német és a magyar védők megpróbáltak 
kitörni az ostromgyűrűből, aminek hatalmas 
emberáldozata volt. Sok, máig feltáratlan 
alkalmi sír őrzi a Buda környéki erdőkben 
az akkori áldozatok holttestét, és nem nehéz 
régi fegyverekre, katonai eszközökre sem 
bukkanni. A fent nevezett politikai erőkről 
évek óta hírlett, hogy kialakítottak egy tit-
kos emlékhelyet a Tök és Perbál közötti 
erdőkben, ahol rendszeresen összegyűlnek 
emlékezni és föleleveníteni a „dicső múl-
tat”. Az évente megrendezett emléktúra 
keretében bejárják a fontosabb helyszíneket, 

ahol a kitörés összecsapásai 
zajlottak.

A Párbeszéd Magyaror-
szág néhány aktivistája idén 
kinyomozta, hol van ponto-
san ez az emlékmű, és még 
a február 11. megemlékezés 
előtt  kidöntötte, elmozdí-
totta helyéről azt. A megelőző 
akcióról képet is készítettek és 
azt a sajtóban közzé is tették.

Barabás Richárd, a Pár- 
beszéd Magyarországért el- 

nökségi tagja azt nyilatkozta, a párt aktivis-
tái ledöntötték és elásták az „náci és újnáci 
szervezetek” által szervezett emléktúrák – 
ezeken Barabás szerint Novák Előd, a Jobbik 
alelnöke többször részt vett már – egyik ál-
landó állomásán, a Pest megyei Tök melletti 
erdőben álló emlékkövet, amelyre – a tiltott 
önkényuralmi jelképnek számító – nyilas-
kereszteket véstek. Az emlékkő lábánál pe-
dig egy Heinrich Himmlert, a náci Német-
ország második legbefolyásosabb vezetőjét 
ábrázoló kép volt.

Tordai Bence, a PM szóvivője elmondta, 
az ügyben jogi lépéseket tesznek: feljelen-
tésük célja, hogy kiderüljön, kik állították 
fel – hivatalos engedély nélkül – az emlék-
követ.

Tosz Bibora

Ej, mi a kő, kidőlt a töki kő

Az emlékkő (Forrás: PM)

Budakeszi „hagyományőrzők” 
anno, gimnáziumi tanáruk 

vezetésével

NERetlen kétéves
eXabo Tibor blogja

neretlen.blog.hu

Kérem, feltűnés nélkül kövessen!
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MŰSZAKI VIZSGA – 
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

márkafüggetlen 
autószerviz 

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés

Tudom, nekem semmi sem jó, hiszen már 
többen is mondták. 

Minap is éppen csak, hogy elindultam 
Budakeszin a Batthyány utcában, máris 
egy kék színű, négyszögletes tábla ugrott 
a látómezőmbe. „Jé, tegnap még nem volt 
ott ez a fehér nyíllal dekorált tábla”, ami 
az egyirányú utca szabad behajtású végét 
jelöli, tűnődtem, azaz csak tűnődtem volna, 
mert máris kaphattam félre a kormányo-
mat, jött ugyanis egy kocsi velem szembe, 
vagyis az egyirányú utca tilos vége felől.

Néztem a tükörben, mi lesz ebből, ha kiér 
a fölérendelt út sarkára. De hát ott a „mac-
kósajt” tábla, vagyis az „elsőbbségadás 
kötelező” táblát nem szerelték le. Talán 
várták a tilos irányból érkező kocsikat az 
Erkel utca sarkán?

Persze megtaláltam az egyirányúsítás 
párját a Széchenyi utcában a József Attila és 
az Erkel utca között. Az Erkel utca sarkán 
ki is rakták az „egyirányú utca tilos vége” 
táblát, de oly szerencsétlenül, az utcasa-
rokra csaknem teljesen belógó villanyosz-
lopra, hogy aki az Erkel utca bármely vége 
felől érkezik, az nem is láthatja. 

Nemrég készült el a gondosan leaszfalto-
zott feltáró út a település vége tábla és a Tes-
co lámpás csomópontja közötti elágazással. 

Ha valaki az egykori szőlőterületen keresz-
tül szeretne az új úton a patak partjára vagy 
a lovarda felé eljutni, három dolgot tehet: 
„nem veszi észre” a záróvonalat, és elegán-
san befordul balra, vagy a korlátozottan 
kialakított kereszteződésen továbbhalad a 
Tesco parkolóba, és ott valahogy vissza-
fordulva a lámpás csomópont ismételt érin-
tésével Budakeszi felé hajt rá az új útra. De 
ha időben végiggondolja a körülményeket 
(vagyis ismeri a terepet), a Shell benzinkút 
felé tesz egy jó nagy kerülőt, hogy a forga-
lom gerjesztésével indokoltnak látsszék az 
arrafelé alig kihasznált utak léte.

Arról már nem is beszélve, hogy a Tesco 
parkolójából a Budakeszi-Budaörs közútra 

a délelőtti órákban kijutni egy rémálom: a 
ráfordulást szabályzó jelzőlámpa jelzése 
– ami sehol sincs megismételve vagy 
árnyékoló lemezzel védve – elrejtőzik a 
villanyrendőr mögül vakító nap miatt. 

