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Ráfér

Ideje van az érettséginek;
mindnyájunkra ráfér…

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Szemüvegkeretek
30% kedvezménnyel kaphatók!

Budakeszi fiók, Fő u. 126.

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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Vasárnap vásárnap!

A Príma élelmiszer-áruházak újra várják Vásárlóikat
a hét minden napján, így vasárnap is!
Az új nyitva tartási rend: hétfőtől szombatig 6-21-ig,
vasárnap 7-18 óráig.

BAN THAI
MASSAGE SZALON
Eredeti thai masszázs szakképzett,
thai masszőrökkel

ÚJ!

BUDAKESZI, Fő u. 48.
www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com
Nyitva H-V 10-22 óráig
Telefon: 06 (30) 693 52 02

Sóval a légutak egészségéért!

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóházikó

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos
Üzleteink a Buda-vidéken:
Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.
Budakeszi, Dózsa György tér 1/A
Budaörs, Szabadság út 52-54.
Páty, Somogyi Béla u. 3.
Zsámbék, Magyar u. 75

II
201605.indd 2

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

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

Május, Pünkösd hava

P

ünkösd havában jó eret vágatni kiváltképp a Basilikát,
mely szolgál a gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen,
orvossággal élhetsz és purgáczióval, hasznos a kádfürdő és
írósvaj édes tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne igyál, semmi
állatnak a fejét és a lábát ne egyed, vizelindító orvossággal élj,
hüvösítő parékat főzess; apró bojtorjánnal a te borodba vess
ürmöt és leves-ticumot és ugy igyad; forrásból éhomra inni
hasznos. Ha fénylik Orbán, termett a szőlő és a bor is jó lesz.
Da ha e napon eső lesz, tartsd a korsódat a vízcsatorna alá,
miképpen egy doktor mondotta, hogy nincs jobb innivaló víz
az esővíznél, akkor megpróbálhatod az ízét; Pünkösd napján
való eső ritkán hoz jót. Májusnak végén, ha bőven virágzik a
makk, elég szalonna lesz. Gyönyörűségnek vidámsága, te nemes Pünkösd hava, együgyüeket, alázatosakat, tökéleteseket,
igazságszeretőket, magabíró, jó, jámbor, emberséges személyeket és tiszta életüeket, gazdagokat, kegyeseket, nyájas és
édes beszédü, jó erkölcsüeket és minden jóra igyekezőket szülsz
e világra.

AFORIZMA
„A világ tele van hazugságokkal; az a bökkenő, hogy utóbb
kiderül, hogy a fele igaz.”
(W. Churchill)

Szélről az élen
Az egyik közvélemény-kutató legfrissebb politikusi
népszerűségi lista első tíz
helyéből jelenleg hármat ellenzéki politikus foglal el.
A trióban egy budakeszi
illetőségű fiatalasszony, a
Lehet Más a Politika
társelnöke,
országgyűlési
képviselő,
Szél
Bernadett is helyet
kapott. (A másik
két ellenzéki Szél
egykori párttársa,
Karácsony Gergely,
illetve Vona Gábor,
a Jobbik elnöke.)
Ami
a
kor- Most
mánypártokat illeti, én jövök
Orbán Viktor most
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is, mint ahogyan immár hónapok ót, a második legkedveltebb szereplő Áder János
államfő után, s népszerűsége
a választások óta még egyszer
sem érte el az 50 százalékot,
jelenleg 44 ponton áll.

Huza- Vona
Közösségi oldalán jelentette
be Hegedűs Lórántné Kovács
Enikő, hogy a pártelnök
Vona Gábor kifejezett kérése
ellenére, elindul a Jobbik
közelgő tisztújító kongresszusán az egyik alelnöki
székért.
Hegedűsné, Budakeszi önkormányzati
képviselő
2002-2010 között, a város
alpolgármestere 2006-tól, a
Jobbik radikális szárnyához
tartozik.

