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Ma újra divat
a panama

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

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

HerrLiszt

Papír-Írószer, kreatív hobbi, fotóbolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu
Keresse aktuális ajánlatainkat, akcióinkat Facebook-oldalunkon!

Szemüvegkeretek
30% kedvezménnyel kaphatók!
Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.
Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.
http://www.geridoroptika.hu
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Itt a tavasz

Édesem!

Nyit a terasz!

Nagyobb választék, több hely, több vendég

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

Piknikhangulatban várja Vendégeit a Stadt!
Váratlan tavaszi zápor esetén
két másodpercre a fedett hely!

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

Walter vendéglő
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 budántúli ínyencek zarándokhelye
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 éttermek 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.
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CSÍZIÓ

Április, Szent György hava

S

zent György havában eret vágathatsz, kiváltképen a Cephalicát, mely használ mind fejednek, mind mellednek, a
köpölyözés hasznos; ne egyél semmiféle gyökeret, tiszta bort
igyál, melyben álljon sarlófű és pipinella. Haslágyító szirupot
igyál, a tehénhúsnak békét hagyj, bárányhúst egyél, kecskegödölyét, tyúkhúst és folyóvízbeli halakat. A fürdő hasznos. Ha
e hónapban mennydörgést hallasz, jó esztendőt jegyez. Húsvét
napján ha kevés eső lesz, sovány gabona terem… ha tiszta a
húsvét napja, olcsó húst és hájat vehetsz. Gyermeket, a ki idején
szopott, jó aznap a csecstől elválasztani. Virághozó, vigasztaló
szent György havában született gyermek furcsa fejü, goromba
erkölcsü, tökéletlen, kába, vakmerő, haragos, kegyetlen ember,
vérszomjazó, erejében és elméjében igen bizalkodó; gyilkosság, bujdosás, vérontás kell kedvének és szép személyekkel
igen nyájas lesz.

AFORIZMA
„Minél kevesebbet tudnak a népek arról, hogyan készül a kolbász
és a törvény, annál nyugodtabbak.”
(Bismarck)

Én írok Önnek…
Lányi András nyílt levelet írt
Hámori József akadémikusnak (Budakeszi). A Városliget
múzeumi negyeddé való átalakítása-beépítése jó ideje tartja
izgalomban a közvéleményt.
Nemrég neves értelmiségiek,
pártszimpátiára tekintet nélkül
aláírásukkal fejezték ki egyetértésüket a projekttel; köztük volt
Hámori professzor is. Lányi,
mint a hazai zöld mozgalmak
egyik doyenje, ennek apropóján
fordult az agykutatóhoz levelében, amelyben így ír: „Professzor úr bizonyára emlékszik,

hogy tíz évvel ezelőtt miként
vélekedett azokról, akik puszta
pártszimpátiából mentegették
egy baloldalinak vélt kormány
bűnös döntéseit. Szabad-e ma a
szó nemes értelmében konzervatív embereknek ugyanezt a
hibát elkövetni a másik oldalon?
Olyan országban szerettem
volna élni, ahol a gondolkodó
emberek egy park vagy egy
múzeum sorsáról nem pártfelekezet szerint nyilatkoznak,
hanem magát a dolgot nézik.
Sajnálom, hogy erre többé
semmi esélyem.”

Gyűjtik az aláírásokat
a budakeszi szocialisták
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Más keresztjét cipelik
Közgyűlést tartott március végén
a Vöröskereszt nemrég újjáalakult
budakeszi szervezete.
A tisztújítás eredményeként
újraválasztották az eddigi elnököt, Szabó Ákost; helyettese
Somlóvári Józsefné lett, míg a
tikári teendőket Oszlánszki Szilvia látja el a következő évben.
A régi-új elnök e helyről is felhívással fordul a budakesziekhez,
segítség önkéntesként munkájukat, s jelentkezzenek a helyi
szervezetbe:
budakeszivoroskereszt@gmail.hu

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)

Az Oroszlán jegyében
Ha valami nagyon hiányzik korunkból, az
oroszlánszív. Persze nem arra gondolok,
hogy az afrikai oroszlánok populációja
folyamatosan csökken, s így értelemszerűen
az oroszlánszívek száma is, hanem azokra
az oroszlánszívekre, amelyek nem a szavannák királyai, hanem embertársaink
testében dobognak. Rettenthetetlenül és
tántoríthatatlanul. Apropó szavannák, Afrika; érdekes, hogy korunk bátrai szívesebben vállalják a harcot bazsarózsák vagy
különböző egzotikus nünükék életteréért,
más szexuális irányultságú embertársaik házasuláshoz való
jogáért, mintsem konfrontálódnának azokkal, akik őket vagy
embertársaikat csúnyán rászedik és megrövidítik. Törvényesen, de mélyen igazságtalanul.
Vajon miért?
Gondolom, azért, mert minden hősiességük dacára ezzel mégis kisebb kockázatot vállalnak, mintha nyíltan,
szemtől-szembe fordulnának a fölöttük basáskodókkal, hatalmaskodókkal.
Számomra ez csak azt bizonyítja, hogy az ember, minden általános közvélekedés ellenére, alapvetően békés és
konfliktuskerülő természetű állat. Vannak persze más tulajdonságúak is, de ez a kisebbség. Ám ez a kisebbség épp
elég erős ahhoz, hogy kihasználva a többség óvatlanságát
és béketűrő hajlamát, s ne restelljük kimondani: gyávaságát,
saját agressziójával a maga akarata alá hajtsa akár a többséget is. Erről szól a hatalom. Immár több ezer éve. És ez ma
sincsen másként.
Még bonyolultabb a helyzet akkor, ha a hatalom és az
alávetettek között közvetlen, „emberi” viszony áll fenn; ha,
teszem azt, a példa kedvéért, az alpolgármester úrral ugyanabba a törzskocsmába járunk. Még ha nem közös is a
törzsasztalunk, mégis, hogy venné már ki magát, ha pont én
koppintanék az orrára, pedig lenne miért, akivel ugyanazt a
velős pacalt esszük minden péntek este? Vagy magam „nyomnám föl” azt az udvari beszállítót, akiről mindenki tudja, minimum negyven százalékkal számláz többet, de a boltocskámban
veszi a szájvizet. Vagy akiről tudom, mert véletlenül tanúja
voltam, hogy mekkora zsebe van, de történetesen a vejemnek
ő szerzett munkát, amikor már több mint fél éve munkanélküli
volt. (Mármint a vejem.) Ráadásul az efféle hatalmasok, már
akikkel a magunkfajta kisember egyáltalán találkozik, maguk
is esendőek, maguk is hasonlatosak hozzánk: nekik is vannak
főnökeik, nekik is vannak, a mieinkhez hasonló konfliktusaik,
szinte már-már olyanok, mint mi magunk.
Így van az, hogy bár mint Oszkár, tudjuk, de nem mondjuk,
inkább álarcot (pléhpofát) öltünk, és járjuk az álarcos bált
január elsejétől december 31-ig. Vagy mint a három japán
majom, ülünk, s nem látunk, nem hallunk, nem beszélünk. Már
csak azért sem, mert lehetnek, akik épp irántunk éreznek úgy,
mint ahogyan mi a fölötteseink iránt. Mert nemcsak mindenki
szem a láncban, de egy-egy lépcsőfok is a hierarchiában; és
nincs olyan hierarchia, hogy valaki csak alul legyen; nincs
olyan, hogy legalul, nincs, hogy csak valaki fölött állnának,
s alatta nem.
Ahogy a költő mondja: fortélyos félelem igazgat. Nem a
közigazgatási hivatal.
Így aztán Oroszlánszívű Richárdok helyett inkább III.
Richárdok népesítik be korunk színpadát.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Mária országa
Nagy visszhangot váltott ki
a „Fekete pólós nővér”-ként
közszereplővé vált Sándor
Mária április elején tett bejelentése arról, hogy visszavonul az egészségügyben
uralkodó állapotok ellen indított harc frontvonalából. A budakeszi illetőségű Szél Bernadett országgyűlési képviselő
(LMP) Facebook-oldalán így
reagált a hírre:

Nem öregdiák találkozó,
tüntetés!
„A küzdő emberek tudják, mi az, hogy másokért
kiállni, mi az, hogy mindent beleadni. Mi az, hogy
fáradtság és nehéz körülmények ellenére tovább menni.
Amit Mária adott ennek
az országnak, az úgy kell
nekünk, mint a friss levegő,
mint a napfény. Sokan
vagyunk, akik küzdünk, akik
azt akarjuk, hogy egyről a
kettőre jusson ez az ország
– akiknek elege van a hazugságból, a korrupcióból,
a méltatlan körülményekből,
az embertelenségből, hogy
semmibe
veszik
azokat,
akikért dolgozniuk kellene.
Mária a kiállásával megmutatta, hogy mindannyiunknak
van hatalmunk ahhoz, hogy a
sorsunkat a kezünkbe vegyük,
hogy kiálljunk az igazunkért
és kiálljunk másokért. Mária
bátorsága mindannyiunknak
példát mutatott. Köszönjük,
Sándor Mária!”

SZIA, tüntetők
A pedagógusok március 30ára meghirdetette polgári
engedetlenségi
akcióhoz
mintegy 250 oktatási intézmény csatlakozott országszerte (a 3700-ból), elsősorban
a
nagyvárosokban. Vidékünk valahol a
középmezőnyben volt, ugyanis több iskolában a demonstráció napján még tartott az
iskolai szünet. Ez sem akadá-

lyozta meg azonban azokat
a civil aktivistákat például
Budakeszin, hogy a meghirdetett időpontban a Széchenyi István Általános Iskola
(SZIA) bejáratánál gyülekezzenek. A Facebookra kitett
fotó alapján tanár nem sok
volt közöttük, de ugyancsak
a közösségi oldal tanúsága
szerint több pedagógus nyilvánította ki szimpátiáját
és szolidaritását a demonstrálókkal.
eszt

Ap
Kertész nagy gyakorlattal kertápolást (permetezés, sövény, fűnyírás
stb.) és ház körüli karbantartási
munkát vállal.
Telefon: 0630/388-1588

Médiavállalkozás
üzletkötőket keres

*

Különleges utazás. Egzotikus, több
hónapos útra keresek útitársat (ki-ki
alapon), aki igénytelen, egészséges, szívós, keveset beszél, nem
dohányzik, nem iszik alkoholt, nem
horkol. Nemre, korra tekintet nélkül.
Telefon: 0620/212 38 08
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Problémát csinálni másnak
Bajai Ernő a hazai keresztrejtvény-szerkesztők nagy hagyományait folytatta 19571993 között a Füles című rejtvénylap
rovatvezetőjeként,
majd nyugdíjas külső munkatársaként. Ő dolgozta ki a magyar keresztrejtvények készítésének szabályzatát, indította
el a rejtvényfejtő klubok országos hálózatát, és szervezte a
népszerű rejtvényfejtő versenyeket.
Ahogy mondani szokták,
az alma nem esett messze a

fájától: fia, a több mint húsz
éve Budakeszin élő Bajai Ernő
István első keresztrejtvénye
tizenhat éves korában jelent
meg nyomtatásban, és azóta is
publikál különböző lapokban.
Egyik sikerének tartja „minden
idők legnehezebb keresztrejtvényének” megalkotását is.
– Mi volt a legfontosabb
apai örökség?
– A pontosság és a határidők
betartása. Már negyven éves
voltam, három gyerek apja,
amikor apám egyik látogatása alkalmával megkérdezte: „Ki volt
az a Jimenez, akit
beleírtál egyik rejtvényedbe?” „Spanyol
költő” – válaszolom.
„Azt a nevet ékezettel
írják: Jiménez.” „Ja,
úgy tudtam.” A többit
már igen emelt hangon mondta: „Olyan
nincs, hogy úgy tudtam. Tessék mindig
mindent
megnézni

lexikonban, kézikönyvben, ahol
lehet.” Vettem is életemben
sokféle lexikont, kézikönyvet.
Jó befektetésnek látszott, közben itt a Google keresője, és
két-három kattintással gyorsan
mindent ellenőrizni lehet.
– Hány keresztrejtvényt készített eddig?
– Számításaim szerint öszszesen körülbelül 15 ezret.
– Hogyan dolgozik ma egy
rejtvényszerkesztő?
– Számítógéppel. Én viszont kitartok a ceruza és a
radír mellett. Rejtvényfejtőknek az okoz örömet, hogy a
fekete-fehér négyzetek szimulált problémák megoldását kínálják. Gyakorolják a problémamegoldó gondolkozást, ami
örömet okoz. Én is így vagyok
ezzel.
– Lesz-e keresztrejtvényszerkesztő Bajai-dinasztia?
– Édesapánk nyolc unokája közül egyiket sem fogta meg
a keresztrejtvény-fejtés öröme.
Az én Milán nevű unokám
eleinte nagyon szeretett rejtvényt fejteni. Most már tízéves,
és elcsábították őt a képernyős

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet – Budakeszi Átrium

Tavaszi költözés után
Nagy változásokat hoztak az elmúlt hónapok a budakeszi Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet életében: az eddig az Átrium Üzletház fedett passzázsából nyíló bolt
az épület utcai frontjára költözött.
– Tavasszal ezek szerint nemcsak a
madarak kezdenek költözni. Önöknek hogy
sikerült?
– Fárasztó volt – hangzik a tulajdonosüzletvezető, Fenyőfalvi Franciska válasza –,
de mostanra, mondhatom, túl vagyunk rajta. A legnagyobb nehézséget az jelentette,
hogy mindeközben a vásárlóinkat ugyanúgy ki kellett szolgálnunk. Remélem, ők
ebből mit sem éreztek. Persze örülünk,
hogy közvetlenül az utcáról léphetnek be
a vevőink, de a korábbinál kisebb alapterületen kell megoldanunk ugyanazokat a
feladatokat.
– Úgy hallom, a számítógépes talpvizsgálat, amivel jó egy éve beköszöntek a helyi piacra, mind nagyobb népszerűségnek
örvend.
– Valóban, hiszen a 21. századi high
tech itt egyesül a kézművességgel, ugyanis a talpbetéteket a legkiválóbb mesterek
készítik kézzel.
– Milyen egészségügyi szolgáltatásaik
vannak még?