De ha már a forgalomszervezésnél tar-
tunk, a KRESZ azt írja elő, hogy egyirányú 
utcában csak a forgalom szerinti jobb 
oldalon szabad megállni, hacsak nem 
szélesebb az úttest 5 méternél. Nos, Bu-
dakeszin nem túl sok olyan utca van, ahol 
ez az útszélesség meglenne. Ám például az 
Erdő utca egyirányú szakaszán szinte csak-
is bal oldalon lehet megállni a számtalan, 
szabálytalanul ácsorgó kocsi miatt. Ráadá-
sul nem értem, ez miért alakulhatott így, 
hiszen tipikusan itt a bal oldalon gyakori 
az út menti sövény, tehát a vezető – már-
pedig az minden kocsinál előfordul – csak 
a bokrok, bozótok során keresztülgázolva 
közelítheti meg a volánt. 

Ha pedig a közlekedésbe már így bele-
tenyereltünk, nézzünk kicsit körül a 
Nagysándor József utcában. Még nincs két 
éve, hogy itt szilárd burkolat jelent meg 
a járművek kerekei alatt. No, nem vitték 
túlzásba akkor az útépítés költségvetését, 
de mára elmondható, hogy még azért is 
kár volt. Ugyanis már több és nagyobb a 
gödrök, kátyúk mérete, mint a beavatkozás 
előtt volt. 

                                 Mészáros Árpád

Zsörtölődő négy keréken

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!

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu

tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.

Számítógépek

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

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

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

Kemény Endre
műszerész

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

A budántúli ínyencek zarándokhelye

2074 Perbál, Fő utca 26.
Asztalfoglalás: 
+36 20 390 5418 
+36 26 570 007
Nyitva tartás: 
hétfő: zárva

kedd - szombat: 12:00 - 22:00
vasárnap: 12:00 - 20:00

honlap: 
www.waltervendeglo.hu

A hazai alapanyagokra, a történelmi magyar konyha receptjeire építő és a „hagyományossá vált” magyar konyhát 
megreformáló tevékenységünk legfőbb célja, hogy a hozzánk ellátogató vendégek számára megmutassuk a magyar 
gasztronómia lehetséges értékeit.

A Walter Vendéglő – hatvanöt év kényszerpihenő utáni – megnyitásával csatlakozni szeretnénk azon vidéki ét-
termek sorába, ahol a budántúli ínyenceknek egy jó ebéd vagy vacsora, egy kellemesen eltöltendő este kedvéért 
nem kell útra kelniük a főváros irányába. Alternatívát kínálva a vendégeknek, akik a színvonalas és visszafogott belső 
környezetben vagy a hangulatos kerti teraszon étkezve és borozva élvezhetik a Ruprecht László kreatív séf alkotta 
rövid, de változatos étlap és a gazdag borlap adta kínálatot. A belső térben ötven, a teraszon negyven vendéget 
tudunk kényelmesen leültetni.

Igen csak meglepődhettek a kevésbé jól 
tájékozottak, akik a február 20. utáni na-
pokban vetődtek a budakeszi Dózsa Gy. 
tér 1. elé: a Keszi Üzletház parkolójának 
tetemes részét hatalmas sátorponyvák 
borították be. „Csak nem fedett parkolóval 
várják eztán a vásárlókat a prímások?” – 
tréfálkozott egy autós mellettem. A több-
ség persze előre értesült: nagy felújítás 
kezdődött a Príma élelmiszer-áruház itteni 
üzletében. Arról, hogy mi változik a már-
cius elejére ígért megnyitás után, az üzlet 
vezetőjét, Tardi Lászlót kérdeztem.

– Ez nem egyszerű „ráncfelvarrás” lesz 
– válaszolja, miközben látványtervekkel il-
lusztrálja mondanivalóját. – Lényegében a 
falakon kívül mindent kicserélünk, még az 
elektromos hálózatot, a klímát is. Az üzlet-

berendezések, hűtőpultok is vadonatújak 
lesznek, a pénztárgépekkel egyetemben. 
Az arculat is lényegesen megváltozik, 
azoknak az új trendeknek megfelelően, 
amelyeket a Príma lánc követ.

– A vevők nyilván jóleső érzéssel lépnek 
majd be egy új üzletbe, de ezen felül milyen 
előnyeit élvezhetik még az átalakításnak?

– Minden a vevők érdekében törté-
nik, az is, amiről már említést tettem, de 
a további újítások is. Részben átalakul az 
üzlet elrendezése, ebből a legfontosabb: 
a zöldség-gyümölcs részleg az eddigi-
nél nagyobb területet foglal majd el, ami 
még bőségesebb áruválasztékot és köny- 
nyebb mozgást jelent vevőinknek. Ezzel is 
összefüggésben a bejárat némiképp átala-
kul. Az új polcrendszereknek köszönhetően, 
bár az összalapterület értelemszerűen nem 
változik, tágasabb lesz az üzlettér, s mégis 
több lesz benne az áru. 

– A verebek azt csiripelik, hogy a péksé-
gük is korszerűsödik.

– Valóban, a péksüteményeket hely-
ben, folyamatosan sütjük, így mindig friss 
termékekhez jut a vásárló, és a kenyér jó 
részét is saját üzemünkből szállítjuk. Még 
egy újdonságra fölhívnám a figyelmet: a 
leendő Vinotékánkra, ahol külön polcon 

minőségi borokat kínálunk igen kedvező 
áron.