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)

H

ogyan is mondta Goethe egykor?
„Milyen kormányzat lenne a legjobb?
Az, amelyik megtanít arra, hogyan kormányozzuk önmagunkat.” Ha ez a mérce,
a mai magyar kormány igen rosszul teljesít. Folyamatosan és módszeresen üresíti ki,
kiskorúsítja az általa uralt államnak azt az
alrendszerét, amit, hovatovább anakronisztikus módon önkormányzatnak hívnak még
mindig, holott helyesebb volna egyszerűen
helyhatóságnak, netán tanácsnak nevezni.
A visszatanácsosítás legújabb fejleményei:
kiszivárgott kormányzati tervezetek szólnak
arról, hogy még azt a csekély, megmaradt
önállóságukat is elvegyék, ami megmaradt.
A legfrissebb hír szerint az iskolákat immár teljesen államosítanák. A helyi hatalomnak még annyi köze se lesz, ha a terv
megvalósul, egykori iskolájukhoz, amelyek közül sokat annak
idején valódi helyi összefogással, téglajegyekből és igen, „társadalmi munkában” is építettek, hogy a tantermeket kifesthessék.
Kérdés, akkor mi szükség van egyáltalán helyhatóságokra?
Szerintem afféle transzmissziós szíj szerepét lennének hivatottak betölteni: az erőátvitelét a központi kormányzat és az alsóbb
szintű hatalmi szervek között. (Idősebbeknek ismerős fogalom?
nem véletlenül.) Hiszen, úgymond, azok vannak legközelebb az
emberekhez, azok állnak közvetlen kapcsolatban a választópolgárokkal.
Hogy miként is töltik be ezt a tisztet, hamarosan módunk lesz
meglátni. A Kúria ugyanis zöld jelzést adott a kormány népszavazási elképzelésének, mely szerint azért szólítanák urnákhoz a
polgárokat, hogy véleményt nyilvánítsanak az Európai Unió által állítólag ránk kényszerített kényszerbetelepítések ügyében.
Az előkészítés, a helyi hatalmi szervek mozgósítása már
hónapok óta zajlik. Emlékszünk még a tavalyi, „spontán”
aláírásgyűjtésre a brüsszeli menekültkvóták ellen, amelyben
ad oculos nem kis szerepe volt a helyi vezetőknek, s nemcsak
választott tisztségviselőknek, hanem tisztviselőknek is. Még
benne jártunk a télben, amikor jött az ukáz: a helyi képviselőtestületek foglaljanak állást a menekültkvóták ellen és a kormány migrációs politikája mellett. Mindez persze úgy, mintha
az egész egy alulról jövő, spontán, népi kezdeményezés volna,
amihez ugyancsak önként csatlakoznak a népképviselet helyi
szervezetei. Áprilisra a háromezer kétszáz magyarországiból
immár jó kilencszáz fogadott el ilyen tartalmú határozatot. A
mi vidékünk sem akart lemaradni, és a kormánypárt által pár
hete szervezett gyűlésre jó pár polgármester volt hivatalos a
mieink közül.
Vannak, szerencsére, reménykeltő kivételek is. Budaörs önkormányzata még februárban egy, a fentiek szellemével ellentétes
határozatot hozott. Ebben elutasítják a helyi Fidesz-KDNP
képviselőcsoport politikaihangulat-keltő, az emberek indulataira rájátszó javaslatát, majd így folytatódik a dokumentum:
„Bízunk abban, a magyar kormány az önkormányzatoktól kiprovokált elvi döntések nélkül is tudja feladatát, és tisztában van
azzal, hogy hazánk euro-atlanti elkötelezettségéből, NATO-, illetve EU-tagságából következően olyan megoldást kell keresni a
tagállamokkal közösen (mármint a menekültkrízisre – a Szerk.),
amely mind biztonságpolitikai, mind emberi jogi szempontból
megnyugtató megoldást eredményez.”
Nos, az előttünk álló néhány hónapban kiderül, ez a remény
mennyire megalapozott.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Bambulás bombára