játékok. Már egy másik világba
nő bele, mint én az ötvenes
években. Nyolc-kilenc éves
lehettem, amikor a Népszabadságban vasárnaponként egész
gyerekoldal jelent meg. Egyszer ott kezdtem el fejteni életem
első keresztrejtvényét. Persze
nem boldogultam. Ma is emlékszem, ahogy együtt örültünk
apámmal a megfejtésnek, amit
ő írt be az ábrába: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre
derül”. Aztán még harmincas éveimben megbíztak a
keresztrejtvény készítésével a
Népszabadság hétvégi számába. Akkor a papíron, írógépen
írt szöveget személyesen vittem
a szerkesztőségbe. Most már
hetven felé közeledem, és még
mindig szerzőjük vagyok. Az
a különbség, hogy e-mailben
küldöm az anyagot. Azon kívül
a Bányamunkás című szakszervezeti lap rejtvényszerzője
vagyok,
szintén
majdnem harminc éve. Harminc
különböző lapnak dolgoztam
az évtizedek során. Ez a kettő
maradt.
Borz Tóbiás

helye van mionden családban. Éppen ezért
az áprilist a Microlife vérnyomásmérők
népszerűsítésének szenteljük.
– Mit tud, amit más nem?
– Minden vérnyomásmérőnek persze
tudnia kell vérnyomást mérni, méghozzá
precízen és biztonságosan, s ma már az
ilyen berendezések „okos” elektronikával rendelkeznek. Ami a Microlife-ot a
mezőnyből kiemeli, hogy 25-30 százalékkal kevesebbe kerül a hasonló tudású, kategóriájú márkáknál. A svájci gyártó, ami
már önmagában garancia, ráadásul öt év
szavatosságot biztosít.
– S mondjon egy érvet, hogy miért éppen a Fő u. 43-45-ben vásároljuk meg?
– Ha másért nem is, azért, mert Budakeszin és a környező településeken a mi
üzletünk kizárólagos forgalmazója a Microlife vérnyomásmérő készülékeknek.
(x)

– Évek óta van nálunk ortopédiai
magánszakrendelés, amit Dr. Elek Emil
főorvos tart – előzetes bejelentkezés
alapján (a részleteket lásd a hirdetésben a
X. oldalon – a Szerk.). Szerencsésnek tartom, hogy ilyen orvosi háttér mellett tudjuk a gyógyászati termékeinket ajánlani.
Ugyancsak fölhívnám a figyelmet a gyógymasszázsra, amit ugyancsak itt, helyben,
bejelentkezés alapján vehetnek igénybe az
érdeklődők egy kitűnő gyógy masszőztől.
– Tudom, hogy több ezer cikket forgalmaznak, mégis, kiemelne-e valamilyen újdonságot?
Ő már mindent tud
– A tavasz, bár alighanem
a legszebb évszak, nagyon sok
magasvérnyomás-betegségben
szenvedő ember életét megkeseríti. A hipertónia biztonságos kezeléséhez ma már
elengedhetetlen, hogy legyen
saját vérnyomásmérő készülékük otthon. De szerintem ma
már ez olyan, mint a lázmérő:
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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

Herr Liszt: Összhangban a Vásárlókkal

Iskolatáskaakcióóó!

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

Játékok

Minden évszaknak
megfelelően

Ajándék

Tisztelt Vásárlók!

Igényes papír- és írószerek, a megszokott, bevált márkák.
2014-es modellek, 2015-ös tanévkezdés: táskaakció leendő
kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!!
HerrLiszt
Papír-Írószer Bolt
Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637
herrlisztpapir@t-online.hu

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

Hass, alkoss…
Óriási választék!

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

herr Liszt

Mi áprilisban
sem bolondozunk: komolyan ilyen árakkal dolgozunk!
Ajándékot és ajándékhttp://facebook.com/herrliszt

csomagolót egyaránt tőlünk!
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Bármi, ami a kreatív
hobbidhoz kellhet.
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Vastag bőr és vastag ceruza
Amennyire örültek a makkosiak, hogy végre hozzájuk is eljut a csatorna, annyira
bosszankodnak ma, ha a helyreállított (?)
útjaikon próbálják megközelíteni otthonaikat. Egyesek a Mariana-árokra képzettársítanak, amikor konstatálják a hatalmas
kátyúkat; másokban a látvány inkább a
Panama-csatornát idézi föl. Hát még, ha
tudnák, mindez mibe fájt az EU-nak is,
és nekünk (mindkettő az adófizetők pénze
amúgy is).
Jelentem, immár tudhatják.
A Budakeszi Blog munkatársáé, Frank
Tamásé az érdem, hogy volt energiája és
türelme kivárni, hogy a bíróság kötelezze a
budakeszi önkormányzatot arra, hogy adja
ki a csatornaprojekt út-helyreállítási részére
vonatkozó pénzügyi adatokat. (Egy éve a
Fő u. 179. üzleti titokra hivatkozva tagadta
meg a körérdekű adatigénylést.) Kezdjük
a lényegnél, azaz a végén: 160 millióba
került a szóban forgó munka, ebből mintegy 150 a pályázat, közel 10 a helyhatóság
büdzséje terhére. A budakeszi.blog írása
szerint a megállapodás 14 ezer négyzetméter úthelyreállítást tartalmazott. Ez
testvérek között is kb. 11 ezer forint négyzetméterenként, ami csinos summa, különösen, ha figyelembe vesszük, írja Frank,

ma 5-6 ezer forintért bármelyik építőipari
cég ennyiből zúzott kő alappal, melegen
hengerelt aszfalttal készült utat szállít
bárhová, bármelyik megrendelőnek. Ehhez képest Makkoson helyenként csak
zúzott kő burkolat van (alap helyett), másutt meg mart aszfalt. Nem kell fejszámoló művésznek lenni, ez 2, helyenként
négyszeres túlárazást sejtet. Az is könnyen
kiszámítható, hogy 160 millióból az egész
érintett úthálózatot teljes egészében megcsinálhatták volna. Ráadásul mára a burkolat sok helyütt tönkrement, elkátyúsodott.
Persze az is igaz, hogy az Uniós pályázat útépítést nem, csak a csatornázással
érintett utak helyreállítását finanszírozta,
fejtegeti az oknyomozó kolléga, majd azt
is megemlíti, találékony ember a magyar,

A Panama-csatornából
a csatorna nem látszik

A megújult budakeszi Príma Élelmiszeráruház (KesziHáz)