– Tudom, hogy a Príma eddig is élen 
járt az egészséges táplálkozáshoz szüksé-
ges alapanyagok forgalmazásában. E té-
ren mi várható?

– Az összáru-készleten belül, a keres-
lettel összhangban, tovább bővül a bio 
élelmiszerek aránya.

– Nyitás tehát március 7-én reggel 8 
órakor?

– Muszáj, már csak azért is, mert egy 
kis ünnepséggel készülünk: a megnyitó 
utáni első vasárnap a parkolóban „már-
ciusi majálist” rendezünk a családoknak, 
valamint rendkívüli nyitva tartás keretében 
várjuk régi és új vevőinket. Mire a megúju-
lás izgalmait kiheverhetnénk, nyakunkon a 
húsvéti vásár, amire ugyancsak sok szép 
meglepetést tartogatunk vásárlóinknak.

(x)                               

A budakeszi Príma bulival nyit

201603.indd   7 2016.03.03.   0:12:33



BUDÁNTÚL  •  2016 MÁRCIUS

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

VIII

LAKATOSMUNKÁK, BETÖRÉSVÉDELEM

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

L A K A T O S

TELEFON: 
06 30 900 4238

E-mail: 
kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: 
www.femmunka.hu

SZOMBATON IS NYITVA!

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!
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Herr Liszt: főművem, a Passzióm – papír

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

Nyuszijárás a Fő utca 76-ban

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

Lisztherr

Húsvéti meglepetések 
Herr Liszttől

Új nyitva tartás: 
H-P 9-18, Szo. 9-13 óráig

„És mint a toportyán, ha juhász kergette,/
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette:/
Ott is azt susogta a nád minden szála:/
Széles e világon nincsen árvább nála.”

(Arany J. Toldi, IV. ének)
A Budai-hegység ugyan nem 

bővelkedik zsombékosokban, náda-
sokban, mint Arany János Toldijának 
költészet szülte vidéke, de a topor-
tyán a jelek szerint a mi karsztos vidé- 
künket sem veti meg. A biológusok sze-
rint máskülönben régen is kedvelte, de jó 
ideje már azt hitték, kihalt. A 19. század 
végétől mindössze néhányszor észleltek 
egy-egy egyedet. 

De mint oly sokszor, a természet regene-
rálódási képessége most is meglepte a 
szakembereket: a minap a Pilisi Parkerdő 

illetékesei  arról tájékoztatták az MTI-t, 
hogy ismét megjelentek a toportyánok a 
Buda környéki erdőkben. És nem ám úgy, 
hogy valamelyik vadasparkból kisza-
badultak volna, vagy tudatos betelepí-
tés következtében, hanem teljesen ter-
mészetes úton. Jó jel ez, mert ezek szerint 
jól érzik magukat, természetes életterükre 
leltek nálunk. Az állat néhány példányát 
már évekkel ezelőtt látták felbukkan-
ni az erdészek, de mára egyértelműen 
kijelenthető, hogy stabilan megtelepedett 
belőlük egy kisebb populáció.

Még mielőtt bárkiben is riadalmat keltene 
a hír, sietünk leszögezni, az erdőjáróknak, 
turistáknak, kirándulóknak, sportolóknak 
nincs semmi félnivalójuk. A közhiedelem-
mel ellentétben ugyanis a toportyán nem 
a farkas egyik alfaja, hanem a sakálfélék 
családjába tartozik. Az előítéletet velük 
szemben az táplálja, hogy többek között 
nádi farkasnak is nevezik. Ugyan raga-
dozó, de az emberre teljesen veszélytelen. 
„Az aranysakál jól működő közösségben 
él, kölykeit például a rókánál sokkal hosz- 
szabb ideig, jól szervezetten védi. 
Megjelenésében leginkább a rókára ha-
sonlít, csupán színben és méretben adód-
hatnak különbségek. Elnyújtott üvöltéssel, 

vagy rövid, jellegzetes vonyító és üvöltő 
hangokkal kommunikál, amelyet általában 
napnyugta után egy órával hallat. 

Magyarországon elsősorban kisemlő-
sökre vadászik” – idézi Heltai Miklós 
vadbiológust az MTI közleménye.

                                 eszt

Toportyánok a budai erdőkben

Mivel nemrég szigorodtak az állatok 
védelmével összefüggő szabályok, 

nem árt a vonatkozó jogok legfontosab-
bikait fölidézni:
Mikor valósul meg az állatkínzás 
bűncselekmény?
„ Btk. 244. § (1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly 
módon bántalmaz, vagy gerinces ál-
lattal szemben indokolatlanul olyan 
bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas 
arra, hogy annak maradandó egészség-
károsodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes álla-
tát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség 
miatt két évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztés, ha az állat-
kínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, 
vagy
b) több állat maradandó egészség-
károsodását vagy pusztulását okozza.”
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Óriási buli
március 13-án, vasárnap

a Keszi Ház-Príma parkolójában
(Budakeszi,  Dózsa Gy. tér 1).
A megújult Príma Élelmiszer-áruházban 

egész napos, rendkívüli, vasárnapi nyitva tartás
Amíg a gyerek a papával  ugrál, anyuka kényelmesen bevásárol.

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

Húsvéti édességeket Andrésztól!

És jön már a fagyi is!