Elvitték a KÜRT-öt
Budaörsről
Elvitték, de nem Jászberénybe, hanem
csak a szomszédos Gazdagrétre költözött.
A logo hónapokkal korábban eltűnt
az 1-es út mellett álló, annak idején
kifejezetten a nemzetközi hírű számítástechnikai cég számára épült székházról, s ekkor kaptak lábara a különböző
találgatások. Netán bajban van a patinás
vállalkozás? Esetleg a város tőkevonzó
képessége roppant volna meg az utóbbi
időben?
Hogy elejét vegyék a szóbeszédnek,
április elején sajtótájékoztatón jelentették be a valódi okot.
„2015 tavaszán egy francia vállalat
vezetőinek annyira megtetszett a budaörsi épület, hogy kaptunk rá egy nagyon
kedvező ajánlatot, amit a tulajdonosok
a menedzsmenttel egyetértésben végül
elfogadtak. A székház eladása jól illeszkedik a cég üzleti modellváltási folyamatába, és plusz erőforrást jelent a KÜRTnek, ami a saját fejlesztésű termékek
külföldi piacra viteléhez nagy lehetőséget
és könnyebbséget ad – mondta Márton
Miklós üzleti vezérigazgató-helyettes”.
eszt

Tehenekkel vonultak fel a tejtermelők
Budapest határában csütörtökön reggel, hogy az alacsony felvásárlási árak
és az olcsó importtej behozatala ellen tiltakozzanak. Az ország minden pontjáról
érkeztek termelők a budaörsi Tesco
áruház elé.

É

rdekes
statisztikába
botlott
szerkesztőnk a minap. A NetPincér
legfrissebb kutatása, melynek keretében
14 magyarországi város online ételrendelési szokásait vizsgálták, azzal az eredménnyel zárult, hogy az egy főre jutó pizza-rendelések rangsorát Budaörs vezeti.
Nem is kicsit. Budaörsön a megrendelők,
a második helyezett Pécshez képest is
kétszer annyi alkalommal rendeltek olasz
kenyérlángost (töki tájnyelvi alakjában
pompost).

Már nem is a bűnügyi rovatban adunk róla
hírt, pedig bűnügy a javából. Aki az alábbi esethez hasonlót elkövet, minősített
esetben akár öt évi szabadságvesztéssel is sújtható. De ott még nem tartunk,
hogy valakit bíróság elé citáljanak, hiszen
egyelőre csak az elkövetett cselekményről
van tudásunk, a tettes kilétét egyelőre
homály fedi.
Szóval a helyzet az, hogy egy ismeretlen
telefonáló immár sorozatban fenyegeti
meg az egyik budaörsi nagyáruházat azzal, hogy időzített bomba ketyeg az épületében valahol. Ilyenkor aztán annak rendje és módja szerint kiszáll a rendőrség, az
épületet evakuálják, majd a tűzszerészek a
pincétől a padlásig tüzetesen átvizsgálják,
hogy sokadszorra is megállapítsák: nem
találták semmiféle robbanó szerkezetnek
a nyomát.
A
fenyegetéssorozat
februárban
kezdődött, és áprilisban annyira elszaporodott, hogy az érintettek már rutinszerűen
teszik a dolguk. A pánikon kívül ez
hatalmas veszteséget okoz az áruháznak,
de a hatóságnak (tehát végső soron az
adófizetőknek) is sokba kerül egy-egy
ilyen akció.
Sza-T-ir

Gyógyászati Segédeszközök
Szaküzlete
Átrium üzletház, Budakeszi,
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

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
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Az új budakeszi városközpontról

Előbb bontani, aztán építeni
Mernek nagyot álmodni Budakeszi
városvezetői. (Ízlésem ellen való lenne
idéznem a folytatást az ébredés utáni
meglepetésről – a Szerző.) Lassan a szkeptikusoknak is be kell látniuk, nem ámítás,
tényleg el akarják dózerolni a művelődési
házat, hogy új kultúrpalotát és városközpontot építsenek a Kossuth utcától a volt
tüdőgondozó épületéig húzódó területre.
Méghozzá vállalkozásszerűen, már tudniillik úgy, hogy maga a városháza lenne a vállalkozó, miközben se uniós, se kormányzati pénzekben nem reménykedhetnek, saját
bevallásuk szerint sem.
Esztrádműsor
a romok alatt