Kérdező biztosunk jelenti
Ezt sem hittem volna – gondoltam, amikor kiállok a budakeszi Dózsa György tér
sarkára, hogy véletlenszerűen kiválasztott vásárlókkal készítsek interjút a pár hete
megújult Príma élelmiszer-áruházról
Mármint, hogy ilyen kellemesen kezdődik
megbízatásom. Érkezésem után szinte
azon nyomban a városszerte ismert szépasszonyba botlom; jön kifelé megrakott
cekkerrel. Udvariasan bemutatkozom, föltárom előtte szándékomat, ami nem hátsó,
egyúttal fölajánlom, válaszaiért cserében
szívesen elviszem a szatyrát az autójáig.
Elég messze áll a bejárattól, de így van ez,
amióta az üzletet újra megnyitották: a nap
szinte bármely szakában tele a parkoló.
Interjúalanyom (így a nap végén is, mintha a fodrászszalonból lépett volna ki)
meglepően készséges és mosolygós.
– Egy vallomással kell kezdenem,
hűtlen lettem – kezdi válaszadását, pedig
még nem is kérdeztem semmit. Hűha,
mondom magamban, megtisztel, de nem
mélyinterjú ez, hölgyem! Valószínűleg
láthatja zavarom, mert meg is magyarázza.
– Eddig nem ide jártam vásárolni, de most,
a felújítás és a nyitási akciók hírére engem
is hajtott a kíváncsiság. Az lett belőle, hogy
elpártoltam az eddigi törzsüzletemtől: im-

már hetek óta itt intézem a bevásárlást. Ezzel a választékkal ma a városban szerintem
senki nem veszi föl a versenyt.
Még besegítem a cekkert a kocsiba, majd
széles mosollyal búcsúzunk.
Nem marad időm földolgozni a látottakat,
mert megrögzött agglegény ismerősömbe
botlom máris. Eddig is gyakran összefutottunk errefelé. Ő bezzeg hűséges: a
boltjához (és az elveihez is).
– Nagyon tetszik az új üzlet – válaszolja előzékenyen –, különösen a zöldséggyümölcs részleg vett le a lábamról.
Nagyszerű ötlet volt a biotermékekkel
párosítani, és hogy ömlesztett formában is
hozzájutok immár a kedvenc magjaimhoz.
L.-ről tudni való, nemcsak a házasságtól
irtózik, de szigorúan vegetáriánus is.
Nem úgy, mint Z. bácsi, aki egy jó
cubákért kilométereket is gyalogolna, pedig az ízületei már jeleznek. Ő feleségével
együtt épp tolja kifelé a bevásárló kocsiját.
A nyugdíjas házaspárral immár kvartetté
bővül alkalmi kompániánk.

sok önkormányzat megtalálta azt a konstrukciót, amivel, anélkül, hogy szabálytalankodnék, mégis meg lehet „keresztfinanszírozni” ilyen pénzekből is útépítést.
A helyhatóság most azon munkálkodik,
hogyan tudná elsimítani, garanciálisan
kijavíttatni a hibákat, de ennél tovább
nem megy. Mert ha az utak ki lesznek
is javítva, ekkora gyanított túlárazás túl
durva, hogy csak úgy, el lehessen siklani
fölötte. Ami megtörtént, az megtörtént,
kijavítás csak enyhítő körülmény lehet.
Az viszont senkinek nem jutott eszébe a
tanácsnál, hogy kivizsgálja, vagy kivizsgáltassa, hogyan foghatott ennyire vastagon az a bizonyos ceruza. Hogy a Fő
utca 179. nem nagyon iparkodik e téren,
érthető, hiszen nekik dolguk lett volna
észrevenni a turpisságot, na de hogy
az ellenzék is üljön a babérjain, s ne
használjon ki egy ekkora ziccert, az a helyi ellenzéket minősíti.
Frank így zárja cikkét: „Abba pedig bele
se merünk gondolni, hogy ha csak az úthelyreállítás ennyire túlárazott volt, akkor kik
és mekkorát szakíthattak a teljes projekten.” Hogy ki, mibe mer belegondolni,
az kinek-kinek a magánügye; de vannak
intézmények, amelyeknek törvény előírta
kötelezettsége, hogy az ilyesmikbe belegondoljanak, és földerítsék az igazságot.
Oz Biatoris
– Könnyebben közlekedünk a bevásárló kocsinkkal – mondja –, márpedig ez
nekünk, időseknek, akik amúgy is nehezen
mozgunk, fontos szempont. A pénztárgépes pultokon is jobban elfér az áru. – A
pékekkel nem tudom mi történt – kontráz
M. néni, a feleség -, szinte megtáltosodtak,
a legolcsóbb, saját márkás Krupp-kenyeret
vesszük, de csuda finom.
– A sok dicséret mellett valami negatívum?
– A pultok között tágasabb lett a hely,
de a gondolák mintha magasabbak lennének; sokszor nehezen érjük el a tetején
levő árut. – Hagyd el, anyukám – inti le
Z. bácsi –, hiszen mindig van valaki az
eladók közül, aki készséggel segít. Vagy ha
épp nincs egy sem a közelben, akkor egy
kedves vásárló; hiszen itt szinte mindenki
jó ismerős.
(x)
Z. bácsi legszívesebben
itt nézelődik
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merkl
merkl
Ha gumiabroncs, akkor merkl
Ha sí kölcsönzés, akkor merkl
Ha kerékpár, akkor merkl
merkl
merkl
merkl.hu
merkl
merkl
2071 Páty, Rákóczi u. 24.
+36 20 4917 199
+36 23 344 054
merklbt@t-online.hu

www.merkl.hu

H-P. 08:00-18:00
Szo. 08:00-13:00

SZOMBATON IS NYITVA!

LAKATOSMUNKÁK, BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON:
06 30 900 4238

LA
KA

E-mail:
kapcsolat@durnipal.hu
Honlap:
S
T Owww.femmunka.hu

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

Batsoft31 Kft.

www.batsoft31.hu
e-mail: batsoft31@t-online.hu
tel: +36 30 973-2502
Budakeszi, Fő utca 56.
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Kemény Endre
műszerész

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó
és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával
Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120
Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu
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Keresd az igazat, betörik a fejed
A Kúria meghozta ítéletét márciusban. Ezzel 12 év után végre pont került egy, a
Legfőbb Ügyész által Keller László egykori, közpénzügyi államtitkárral szemben
2004-ben rapid gyorsasággal megindított otromba politikai boszorkányüldözés
végére.
– Miért indított eljárást annak idején ön büntetőeljárást is indított velem, illetve
munkatársammal szemben.
ellen a Legfőbb Ügyészség?
– A történeti hűség kedvéért jegyezzük
– A 2002-es országgyűlési választások
után – idézi föl a ma már szinte történelem- meg: a kormányváltás után is még egy jó
számba menő affért az egykori szocialista darabig a Fidesz-kormány által korábban
politikus – az újonnan felállt kormány egyik kinevezett legfőbb ügyész volt hivatalban,
célja volt az előző ciklus visszaéléseinek, mellesleg ugyanaz, aki ma is betölti ezt a
pénzügyi machinációinak föltárása, és ami tisztséget. S arról se feledkezzünk meg, hogy
még fontosabb volt: a közélet tisztaságának az egyik, önök által indított vizsgálatban
javítása. Erre hozták létre a közpénzügyi ál- személyesen is érintve volt.
– Közpénzügyi államtitkárként, egyelamtitkárságot, aminek a vezetésével engem
bíztak meg. A munkatársaimmal komolyan bek mellett, közérdekű bejelentés alapján
vettük feladatunkat és nagy elánnal vettettük Immár hátra dőlhet
bele magunkat a munkába. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy tevékenységünk sokaknak sérti az érdekeit, és egyre magasabb falakba ütköztünk.
– Ha nem tévedek, nemcsak az akkorra
már ellenzékbe szorult Fidesz, hanem saját, akkori pártja, az MSZP (Keller évekkel ezelőtt kilépett a szocialista pártból – a
Szerk.) bizonyos körei részéről is.
– Valóban. A gáncsoskodás nem sokkal
később ellentámadásba ment át, ugyanis az
akkori legfőbb ügyész odáig ment el, hogy