Budakeszi, Ady E. u. 1., a Dózsa Gy. téri CBA mögött
(30) 345 66 75, budakeszi@borhalo.hu

Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-19:30

Kedd-Csütörtök: 10-19:30
Péntek: 08:00-19:30

Szombat: 08:00-17:00

Húsvéti Borvásár a budakeszi Borhálóban

Adja meg a módját, s kerüljön minőségi bor az ünnepi asztalra. A 
Budakeszi Borháló Magyarország borvidékeinek kiváló boraival 
várja Vásárlóit. S természetesen ajánljuk figyelmébe a Somlai 
Családi Pincészet budakeszi nedűit. A részletekért kattintson a 
honlapunkra: www.borhalo.com/budakeszi

 Ez a KUPON 

10% árenged-

ményre jogosít

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

Tisztelettel köszöntjük, 
és meglepetéssel várjuk 

női vendégeinket 
március 8-án
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BUDAKESZI
ErkEl FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Március

6. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
9. szerda, 18.00 
Lakossági fórum a településközpont 
(művelődési központ és környéke) 
fejlesztéséről
11. 16 h Nemzeti ünnep

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

Március

7. hétfő, 11.00 
János vitéz
11. péntek, 15.00 
Pinokkió
Nyilvános főpróba
12. szombat, 15.00 
Pinokkió
Bemutató előadás
16. szerda, 11.00 
Pinokkió

16. szerda, 18.00 
Szellemidézés – Darvas Iván
17. csütörtök, 10.00 
Brub – egy zokni, aminek párja nincs 
Városi Ifjúsági Klub
21. hétfő, 10.00 
Brub – egy zokni, aminek párja nincs 
Városi Ifjúsági Klub
24. csütörtök, 19.00 
Rómeó és Júlia
27. vasárnap, 15.00 
János vitéz
30. csütörtök, 15.00 
Rómeó és Júlia

PÁTY
Művelődési ház

Március

6. vasárnap, 16.00
Önkéntesként Tanzániában
Közösségi Ház (Rákóczi út 13.)
8. kedd, 17.00-19.00
Előadás Báró Kemény Jánosról
Református Gyülekezeti Ház
13. vasárnap, 9.00-16.00
Sárkány-kör túra 
Budakeszi–Budaörs, találkozás 9.00-
9.10 a pátyi Tesco parkolójában
 

18.00-20.00
Pátyi Pilvax Kávéház 2016, 
Művelődési Ház
15. kedd, 11.00-13.00
Megemlékezés
Helyszín: Széchenyi tér
26. szombat, 15.00-17.00
Irodalmi barangolás Kiss Eszterrel
Közösségi Ház

ZSÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár

Március

8. kedd, 15.00 
Udvarhelyi Zsolt: 
Az iszlám múltja, jelen, jövője
a művelődési házban 
9. szerda, 18.00
dr. Jászberényi József: 
A multikulti csődje
a művelődési házban 
10. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 10/3.
a könyvtárban
11. péntek, 16.30
Mesesarok 
a könyvtárban

12-13. szombat-vasárnap, 10.00-16.00 
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
12. szombat, 19.00
Bonyár Judit Edith Piaf nőnapi san-
zon estje a művelődési házban 
13. vasárnap, 8.00-20.00
Zsámbéki Reiki Kuckó
az Ifjúsági Házban
16. szerda, 18.00
Ariadné női klub
a művelődési házban
19. szombat, 15.00 
Mázolt világ...
kiállításmegnyitó a művelődési házban
20. vasárnap 10.00-20.00
Íjász Napforduló – ünnep és vásár
22. kedd, 19.00
jóga tanfolyam az Ifjúsági Házban
22. kedd, 15.00 
Közlekedés és vezetés idős korban
a művelődési házban
23. szerda, 16.00-19.00
Húsvéti kalácssütés 
a Kézművesház tankonyhájában
24. csütörtök, 18.30
Tai Chi tanfolyam az Ifjúsági Házban
30. szerda, 18.00
dr. Jászberényi József: 
A multikulti csődje
30. szerda, 18.30
Családi Egészségklub

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

A magyar közéletet lassan egy éve a 
migránskérdés uralja. De, mint tudjuk, 
migránsból is több-, legalább kétféle, a 
be- és a kivándorló létezik. Az utóbbi 
időben elsősorban az előbbiek kerültek 
előtérbe, holott Magyarországnak sok-
kal nagyobb problémát jelentenek azok 
a fiatal, jól képzett szakemberek, akik 
immár százezrével keresik a boldogulá-
sukat külföldön.

Különösen fájó, ha közöttük ismert, még- 
hozzá nemzetközileg elismert, vezető 
alkotó művészek, értelmiségiek veszik a 
kalapjukat. 

Nemrég róluk közölt egy összeállítást a 
Népszabadság. Az öt személyiség közül 

(Gryllus Dorka, Kovalik Balázs, Magyar 
Éva, Mandel Róbert, Tarr Béla és Varnus 
Xavér) ketten is a mi vidékünkhöz kötődnek. 
Nem is tudom, hogy ez most büszkeséggel, 
vagy inkább szomorúsággal kellene, hogy 
eltöltsön. Morfondírozás helyett inkább 
néhány idézet nagyságainktól/ról:

Tarr Béla Tököt cserélte föl Szara-
jevóval. Mint a lap írja, „Korábban film-
gyári irodájának falán Bartók Béla-kép 
lógott. Azt a pillanatot örökítette meg a fotó, 
ami-kor a zeneszerző Amerikába emig- 
rált.