Hogy mennyire célszerű egy, a szerkezetét
tekintve amúgy kifogástalan, jó harmincéves
betonkolosszust elbontani felújítás-bővítés
helyett, arról már korábban volt szerencsénk kifejteni a véleményünket e hasábokon. Megismételjük a konklúziót, sem
műszaki, sem szakmai okból nem az,
csupán egyetlen szempontból: ideológiaiból. „A múltat végképp eltörölni!” – szól az újra divatba jött idézet,
s nem csak Budakeszin, de Szentgotthárdtól Csapig az egész országban. (Lásd
a Népstadion elbontását, a Kossuth tér és a
Vár át-, illetve visszaépítését stb.)
Miből gondolja a városvezetés, hogy megvan az a szaktudása, amellyel egy ennyire
bonyolult, műszakilag, ingatlanszakmailag,
kereskedelmileg és pénzügyileg összetett vállalkozást át tud látni, sőt le is tud vezényelni?
A kockázatokról, kiváltképp a pénzügyi
kockázatokról már nem is beszélve, hiszen
ezek a legnagyobbak. A vállalkozást ugyanis részben hitelből, részben saját vagyoneladásból (önkormányzati ingatlanok
értékesítése) valósítanák meg. Kérdem
illő tisztelettel, honnan merítik a magabiztosságot olyan évek után, amikor a tervezett
ingatlanértékesítések jó része sem valósult

A konszolidátor
Botrányos körülmények között
mondott le néhány hónappal az
olimpiai játékok előtt a magyar
úszók szövetségi kapitánya, Kis
László. Néhány napra rá jött
a hír, helyét Hargitay András
(Budakeszi) veszi át.
H.A.,
miután
befejezte
versenyzői pályafutását, sem
szakadt el az úszósporttól;
eddig az utánpótlás-csapat
szakvezetője volt. Állatorvosi
hivatását most, a kapitányi tisztség elnyerése után sem adja föl.
Megválasztása utáni első
nyilatkozatában
kijelentette:
„Nem lenne jó léket vágni a
magyar úszósporton”.
*
Hargitay András 1972-ben,
16 évesen bronzérmet nyert
az olimpián. 1973-ban a 400
méteres vegyes úszás világbajnoka lett, majd a következő
évben két EB-aranyat és egy
harmadik helyezést szerzett.
Az 1975-ös VB-n a két vegyes
szám elsőségét hódította el.

meg? Hogy most dübörög az ingatlanpiac?
Ki tudja, meddig. És a hitel visszafizetése?
Ja, hogy majd a vállalkozók kapva kapnak a
városháza által fölépített kereskedelmi célú
terek után? Tessék már elmenni a budakeszi
Tescóba, hány kiadatlan üzlethelyiség van,
s milyen gyakran cserélődnek a bérlők.
Tudomásunk szerint ma a városban nincs
hiány üzleti ingatlanokból. (Nem tanultak a
Városházpince esetéből, az is milyen sikeres
vállalkozásra sikeredett, mármint üzletileg
mondom?) Egy ennyire bizonytalan és
kiszámíthatatlan üzleti-pénzügyi környezetben, mint ami ma az egész világot jellemzi,
egy ekkora kockázatot nem véletlenül nem
vállal magáncég. Mert egyébként az lenne a
legcélszerűbb, egy komoly céget megbízni
az egész menedzselésével, amelyik kellő referenciával rendelkezik és pénzügyi garanciát
(ismétlem: GARANCIÁT!) is vállalna az
egészre. Hogy ilyen bolond vállalkozó nem
igen akad? Akkor hát miért vállalkozik erre a
Fő utca 179.? (Már túl azon, hogy közeledik a
választási év, és kell valami, amivel elkápráztatják a választópolgárokat; nem kárhoztatom
ezért őket.) Annál én sokkal értelmesebbnek
gondolom őket, mint hogy a fent említett
rizikót ne látnák. Hacsak… Hacsak nincs valami, amibe mi itt lent nem lettünk beavatva.
Hacsak az igazság nem minden részlete lett
kibontva.
Biatoris Oz

Körforgalom
Telkiben

Nagy Gáspár

Nagy-szobrot
Újabb
köztéri
szoborral
gyarapszik Budakeszi, ha a
terv megvalósul. A Jobb Kor
egyesület jelentette be nemrég, kezdeményezik az élete
jó részében Budakeszin élt és
alkotott Nagy Gáspár költő
emlékére egy térplasztika fölállítását.
A projektet részben adományokból tervezik megvalósítani, a tanácstól pedig az
ügyhöz méltó közterület fölajánlását várják.