lépéseket tettem a közvagyont károsító
ingyen (protokoll) vadászatok mechanizmusának feltérképezésére.
– Ehhez képest önök ellen indult
büntetőföljelentés. Milyen indokkal is?
– Az első vádirat szerint, amit a volt
munkatársammal szemben fogalmazott meg
az ügyészség – törvénysértő módon – két
bűncselekmény elkövetésével vádoltak meg
bennünket: hivatali visszaélés és személyes
adattal való visszaélés bűntettével. A Kúria
néhány hete jogerős ítéletében egyértelműen
kimondta, hogy az ügyészség által terhemre
rótt bűncselekményt nem követettem el.
– De kimondott mást is …
– Mindezek ellenére, és ez az ügy pikantériája, a Kúria egyetértett azzal, hogy a személyes adattal való visszaélés kísérletét, amelyet
a Törvényszék a vádtól eltérően megállapított, mégis elkövettem. Mindezek-re tekintettel a 2014-ben jogerőssé vált és 2015
szeptemberére lejárt ítéletét, a legenyhébb
intézkedést (tehát nem büntetést!) – az egy év
próbára bocsátást – helyén valónak tartotta.
Végül mindazon ismerőseim, akik eddig
úgy gondolták, hogy bűnözővel kockázatos
a kapcsolatot tartani, velem együttműködni,
nyugodtan visszatérhetnek a személyemhez.
Akit a részletek érdekelnek, Keller Facebook-oldalán nyilvánosságra hozta a Kúrián
elmondott beszéde szerkesztett változatát.
Boros Zita

GÉPI ÉS KÉZI FÖLDMUNKA

Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet
Budakeszin, a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök,
kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

(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
AUTÓMENTÉS, GUMISZERELÉS
GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Nyita H-P 8.00-17, Szo. 8.00-12 óráig
Telefon: 06 (23) 452 481
1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
2016 ÁPRILIS • BUDÁNTÚL
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Gyógyászati Segédeszközök
Szaküzlete
Átrium üzletház, Budakeszi,

Urak, ﬁgyelem!

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

Fő u. 43-45., H-P 10-18 óráig
Telefon: +36-20-389-2728
www.uzletekbudakeszi.hu

Ortopédiai magánszakrendelés
Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos szakrendelése bejelentkezés
alapján.
telefon: 06/20-455-3808
honlap: www.gerincambulancia.hu

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

Számítógépes talpvizsgálat
Szakértő elemzés alapján egyedi,
kézzel készített talpbetétek

Gyógy- és ortopéd cipő
Lábbelik méretvétele és készítés vényre
vagy teljes áron
VÉNYBEVÁLTÁS!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát

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.

BAN THAI
MASSAGE SZALON
Eredeti thai masszázs szakképzett,
thai masszőrökkel

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

ÚJ!

BUDAKESZI, Fő u. 48.

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com
Nyitva H-V 10-22 óráig
Telefon: 06 (30) 693 52 02

X
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• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

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

Budajenő, Szőlőhegy u. 1.
Rendelés hétfőnként
18-20 óra között
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 291 8414
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A filmművészet
professzora
Szinte alig múlik el egy-egy
hét, hogy ne kapnánk hírt:
az egyébként töki illetőségű
Tarr Béla rendező ne kapna
éppen valamilyen, rangos
nemzetközi elismerést.
Legutóbb pekingi tudósítónk (he-he) jelentette,
hogy a Pekingi Filmakadémia
(BFA), Ázsia legnagyobb
filmes és televíziós képzésre
specializálódott intézménye
tiszteletbeli professzor címet
adományozott a világhírű magyar művésznek. A díjátadással egyidejűleg Tarr a nemzetközi hírű felsőoktatási
intézmény meghívására egy
héten át tartott mesterkurzust a
hallgatóknak. A Werckmeister harmóniák és A londoni
férfi című műveinek vetítéseihez kapcsolódó előadássorozaton több ezer fiatal
vett részt.
Két nemzetközi kiruccanás
között hazai közönségére is
jut ideje: Tarr a Széchényi

Irodalmi és Művészeti Akadémia felkérésére nemrég Budapesten tartott székfoglalót.
A legfrissebb hír: különdíjat adott át a filmkritikusok nemzetközi szövetsége
(FIPRESCI) nevében Tarr
Bélának Klaus Eder a szövetség főtitkára Szófiában. A díj
a legrangosabb szakmai elismerések közé tartozik, korábban olyan hírességek kapták
meg, mint Alan Parker, Andrzej Wajda, Costa-Gavras,
Ettore Scola vagy JeanJacques Annaud. A rendező
filmjeit egy hónapon át tartotta műsorán a szófia művész
mozi, a Dom na Kinoto.
Sza-T-ir

12. kedd, 11.00
Magyar állapotok
15.00
Pinokkió
13. szerda, 17.00
Rómeó és Júlia
14. csütörtök, 11.00
Magyar állapotok
12.30
Magyar állapotok
15. péntek, 17.00
Rómeó és Júlia
Helyszín: Oroszlány
18. hétfő, 10.00
Brub – egy zokni, aminek párja nincs
19. kedd, 10.00
Brub - egy zokni, aminek párja nincs
20. szerda, 11.00
János vitéz
20. szerda, 18.00
Operabeavató – a mély olasz szenvedély
22. péntek, 11.00
Pinokkió
27. szerda, 19.00
A nagy Romulus
Bemutató előadás

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?
Olyan hazát, hol nem ugyanazt ismétli mindig a gramofon,
Olyan hazát, hol nem löknek a sínek közé a peronon,
Olyan hazát, hol az árvalányhaj s az árvalány is védett növény,
Olyan hazát, hol a keserű nem sors, hanem stampi tömény,
Olyan hazát, hol a legkisebb is számít, nem csak a legnagyobb,
Olyan hazát, hol nem agóniát jelent, hogy „köszi, megvagyok”
Olyan hazát, hol zsebről zsebre nem jár a nesze meg hoci,
Olyan hazát, hol összejön néha kis pénzből is a nagy foci,
Olyan hazát, hol nagykapu mellett nincs mindig okos kiskapu,
Olyan hazát, hol híd alatt nem tengődik más, csak lapu,
Olyan hazát, hol nem menő a fogjuk meg és vigyétek,
Olyan hazát, hol hősi halálnál azért jobb pálya az élet.
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (Budakeszi) szervezésében április 28-án,
19 órától a Szent László
Közösségi Házban (Bagolyvár) Lányi Béla misszionárius Misszió Kelet és
Nyugat között címmel tart
előadást.