Tarr Béla a képre figyelmeztetésként 

tekintett, mindenképpen szerette volna 
elkerülni, hogy külföldre menjen”.

Mandel Róbert, a Mandel Quartett 
alapítója néhány éve Bécsbe tette át 
művészeti székhelyét. 

– Az utóbbi években megfordult a vi-
lág: az igazán trendi fesztiválokat nem 
Nyugaton, hanem Lengyelországban, 
Oroszországban vagy Kazahsztánban 
rendezik – magyarázza. – Nem szeretnék 
politizálni, de ezen országok számára 
Magyarország elveszítette varázserejét. 
Új együttesemnek, a Geneamusnak 2019-
re is van már lekötött külföldi időpontja, 
miközben a hazai fesztiválokra szinte le-
hetetlen be-kerülni.

Zoborai stb.

Budántúlról a nagyvilágba

Forrong az iskola néhány hete. Változó intenzitással, de ebben a forrongásban vidé-
künk iskolái is részt vesznek. A budaörsi Illyés Gimnázium legutóbb, az országos 

„iskolakerülő” diák-szülő sztrájk előtt, egy video üzenetet tettek közzé a Facebookon. 
Ebben tanárok és diákok felváltva sorolják elégedetlenségüket a jelenlegi oktatási 
rendszerrel. Egyikük arról beszél, nem a krétahiány az igazi gond, hanem hogy a 
hatalom nem tekinti felnőtteknek a tanárokat. Kollégája az etikai kódex bevezetését 
kifogásolja, mely véleménye szerint szembe megy mindazon értékekkel, amelyeket ők 
mint tanárok vallanak. Egy fiú arra panaszkodik, hogy érettségire készülve folyama-
tosan és önkényesen változtatgatják a követelményrendszert, egy diáklány pedig azt 
mondja, az önkor-mányzati fenntartású iskolában jobb volt a soruk. Más arra panasz-
kodik, hogy az oktatás, a nevelés elsikkad a kiismerhetetlen szabályok útvesztőjében.

A video üzenet záróakkordjaként diákok és tanárok együtt skandálják: fogadja meg 
a hatalom a javaslataikat, mert „a jövő mi vagyunk!”

Boros Zita

Mint szorongó kiván-
dorlókra, ránk is úgy 
vár a nagyvilág
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Ünnepi Vásár 
a Budavidék-COOP 

üzleteiben
Figyelje akcióinkat: www.budavidek.hu

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 96e 30e 48e 59e 81e 6e
Összesen 127e 50e 68e 69e 101e 16e

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Kívánunk csoki nyusziban 
Fabergé tojást

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

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

Csorba Csaba 
autószerelő

Budakeszi,
Kossuth L. u. 6.

Különleges utazás. Egzotikus, több 
hónapos útra keresek útitársat (ki-ki 
alapon), aki igénytelen, egészsé-
ges, szívós, keveset beszél, nem 
dohányzik, nem iszik alkoholt, nem 
horkol. Nemre, korra tekintet nélkül. 
Telefon: 0620/212 38 08
 

Budakeszi felső részén keresünk 
eladó, önálló családi házat, csalá-
dunk részére. 
Telefon  06305443773

Ap

*
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Nyugaton élő 
ismerősömmel volt 
megbeszélni valóm, 
a budaörsi Fried-
mann Cukrászda 
és Bisztró mel-
lett döntöttem a 
lebonyolítására. 
Nem is hittem 
volna, milyen jól. 

Partneremmel, egyébként maga is vendég-
látós, egyszerre érkezünk a parkolóba, s 
amikor körülnéz, tekintetén látszik az elis-
merés: gyönyörű vidék, forgalmas út mel-
lett; ideális hely. „És milyen letisztult épí- 
tészet” – de ezt már odabent mondja. A mél-
tató szavak folytatódnak, ahogy a pulton vé-
gigjáratja a tekintetét.  Amikor a desszertet 
megkóstolja, csak csettint. Én a magam lai-
kus módján konstatálom magamban: „hú, 
de finom!”

Rég jártam erre, de jó az arcmemóriám: 
csupa új embert látok sürögni az üzletben. 
Az új üzletvezetővel, Pap Zsolttal erről is 
beszélgettem, pár nappal később. Dicsérő 
szavaimra így reagál:

– Azzal az ambícióval vettem át ezt a 
valóban gyönyörű üzletet és cukrászüzemet, 
hogy maradván az eddigi árkategóriában, 

érzékelhetően emeljük a minőséget. Örülök, 
ha ezt kívülállók is így látják.

– Mitől függ a minőség?
– Esősorban az alapanyagoktól, ezen a 

téren nem ismerek pardont, valamint a tech-
nológiai fegyelemtől, szakértelemtől. Persze 
alkalmazkodni kell a legújabb trendekhez, 
így Magyarországon klasszikusnak számító 
édességek vagy a népszerű „ország tor-
ták” mellett francia desszertkülönlegessé-
geket is kínálunk. Természetesen csak saját 
készítésűeket.

– Meteorológus ugyan nem vagyok, de 
annyi jóslatot megkockáztatok, jön a tavasz, 
indul a fagyi szezon. Önöknél is?