Telkiben új körforgalmú
csomópontot építenek a Budakeszi-Perbál összekötő út
9+853 kilométer szelvényében (Budajenői út–Fő utca–
Muskátli
utca–Napsugár
utca csomópontja).
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. áprilisban átadta a
munkaterületet. A beruházás
során új aszfaltburkolat épül,
átépítik a vízelvezető rend-szert, illetve az új körforgalmú
csomópont
környezetében
átépül a közvilágítás is. A
teljes felújított szakaszon új
burkolati jeleket festenek fel
a kivitelező munkatársai és új
jelzőtáblákat helyeznek ki. A
beruházás mintegy nettó 150
millió forint hazai forrásból
valósul meg. A munkálatok
2016 nyarán fejeződnek be.
Az érintett szakaszon
forgalomkorlátozásokra
kell számítaniuk a közlekedőknek.

Ásvány-hagyomány
Még gombócból is sok –
ahogy mondani szokták.
Huszonnyolc gombóc egy
embernek egyszerre tényleg sok, hát még egy rendezvényt sorozatban ennyiszer megtartani. Márpedig
Zsarnóczay István
28. alkalommal hozta el
ásványgyűjteményét s tette
közszemlére a Föld Napja
tiszteletére a budakeszi
Erkel Ferenc Művelődési központba az idei évben is.

Robog
az úthenger
Régi adósságát törleszti a
város a Nagy Sándor József
és a József Attila utca hátsó,
befejezetlen
szakaszain
élőkkel szemben. Budakeszi
képviselő-testülete április
elején határozatot hozott
az aszfaltozásukról, illetve
a beruházás közbeszerzési
eljárásának megindításáról.
2016 MÁJUS • BUDÁNTÚL
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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK,
FIGYELEM!
Reklámkampányok tervezése, kivitelezése;
céges marketing-büdzsék kezelése.

Kérjük, támogassa adója 1%-ának
fölajánlásával a budakeszi
Nagy Gáspár Városi Könyvtárat.
A kedvezményezett adószáma:
16935743-1-13
Köszönjük.

Üzleti tanácsadás.
Elsősorban a budai agglomerációban.
Több évtizedes tapasztalat, referenciák.

A rendelkezés csak akkor érvényes és
teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az Ön
nevét, lakcímét és adóazonosító jelét feltünteti, és a perforációt aláírja.

Szerelés

Számítógépes
futóműállítás

Műszaki
vizsgáztatás

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.
06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

SZOMBATON IS NYITVA!

KAPCSOLAT: 06 (20) 212 3808
GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ
Kemény Endre
műszerész

1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619

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

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres
Telefon:
06 (20) 212-3808
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Könyvelés

N

!

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

Ú

J

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

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

Kártérítési jog: A károsult
kármegelőzési, kárelhárítási és
kárenyhítési kötelezettsége
A kártérítési jog szinte
minden embert érint,
bárkiből válhat károsult,
avagy akár károkozó is.
Legyünk tisztában jogainkkal, de kötelezettségeinkel is!
A károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és
kárenyhítési kötelezettség
terheli. Ha ezen kötelezettségét megszegi, az ebből
fakadó kár megtérítésére a
károkozó nem köteles, így
rendelkezik a Polgári Törvénykönyv.
A kármegelőzés a károkozás bekövetkezésének megakadályozását, a kárelhárítás a károkozó
tényezők kapcsán további károk bekövetkezésének megakadályozását, a kárenyhítés pedig a
bekövetkező hátrányos következmények csökkentését jelenti. Ezen kötelezettségek teljesítése
nem jelenthet a károsult számára aránytalan terhet,
hiszen a cél nem a kártérítési kötelezettségtől mentesítés, hanem a károk csökkentése.
Jogvitában a károsultnak kell igazolnia, hogy a
kárenyhítés körében az általában elvárható módon
járt el, a károsult közrehatását pedig a károkozónak
kell bizonyítania. A károkozónak a kár bekövetkezésében lévő ilyen közrehatását és annak mértékét minden esetben egyedi mérlegeléssel állapítja
meg a bíróság, hiszen minden ügy más és más.
Ez az arány ugyanis meg fogja határozni, hogy
van-e szükség kármegosztásra és ha igen, milyen
mértékben. Természetesen mindenképpen viseli a
károsult a következményeit annak, ha a mulasztása felróható volt, a kizárólagos önhiba teljes
felelősség-kizáráshoz vezet.
Vigasz a károsultaknak, hogy az indokolt kárenyhítés költségeinek megtérítésére szintén igényt
tarthatnak!
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