A Protestáns Kör április 21-én, csütörtökön 19
órakor a Kálvin-teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.) A
bíró és a függetlenség címmel tart előadást Dr. Solt
Pál, a Legfelsőbb Bíróság
volt elnöke

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

Április

z alapvetően apolitikusnak tartott költő, a Zsámbékhoz kötődő Lackfi János március idusán versben, és 12 pontban fogalmazta meg, milyen hazát szeretne szerinte a magyar nemzet. A nemzeti ünnepen túl, de a
Költészet napján innen a József Attila-díjas költő jóváhagyásával utánközöljük művét abban a meggyőződésben, hogy az mit
sem veszített aktualitásából, s nem kopott meg egy hónap alatt.

Felfüggesztve?

Budaörs

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

A

BUDAKESZI

ZSÁMBÉK

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Április

Erkel Ferenc
Művelődési Központ
Április

9. szombat, 11.00
Alma együttes koncertje
(nemcsak) gyerekeknek
19.00
Soulbreakers és The Luckies
koncert
10. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
zenés táncos sördélután
16. szombat, 19.00
Jótékonysági Batyus Városi Bál
20-21-22. szerda-péntek
Föld Napja
Ásvány- és közetkiállítás
Zsarnóczay Istvánnal
23. szombat, 19.00
Keszi Táncház
30. szombat, 9.00-tól
Bababörze és bolhapiac
Május
1. vasárnap
Budakeszi Majális

ÁPRILIS

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár

5. kedd, 10.00
A Nagy Bulambuk
zenés, interaktív mesejáték
a művelődési házban
15.00
Szépségeszmények változása
különféle korokban
Zsámbéki Nyugdíjas Akadémia
a művelődési házban
6. szerda, 18.00
Japán mint geopolitikai szereplő
Geopolitikai előadás sorozat
a művelődési házban
7. csütörtök, 18.00
Lackfi János könyvbemutatója
a könyvtárban
9-10. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
9. szombat, 15.00
Vetítéssel egybekötött előadás a
zsámbéki Immaculata szoborról
a művelődési házban
12. kedd, 18.00
Makrai Krisztina filmklubja
a művelődési házban

14. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 10/4.
a könyvtárban
16. szombat, 16.00-20.00
Festőszakkör
a művelődési házban
Az első alkalom ingyenes!
16. szombat, 19.00
Nyakas Jazz Klub
Szakcsi Lakatos Béla (zongora)
koncertje a művelődési házban
19. kedd, 15.00
Zsámbéki Nyugdíjas Akadémia
a művelődési házban
20. szerda, 18.00
Ariadné női klub
a művelődési házban
23. szombat, 15.00
Gombvilág – újragombolt történetek
Kiállítás-megnyitó a művelődési házban
23. szombat, 17.00
Borosgazdák és borkedvelők
találkozója a művelődési házban
27. szerda, 18.30
Családi egészségklub
a művelődési házban
28. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak szabadegyeteme
a könyvtárban
30. szombat, 19.00
Tatár Szidónia musical estje
a művelődési házban
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Merengés a kereslet-kínálatról
A minap Biatorbágyon a Karikó János
Könyvtárban részese voltam egy „üzletpolitikai” eszmecserének. Fő gondolatuk
az volt, hogy a tavaszi iskolai szünet ugyan nem hosszú, de akkor éppen ráérnek
a gyerekek, hiszen nem kell iskolába
menniük, tehát minél nagyobb arányban
lehetővé kell tenni számunkra a könyvtár
látogatását. Így megoldást kerestek arra,
hogy a helyi fiatalok az átlagos iskolai napok feletti számban meg is jelenhessenek
a könyvtárban.
Ugyanakkor volt szerencsém a Budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár nyitva tartási rendjével is megismerkedni. Itt
a tavaszi iskolai szünet főidejében, amikor
a gyerekek a hét egyik felében nem mennek iskolába, vagyis a húsvét előtti héten
a könyvtár végig zárva tartott. E nyitva
tartási rendnek az okát nem firtattam, de,
feltehetőleg, ha nem műszaki okai voltak,
akkor – tippem szerint – a tanulóifjúság
viselkedési szokásainak megfigyelésén
alapulhatott ez a zárva tartási rend.
Felmerült bennem a gondolat, miért
lehet ennyire eltérő a két szomszédos
település könyvtárának rendelkezésre állási rendje. Ennyire eltérőek lennének

rendelkezésre. Ismertető levelükben el is
panaszolják, hogy sem őket, sem a kiállításukat nem látogatják annyian, mint
amennyit szívesen fogadnának. A kiállítást
ugyan főleg az idegenforgalom számára
hozták létre, vagyis nem a helyiek a valódi
célközönség, mint a könyvtárnál. De hogy
a városba látogatók jellemzően a hétvégeken kerülnek a kiállítás közelébe – amikor
az éppen zárva tart –, erre még valahogy
nem jöttek rá, vagy nem venni észre, hogy
ennek figyelembe vételével módosították
volna a megtekinthetőséget. Persze az is
lehet, hogy valami rejtélyes oknál fogva
ezt a bölcsességet még titkolják, s nem
akarnak élni a felismeréssel.
Mészáros Árpád

a látogatók kor és érdeklődés szerinti
megoszlása? Ennyire eltérnének a gyerekek és az ő szokásaik? Netán ennyire
különböznének a könyvtárak becsalogató
adottságai, környezetük, lehetőségei?
Nem tudom a választ, de ennek kiderítésére nem is vállalkozom. Viszont motoszkál bennem a kisördög; már sok éve tervbe
vettem egy távoli település állandó kiállításának megtekintését, ám mindannyiszor
lepattantam róla, ha arra jártam. Ugyanis
van egy megrögzött rossz szokásom: hét
közben jellemzően dolgozom a munkahelyen, és általában csak
a hétvégeken érek rá
csavarogni. Ám ott ez
a kiállítás szombaton
és vasárnap zárva tart,
miként hétfőn is. Így
a nyitva tartási idő
alatt – ami a hét többi
munkanapjaira esik –
nem tudtam sohasem
meglátogatni.
Csakhogy
ebben
a városban a könyv- A rendezett könyvtár
tár is hasonlóan szűk a legjobb olvasócsalogató
nyitva tartással áll

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
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu

Autó
B
31e
96e
127e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

Motor
A-2 A B-vel A-1
20e 20e
10e
59e 81e
6e
69e 101e
16e

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT,
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!
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Az ügyvédi letétről
Az ügyvédi letét (pénzletét) intézményének nagyon rosszat tettek az
utóbbi idők botrányai.
Ez már csak azért is sajnálatos, mert az ügyvédi
letét intézménye bizonyos
szerződéses pozíciókban
rendkívül fontos.
Az ügyvédi letét egy komolyan szabályozott jogintézmény. A letéti számla
minden esetben elkülönül
az ügyvédi iroda pénzforgalmi számlájától. Nem veszélyezteti a letéti számlát
pl. inkasszó sem, és nem kerülnek veszélybe a pénzek az ügyvéd halála esetén sem. A letéteket be kell
jelenteni egy központi rendszerbe, ahol fel kell vezetni annak kiadását is, ezenfelül az ügyvédi kamara is
bármikor ellenőrizheti, hogy a letéttel kapcsolatos
nyilvántartások megfelelően vezetve vannak-e, a pénzek ki vannak-e adva.
Vannak olyan jogi helyzetek, amelyekben az
ügyvédi letétbehelyezésre teszünk javaslatot. Amenynyiben az ügyfél nem szeretné a pénzét letétbe helyezni, akkor esetenként komoly tényvázlat készítése
és a veszélyekre történő ﬁgyelemfelhívás mellett ettől
eltekintek, de előfordulnak olyan esetek is, hogy az
ügyletre nézve annyira komoly veszélyeket hordoz,
ha az ügyvédi letét kimarad, hogy én magát az ügyletben való közreműködést is inkább visszautasítom.
Én általában nem is kérek plusz díjazást a letétkezelésért éppen azon ok miatt, mert szeretném elkerülni, hogy bármiféle takarékossági szempont miatt
döntsenek az ügyfelek arról, hogy nem kívánják a letét intézményét igénybe venni.
Mindenkinek látni kell, hogy az az egy-egy visszaélés, amit néha hírül ad a média – amik nem mellesleg
súlyos bűncselekménynek minősülnek –, nagyon
elenyésző szám ahhoz képest, hogy nap mint nap
mennyi letétet kezel a zömében tisztességes ügyvédtársadalom. Ennek megfelelően én arra buzdítok mindenkit, hogy alapvetően a jogi képviselője tanácsát
vegye ﬁgyelembe akkor, amikor a letét alkalmazásáról
dönteni kell.
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!

Könyvelés

N

!

A St-R-AS Bt. vállalja egyéni és társas vállalkozások
számviteli feladatainak teljes körű ellátását
ügyvédi és könyvvizsgálói háttérrel.

Ú

Í M

E

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.

C

J

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

Az Ön jogi partnere
az Amerikai Egyesült
Államokban
Ügyvédi Irodánk helyi, és nemzetközi vállalatok, valamint magánszemélyek teljeskörű jogi képviseletét
látja el az Amerikai Egyesült Államokban.
Szakterületek:
• BEVÁNDORLÁS
• Csődeljárás
• Peres képviselet
• Cégjog
• Ingatlanjog

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

Óra és Ékszer

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

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

Szerencsét az érettségire –
és az életben!

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
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Bessz a bűnügyi piacon

Tavaszi zsongás TNT-vel és koffeinnal
Bombahír a budaörsi áruházak táján; bukott kasszírnő és raktárosok. Az elmúlt
hetekben a kereskedelem volt soron.
Egy budakeszi áruház pénztárosnője ellen
indított lopás gyanújával a rendőrség. K.
Veronika, 27 éves zsámbéki lakos, március
2-án egy ismeretlen vásárló által a pénztárgép futószalagjára kitett áruját, khm, szelektíve ütötte be a pénztárgépbe. A biztonsági
őr ezt észlelte, az illetőt feltartóztatta, aki
a ki nem fizetett árut végül is ott hagyta,
majd távozott. A kasszírnő ellen azonban
eljárás indult. A rendőrség egyelőre keresi
az ismeretlen személyt, hogy kiderüljön,
összejátszottak-e.
Riadó bomba nélkül
Lehet, hogy az illető elnézte a naptárt, s azt
hitte, április 1-je van? Akárhogy is, rossz
tréfa volt. A hónap második napján, szombaton, délután fél háromkor egy névtelen
telefonáló értesítette a hatóságot, hogy
robbanó szerkezet van az egyik, budaörsi
nagyáruházban. Mivel ennél részletesebb
specifikációt nem adott, a rendőrség bombariadót rendelt el a budaörsi Ikea, Decathlon és Auchan áruházakban. (Megjegyzem,

Van, hol robot kutyákkal
keresik a bombát

ha április elsején érkezik a telefon, akkor is
e szerint jártak volna el. Hát még így, hogy
akkor már egy hete magas terrorkészültséget léptettek életbe Magyarországon.)
Ezt követően evakuálták az áruházakat
és a környéket, majd a tűzszerészek megkezdték az épületek átkutatását; a pincétől a
padlásig, ahogy mondani szokás. Kora este
érkezett a hír, hogy nem találtak semmit, a
bejelentés alighanem vaklárma volt.
Közben persze javában folyt a földerítés a névtelen telefonáló beazonosítására.
Annyit sikerült kideríteni, hogy a hívás
Budapest II. kerületéből érkezett, így a

ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

nyomozást áttették a Budapesti Rendőrfőkapitányságra. Lapzártakor érdeklődésünkre a sajtóreferenstől azt a választ kaptuk, egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik az
eljárás.
Koffeinisták bukása
Kávétolvaj-csapat bukott le nemrég.
A nyomozás pillanatnyi állása szerint a
Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt E.
Csenge 18 éves és F. Gergely 24 éves bicskei lakosok ellen. E. András 25 éves mányi
lakos ellen sikkasztás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
De nézzük az előzményeket. A gyanú szerint a fent nevezett fiatalok munkahelyük
pátyi telephelyéről az elmúlt hetekben nagy
mennyiségű (szakszóval: több mint 300
zsugornyi), különböző márkájú kávét tulajdonítottak el.
Acég biztonsági vezetője észrevette a ténykedésüket és följelentést tett. A budaörsi
detektívek még aznap előállították a gyanúsítottakat, illetve házkutatást tartottak otthonaikban, ahol a szajré egy részét meg is
találták.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Friss

TEJ
a termelőtől!
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budajenőn, Budakeszin
Nagykovácsiban, Pátyon, Telkiben, Tökön, Törökbálinton
és Zsámbékon

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
PRÍMA
ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAINKBA!

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

AKIKET KERESÜNK:
Csapatjátékosokat keresünk pénztáros, árufeltöltő és csemegepultos munkakörökbe.
Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!
AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előmeneteli 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
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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
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Indul
a motoros szezon
A napos, tavaszias idő
beköszöntével egyre többen előveszik a hosszú, téli
pihenőt követően motorkerékpárjaikat. Ez azonban számos
veszélyt rejt magában, hiszen
a motorosoknak vissza kell
szokniuk a két kerékre, az autósoknak pedig föl kell készülniük a motorkerékpárok újbóli
megjelenésére az utakon.
A
tavalyi
évben
a
Pest
Megyei
Rendőrfőkapitányság illetékességi
területén 173 motorkerék-

páros és 140 segédmotorkerékpáros baleset történt,
közülük 9 halálos kimenetelű
volt. A balesetek megelőzése
érdekében minden évben
alaposan fel kell készülni
és számítani kell a motorral
közlekedőkre, akikre – kevés
kivétellel – ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az
autóvezetőkre.
A fölkészülésből természetesen a motoros rendőrök sem
maradhatnak ki: a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányságon 41
rendőrmotort vizsgáltak át a
műszaki szakemberek márciusban.