– Annyira, hogy sikerült az ország egyik 
legjobb cukrászát, a 2004-es fagyiverseny 
1. helyezettjét, Király Anitát megnyernem 
munkatársnak, az ő látványos, különleges 
fagylaltjainak, azt remélem, hamar híre 
megy majd a környéken.

– Ha jól látom, péksüteményeik is ott 
sorakoznak a pultokon.

– Igen, máris kedvelik a vendégeink 
az apró tea- és sós süteményeinket, nem-
sokára croissant és baguettet is szeretnénk 
helyben készíteni számukra.

– Milyen meglepetéseket tartogat még?
– Bonbonok, illetve egyedi kivitelezésű 

figuratorták is szerepelnek a terveim 
között.

– Látom, hogy a bisztró részlegük ét-
lapja is megváltozott.

– Új séffel dolgozunk, az irány itt is: a 
minőség, valamint a kínálatban ötvözni a 
hagyományt és az új divatot.

– Cukrászda, bisztró nem nélkülözheti 
a kávét…

– Talán kóstolja is meg, hiszem, hogy a 
jó kávéházakkal is álljuk a versenyt. S ha 
már, hadd említsem meg a teáinkat: a Big 
Ben Teaház magas minőségű, szálas teáit 
kínáljuk.

– Akkor, ha megengedi, a kávé helyett 
mégis inkább a tea mellett döntenék.

Amíg a teafű ázik, még azt is megtudom 
Pap úrról, hogy annak idején a Gerbaud-
ban tanulta a mesterséget, később volt saját 
cukrászdája is, de szerzett tapasztalatot a 
vendéglátás több területén és különböző 
pozícióiban. Budaörsön jött el a szintézis 
ideje?

(x)                               

Vezércsere a Friedmannban

Februárban lakóhelyén, Bu-
dakeszin hallhatták élőben a 
keresztény közgazdaságtan ta-
lán legismertebb női apostolát, 
ha szabad ilyen profán módon 
kifejeznem magam, Baritz Sa-
rolta domonkos rendi nővért. 
Az ökumené jegyében, a Kál-
vin teremben tartott ankéton 
ismertette az általa propagált, 
erkölcsös gazdasági modell 

működésének fő elveit, mely-
ben nem lehet egyedüli cél 
a profitszerzés és az egyéni 
érdek. Nézetei szerint a pénz 
fontos, sőt nélkülözhetetlen, de 
csak mint eszköz a gazdaság 
működtetéséhez.

Az előadást követő vitában 
a legtöbb kérdés arra irányult, 
vajon hogyan lehet ezeket az 
elveket a gyakorlatba is átültetni.

Sarolta nővér 
válasza az volt, 
hogy tanítással, 
meggyőzéssel. Arra 
is fölhívta a figyel-
met, hogy vannak ma 
már vállalkozások, 
ahol a tulajdonosok 
és a munkatársak is 
e szerint működnek, 
ráadásul nem is si-
kertelenek, közgaz-
dasági értelemben 
sem.

B. S. tudja, mit 
beszél, hiszen 
mielőtt a szerzetesi, 
illetve a tudományos 

pályát választotta volna 
(jelenleg a Corvinus Egyete-
men és a Sapientia Főiskolán 
terjeszti nézeteit, melyekkel 
korántsem áll egyedül a vi-
lágban) a gyakorlati üzleti 

életben tevékenykedett. Dol-
gozott például a Pepsi Co-
lánál, s mint menedzser járta a 
világot. Jelenleg a budakeszi 
domonkos rendházban él.

Bot Zsibora

Nonprofit (t)rend

Hétpróbás amorózók Budaörsön

Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a házasság he-
tét a keresztény egyházak és hozzájuk kötődő civil szer-
vezetek széles körű összefogásával. Az eseménysorozat 
záróakkordja Valentin napjára esett. A szervezők szeret-
ték volna az utóbbi időben importált, és sokszor kereske-
delmi célúnak tekintett ünnepnapot tartalommal megtölteni.  
Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet 
a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy 
segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkap-
csolati problémákkal szembesülőknek.

A rendezvényhez kötődő egyik civil szervezet a Budaörsön 
működő Budaörsi Párkapocs Egyesület. Idei programsoro-
zatukat azonban kiterjesztették Valentinon is túlra, egészen 
március végéig. Játékos „vetélkedésük, a  Szerelmi 7próba cél- 
ja, hogy a résztvevő párok elmélyítsék kapcsolataikat a közös 
programokon való részvétel során. Természetesen nemcsak 
házaspárokat, jegyeseket várnak. A gyermekes házaspárok 
számáéra gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Akiket érdekel-
nek a márciusi események, tájékozódhatnak facebook olda-
lukon: Szerelmi 7próba Budaörsön, a kapcsolatteremtéshez 
pedig íme az e-mail címük: szerelmi7proba@gmail.com

Szobi Rita
A pénz nem boldogít 
(a pénz maga a boldogság…)
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Válófélben: A gyermek 
külföldi utazásai 

Amióta kinyílt a világ és 
egyre több az ún. nemzetközi 
házasság, mind nagyobb 
problémát okoznak azok a 
viták, amik a gyermekek 
külföldi utazásait, rövidebb- 
hosszabb kinntartózkodá-
sait övezik. 