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

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd

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

FALUSI TURIZMUSRA
KIVÁLÓAN ALKALMAS
BIRTOK
a fővárostól 15 km-re.
Aszfaltozott úttal határolt
56.500 m2 területű tanya/
termőföld/gazd.épület
együttesen eladó.
Irányár: 89.000.000.- Ft

BUDAKESZIN, Kossuth
L. u-ban 81 m2-es,
2 szoba hallos rusztikus
családi ház 90 m2-es
telekkel eladó.
Korszerűsítése ajánlott.
(Az ingatlan nem
házrész.)
Irányár: 22.000.000.- Ft

BUDAKESZI felső
részén 120+75 m2-es,
(összenyitható) két külön
bejáratú lakásból álló,
igényesen karbantartott
családi ház 951 m2-es
összközműves telken
eladó.
Irányár: 68.000.000.- Ft

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

Termékek listaár alatt

BUDAKESZI felső
részén, főút mellett, két
külön bejáratú lakásból
álló, erősen felújítandó/
bontandó parasztház
563 m2-es telken eladó.
Iá.: 20.500.000.- Ft

BUDAKESZIN, 68 m2
lakóterületű, igényesen
felújított, saját kert-résszel,
kocsibeállási lehetőséggel
utcafronti házrészes
ingatlan eladó.
Iá.: 23.800.000.- Ft

*

*

Németh Piroska

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

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

MOLNÁR KŐFARAGÁS

Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök,
kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

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

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

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

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

www.molnar-sirko.hu
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Megnyitotta budakeszi fiókját a B3 Takarékszövetkezet

Tavaszi nyitány
Megnyitotta legújabb fiókját a B3 TAKARÉK Szövetkezet Budakeszi belvárosában, ahol korszerű környezetben, felkészült
munkatársakkal várja ügyfeleit.
A modern külső mellett továbbra is számíthatnak a takarékszövetkezetekre jellemző családias, közvetlen hangnemre és az egyéni
kiszolgálásra. Pénzügyeik intézésében ügyfeleink támaszkodhatnak munkatársaink személyes és segítő közreműködésére, de akár
interneten is bonyolíthatják ügyeiket.
A B3 Takarék korszerű és széles termékpalettával és szolgáltatásokkal várja meglévő és új ügyfeleit, mind lakossági, mind vállalati oldalon. Odafigyelünk egyéni igényeire, segítünk megvalósítani az elképzeléseit.
Budakeszin is fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink hétvégén is
hozzájussanak a pénzükhöz, így fiókunkban 24 órás ATM üzemel.
A B3 TAKARÉK kitűzött célja, hogy erős és stabil pénzintézetként, a hagyományos takarékszövetkezeti értékekre támaszkodva korszerű, és a piaci igényeknek megfelelő, széleskörű szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek Budapesttől a Bakonyon át, egészen
a Balatonig.
(x)

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

TEJ
a termelőtől!
MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budajenőn, Budakeszin
Nagykovácsiban, Pátyon, Telkiben, Tökön,
Törökbálinton és Zsámbékon
Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

Herr Liszt: májusban is harmóniában a gyerekekkel
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!

Gyereknap, pedagógusnap –

Hass,
alkoss…
kezdje a HerrLisztben!

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

herr Liszt

A sikeresen érettségizőknek jár egy ajándék a Herr Lisztből
Ajándékot és ajándékhttp://facebook.com/herrliszt

csomagolót egyaránt tőlünk!