E

gy 11 éves kislány, név szerint Cserjési Éva toppant be
váratlanul a Budakeszi Rendőrőrsre. De nem följelentéssel, hanem egy tálca, saját készítésű sütivel érkezett, amit a
helyi rendőröknek szánt. Mint mondta, azért, mert mint helyi
lakos tiszteli a munkájukat, és ezzel szerette volna elismerését kifejezni. Ha bárkiben lett volna is kétség (történetesen az
akció április elsején történt), megkóstolván a sütiket, menten
eloszolhatott.
Az egyébként korábban csontvelő-átültetésen átesett kislány sem távozott üres kézzel, egy rendőrségi ajándékcsomagot kapott.
tb

Zsaru-diák rangadó
A
Budakeszi
Rendőrőrs
parancsnoka és a helyi körzeti
megbízott folyamatosan tart
bűnmegelőzési órákat a pátyi
Bocskai István Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Történt, hogy
az egyik előadás után a gyerekek kihívták a budakeszi és
a zsámbéki rendőröket egy
futballmérkőzésre.
A rangadóra március 2-án
délután kerül sor a pátyi iskola
műfüves pályáján.
Az egyenrangú felek és
sportszerű keretek között
lezajlott mérkőzésen szoros
végeredményként a rendőrök

Buszról a mentőautóba
Pedig elsőre úgy tűnt, hogy a
meseautóba ültetik.
Egy garázda utasról tett bejelentést a buszvezető március
27-én reggel. A rendőrök pillanatok alatt odaértek, hiszen
a budakeszi végállomás, ahol
az eset történt, és a rendőrőrs
között egy kőhajításnyi a

Apu! Hogy megy ki…?
A budai vadaspark életének első éveiben, a
hazai nagyvadfajok pl. a park kiterjedtebb,
erdős területén is megfigyelhetők voltak. Útról, útfélről, vagy kisebb-nagyobb
lesekről. Akkoriban nem hazai, pláne: egzotikus nagyvadfaj legfeljebb csak röpke
álomként volt elképzelhető a parknál.
Álmodozás,
képzelgés
lehetőségei
adva voltak tehát, csak a lényegi meglátás hiányzott ahhoz, hogy egy külhoni
kuriózum, szenzációs látvány, hipp-hopp,
bemutatható legyen. Nem túl sok időnek
kellett eltelnie, hogy a jó meglátású erdész kollégával hazafelé baktatva, együtt
is megbámuljuk a különleges újdonságot.
Korán sötétedett, de a telihold fénye élesen
tükröződött, különösen a szemközt tátongó,
park menti, csont fehér dolomitbánya faláról.

csapata aratott győzelmet 5-4
arányban.
A sikerre való tekintettel, az
iskolarendőr program keretében, a gyerekek kívánságára,
minden hónapban megismétlik
a tornát.

– Ott, a lejáró melletti fejtésnél láttam
meg, néhány napja – mutatott a felhagyott
bánya északi karéja felé. Felfedezői izgatottság, büszkeség érződött ki a hangjából.
Persze, hiszen talán ő látta először a lomha
óriást, itt, a főváros szélén. Legalábbis,
mástól én nem hallottam róla.
A bánya széléhez értünk, ahonnan, jó
százméternyi távolból, teljesen belátható
lett egy kis öböl, amelynek a közelebbi
szegélye meredek, és valószínű, hogy
a keményebb, kovásabb anyaga miatt
időállóbb, mint a lankásabb, görgeteges
oldalak. Néhány oldalazó lépés után
megállt a kolléga, és a kiszögellő orom felé
mutatott.
- Na, látod, hogy most is ott van?!
Elképedtem, és megkövülten néztem.
Teljes fej- és ormányprofillal, ott fehéredett-szürkült egy indiai elefánt
alakja. Se nem égből pottyant,
se nem saját lábán jött, nem is
A dzsungel könyve-beli, hanem
bánya köve, bányászok jövesztette szülemény.
Derült, holdfényes időszakokban, még sokáig látható volt.
Aki nem hiszi…
Apatóczky István

távolság. A 64 éves férfit
azonban mégsem ők, hanem a
mentők vitték el. Mint kiderült,
agresszív viselkedését fájdalma okozta, s hiába szeretett
volna leszállni a járműről,
mint arra a sofőr kapacitálta,
lába nem engedelmeskedett.
eszt

Nem zörög a haraszt
Mi a magunk részéről haraszttal nem találkoztunk a helyszínen, miután hírül
vettük, az LMP az MTI-hez március végén eljuttatott közleménye szerint súlyos
természetkárosítás történt a budakeszi
Farkashegyi repülőtér mögött elterülő több
mint 30 hektáros területen. (Budakesziek
kedvéért: az úgynevezett Álomvölgyben).
A párt ismeretlen tettes ellen följelentést
tett természetkárosítás miatt.
A riadó utóbb túlzottnak tűnt, mindenesetre nem fog ártani résen lenni. Bár a 2001es népszavazás eldönteni látszott a kérdést, hogy márpedig itt lakópark nem lesz,
a tulajdonosok időről időre szondázzák a
közvéleményt és a helyhatóságot, puhult-e
azóta Budakeszi álláspontja ez ügyben.
Az LMP közleménye szerint a beruházók
a háttérben már évek óta próbálják újra
napirendre vetetni a kérdést. Február végén a párt nyilvánosságra is hozta, hogy
a befektetők területrendezési szerződést
kívánnak kötni az önkormányzattal azért,
hogy 200 millió forint fejében változtassák meg a földrészlet besorolását és így
engedélyezzék a beépítését. A képviselőtestület végül a párt fellépésének eredményeként elnapolta a döntést.
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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK,
FIGYELEM!
Reklámkampányok tervezése, kivitelezése;
céges marketing-büdzsék kezelése.
Üzleti tanácsadás.
Elsősorban a budai agglomerációban.
Több évtizedes tapasztalat, referenciák.

KAPCSOLAT: 06 (20) 212 3808
UTÁNFUTÓ
BÉRLÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

PANORÁMA OPTIKA
2092 Budakeszi
Fő út 43-45.
Átrium üzletház, I. emelet
Telefon: 06/23-427-237
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Különböző méretekben és össztömegben!
Fékezett és fékezetlen kivitelben!
Magas ponyvával, laposponyvával,
motorszállító kivitelben és normál
nyitott oldalfalas kivitelben!

Nyitvatartás:
Hétfőtől – Vasárnapig
08.00-17.00

Total Trade & Factory Kft.
E-mail: total.trade.factory@gmail.com
06-23/399-538 06-30/192-3515 06-30/1923516
www.TTF.hu
2092 Budakeszi, Ipari Park, 17.-es épület (Ipari Park: Tölgyfa utca és Fenyő
utca sarkánál sorompós bejárat)
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