Az új polgári törvénykönyv 
nagyobb jelentőséget tulaj-
donít ennek a kérdéskörnek, 
mint az előző. Úgy foglal-
hatnám össze, hogy a korábbi 
szabályozás szerint a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő 

különösebb nehézségek nélkül vihette a gyermeket kül-
földre egy évnél rövidebb tartózkodás céljából, komoly 
nehézségekbe csak az egy éven túli tartózkodás esetén 
ütközött. Adta magát tehát a kiskapu, hogy egy évnél 
rövidebb tartózkodás céljával kellett elmenni, majd kezel-
ni a később kialakult helyzetet, amiben már a másik szülő 
és a hatóságok együttműködése is nagyobb eséllyel volt 
várható. 

Természetesen jelenleg is létezik az az esetkör, amikor 
csak rövid tartózkodás céljából történik az utazás, pl. nya-
ralás stb. A szülői felügyelettel rendelkező szülő gyakorla-
tilag korlátlanul, a különélő szülő szinte korlátlanul viheti 
ilyen kisebb utazásokra a gyermeket. Én válás esetén java-
solni szoktam, hogy szabályozzuk le az ilyen utazásokat. 
Érdemes pl. különbséget tenni EU-n belüli és kívüli utazá-
sok között is. 

Amikor azonban huzamos külföldi tartózkodásról van 
szó, a két szülő együttes döntése, egyetértése szükséges, 
hiszen az a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek 
minősül. Vita esetén a gyámhatóság dönt. Vonatkozik ez 
pl. olyan esetekre, amikor a gyermek egy tanévet töltene 
külföldön. 

Ezen esetköröktől elkülönül a kifejezetten letelepe-
dési célú külföldre utazás. Ilyen esetben nem pusztán az 
utazáshoz, hanem kifejezetten a külföldi letelepedéshez 
szükséges a hozzájárulás. Ennek hiányában a költözést 
intéző szülő nagyot kockáztat, hisz cselekedete a gyer-
mek jogellenes külföldre vitelének minősülhet és vissza-
hozásának elrendelése kerülhet szóba, ami már egy igen 
komoly jogi helyzet. 

Természetesen a szabályozás nagyon sokrétű, így konk-
rét esetekben mindenképp egyéni konzultációra, ügyvédi 
segítségre van szükség.

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

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

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
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Lezárult? Bűnügyi-jogi érte- 
lemben legalábbis.

De tekintsünk vissza a kez-
detekre.

Nagy visszhangot vetett, 
nemcsak helyben, országosan 
is, a 2014 késő őszén pedofília 
gyanújával letartóztatott, buda-
keszi óvó bácsi. Tavaly, majd-
nem egy év nyomozás után az 
ellene indított büntetőeljárást 
az illetékes nyomozóhatóság 
megszüntette.

Idén év elején az érintett is 
megszólalt: a közszolgálati 
rádió egyik egyházi műsorában 
mondta el a történetét. 

Mint az interjúból kiderült, 
fél évet ült előzetes letartóz-
tatásban, s bár erről nem nyi-
latkozott, mi tesszük hozzá, 
általános tapasztalat, hogy 
az előzetes rosszabb, mint 
a kisza-bott börtönbünte-
tés. Ráadásul  a rendőrségi 
fogdákban, börtönben lévő, 
kiskorúak rovására elkövetett 
bűncselekmények miatt 
gyanúsított vagy elítélt embert 

a többi fogva tartott kiközösíti, 
vegzálja…

A pedagógus a riporternek 
elmondta, bár nagy megköny-
nyebbülés volt számára az 
előzetesből való elbocsátás, 
majd az eljárás megszünte-
tése, megszabadulása még-
sem volt diadalmenet: idekint, 
elsősorban az interneten, 
rengeteg támadást kapott, amit 
igen nehéz elviselnie, földol-
goznia. Magáról az esetről el-
mondta, hogy az ötéves kislány, 
akivel kapcsolatban gyanúba 
keveredett, valóban igen közel 
került hozzá. Az édesanyjával 
is jó viszonyt ápolt. Az apa 
nélkül nevelkedő gyerek „sze-
relmes” lett belé, ami pszicho-
lógiailag gyakori. Apafigurát 
keresett, és ezt őbenne vélte 
megtalálni.  Elmondása szerint 
mindössze annyi történt, hogy 
elalváskor időnként megsimo-
gatta a kislányt. 

Az ügy hátterében az egyik 
munkatársa állt, aki riválist 
látott benne, folyamatosan 

duruzsolt az óvodavezetőnek. 
Utóbbit az óvó bácsi úgy 
minősítette, nem gonosz ember, 
csak gyönge, befolyásolható 
személyiség.  Valószínűleg úgy 
gondolhatta, biztos, ami biztos, 
megteszi a följelentést, aztán 
a rendőrség úgyis tisztázza, 

igaz-e vagy sem.
Ma már tudja, egy életen át 

lesz kénytelen viselni a bélye-
get, amit aligha fog tudni va-
laha is lemosni. Ezzel együtt 
nincs benne gyűlölet, minden-
kinek megbocsátott.

                             Bitós Zora

A pedofil-ügy lezárult

A többszörösen is szomorú 
eset február 18-án este 

történt. A budakeszi férfi ágy-
ban ülő édesanyját az arcára 
szorított párnával fojtogatta, 
többször megütötte, s azzal fe-
nyegette, még az éjjel megöli. 
Az idős asszony kiszabadí-
totta magát, majd szomszéd-

jaitól kért segítséget. 
A rendőrök elfogták a 60 

éves K. Sándort, akit kihallga-
tása után őrizetbe vettek. Az 
emberölés kísérletével gya- 
núsított embert a bíróság 
előzetes letartóztatásba he-
lyezte.

eszt

Lezárták a rendőrök a bu-
dakeszi Napsugár utcát mind 
a két végén.  Erre ébredtek 
a környék lakói február 16-
án. Mint utóbb kiderült, az 
utcában, közterületen, halále-
set történt, egy java korabeli 
férfit találtak a földön fekve, s 
erre föl riasztották a mentőket 
és a hatóságot. Mire az orvos a 
helyszínre ért, már csak a halál 
beálltát tudta megállapítani. A 
rendőrségtől kapott tájékozta-
tás szerint hatósági eljárás nem 
indult, mivel a halottszemle 
során egyértelműen bebizonyo-
sodott, s ezt a tényt a későbbi 
vizsgálatok is igazolták, hogy 
a férfi természetes halállal halt 
meg. 

Az eset mégis megérintette 
a helyi közvéleményt, ugyanis 
szemtanúk fölvetették, hogy az 
elhunytat az utcán meztelenre 
vetkőztették, ami, sokak véle-
ménye szerint, sérti az emberi 
méltóságot.

A rendőrség megkere-
sésünkre azt válaszolta, hogy 

„a Budaörsi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a halott 
vizsgálatról és a halottakkal 
kapcsolatos eljárásról szóló 
351/2013. (X.4.) kormányren-
delet szerint jártak el.”

Utánanéztünk a hivatkozott 
kormányrendeletnek, amiből 
kiderült, hasonló esetekben 
valóban előírás, hogy a halot-
tat meztelenre vetkőztessék, és 
a helyszínen kell megvizsgálni. 
Erre azért van szükség, mert 
amíg nem bizonyosodik be 
egyértelműen, mi volt a halál 
oka, tehát akár bűncselekmény 
is állhat a háttérben, addig en-
nek figyelembe vételével kell 
eljárni. Ám arra is szeretnénk 
fölhívni a figyelmet, hogy 
a kormányrendeletben ez a 
passzus is ott áll: „A holttest 
vetkőztetése a hatóság feladata. 
A holttest vetkőztetését az elhu-
nyt emberi méltóságának tisz-
teletben tartásával, lehetőség 
sze-rint takarva, a nyilvánosság 
kizárásával kell lefolytatni.”.

                                 Sza-T-ir

A jog a halottat is védi

Hős buszsofőr
A Facebook hőse lett Ka-
nalas József, a Volán vállalat 
gépkocsivezetője februárban.

Történt ugyanis, hogy 
február 9-én egy 11 éves pátyi 
kislány, a budajenői iskolából 
hazafelé tartva,  eltévesz-
tette a buszjáratot. Amikor 
észlelte a problémát, szólt a 
járművezetőnek, a következő 
megállóban leszállna. Egyút-
tal a szüleit is hívta mobilján, 
jönnének érte a megállóba.

Eddig semmi rendkívüli, 
ugyebár, de nem úgy a folyta-

tás! Kanalas ugyanis a kérés-
nek megfelelően megállt, ám 
ahelyett, hogy tovább haj-
tott volna, megvárta, amíg a 
szülők megérkeznek, s addig 
vigyázott a gyerekre.

A szülőket meghatották a 
történtek, az anyuka posz-
tolta is az esetet a közösségi 
oldalon, amit majd’ ötezren 
lájkoltak, s több ezren meg is 
osztottak.

Az utasok megértéssel 
fogadták a történteket, kivéve 
egy valakit, aki panaszt tett a 
közlekedési vállalatnál. Arról 
nem szólnak a hírek, hogy a 
derék sofőrt főnökei dicséret-
ben, vagy megrovásban része-
sítették-e.

Tosiba Broz

Szomszédok értesítették 
a rendőröket, napok óta 

nem látták a szomszédban 
lakó nénit, a helyszínre érkező 
járőr február 6-án fél kettő 
körül érkezett a címre, és a 
tűzoltók segítségével jutottak 
be. A néni a padlón feküdt, 
elesett és nem tudott  felállni. 
A mentők vitték kórházba.
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BUDAKESZI BUDAÖRS

BIATORBÁGY
TÖRÖKBÁLINT

Friedmann Cukrászda 
és Bistro

Budaörs, 1-es út 
(Csiki-hegyek és a Törökugrató között)

nyitva tartás H-Cs 10-19, P-Szo 10-22 óráig

CSIKI-HEGYEK

TÖRÖKUGRATÓ

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

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

HerrLiszt

Keresse aktuális ajánlatainkat, akcióinkat Facebook-oldalunkon!

10. éve működik Budaörsön a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesü-
lete. Segítik a hozzájuk forduló látássérülteket, információval látják el a lakos-
ságot érzékenyítő- és egyéb programjaik során.

Legyen sikereik részese, támogassa munkájukat adója 1 %-ának 
felajánlásával a BULÁKE részére!

Adószámunk: 18711389-1-13

Keressenek minket személyesen a helyszínen 
vagy telefonon a 06 23 789 885, 06 20 455 6999 számokon.

Egyesületünkről bővebben honlapunkon tájékozódhat: www.bulake.huZingarelli 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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