X
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Oktatásügy rímbe szedve
Miközben egyesek a Gutenberg galaxist
siratják, mások, mint például Lackfi János
kortárs költő (Zsámbék) az internet és a
közösségi média lehetőségeit kihasználva
a költészet valóságos reneszánszát indították el, összhangban hasonló világtendenciákkal. Meglepő, de igaz, mindezt egy
olyan korban, amire bármilyen más jelző
előbb eszünkbe jutna, mint az, hogy lírai.
Lackfi és Szabó T. Anna már több eköltészeti projektet generáltak közösen,
nemrég iskoláról és a magyar oktatási
rendszerről kezdtek újabb szellemes verses adok-kapokba.
Itt a nyitóvers Lackfi Jánostól, a folytatást lásd a költő Facebook-oldalán.

Azt mondtaja tanárnéni,
kicsinéma szobrokat
akar látni, éppen ezért
mélyhűtöttem magamat.

Lackfi János
KOMOLY VERS KOMOLY
SZAVALÓVERSENYEKRE
Ötöst kaptam minden tárgyból,
mert értem zanyagot,
nem reppelek, hanem szépen
ülök éscsend bevagyok!
Lélegzetem visszafojtom,
már a vérem semkering,
én vagyok a legjobbkislány
összestana rakszerint.
Vécéreké redzkedéssel
az órát nem zavarom,
elpárolog tatokmindent
majdapóru saimon.
Túlságosan nem zsibongok,
megtanultam gondosan,
nem azérjá roksuliba,
hogy jólérez zemmagam.
Fertőtlen a cipőtalpam,
a hajamban masni van,
minden hajszál kifésülve
libegpárhu zamosan.

BUDAKESZI

Erkel Ferenc
Művelődési Központ

Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161
Május
7. szombat, 11.00
Szalóki Ági gyerekkoncertje
8. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
12. csütörtök, 18.30
Dixie Kings of Hungary
21. szombat, 9.00
Bababörze-bolhapiac
27. péntek, 19.00
II. Rock-koncert
28. szombat, 9.30
Gyereknap

Budaörs

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
Május
2. hétfő, 19.00
A nagy Romulus
4. szerda, 10.00
Barátom, Gombocska és a mágikus
levelek története, Bemutató előadás.
Helyszín: Városi Ifjúsági Klub

A tévében filmek mennek,
a filmekben szeretet,
semmi dara bolósgyilkos,
nemsíromki szememet.
Szüleimse veszekesznek,
egyikük sem ideges,
nem szólnak, hogy odébbálljak,
azapámnem üveges.
Nemüvölta szomszédnéni,
nemköpnekle a fiúk,
ezértvagyunk mindvidámak,
semmikorse szomorúk.
Az utcákon mind a bácsik
aranyosak, kedvesek,
aballonka bátalattmind
aranyszívet rejteget.
Haszavaló versenyleszmajd,
eztetetel szavalom,
ésmindenki könnybelábad
gyönyörűszép szavakon.

Kulturális ajánló,
6. péntek, 10.00
Barátom, Gombocska és a mágikus
levelek története
10. kedd, 11.00
Pinokkió
13. péntek, 19.00
A nagy Romulus
14. szombat, 15.00
Pinokkió
15. vasárnap, 19.00
Liliomfi
18. szerda, 18.00
Szellemidézés – Komlós Juci
19.00
A nagy Romulus
19. csütörtök, 15.00
Rómeó és Júlia
21. szombat, 19.00
Liliomfi
Helyszín: Múzeumok Majálisa
22 vasárnap, 11.00
Legyetek jók, ha tudtok!
23. hétfő, 11.00
Pinokkió
24. kedd, 11.00
János vitéz
25. szerda, 17.00
Rómeó és Júlia
27. péntek, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
28. szombat, 19.00
Hazatérés

MÁJUS

Sanyi és Aranka Színház
30. hétfő, 10.00
Barátom, Gombocska és a mágikus
levelek története
31. kedd, 10.00
Barátom, Gombocska és a mágikus
levelek története
Júniusi előzetes
1. szerda, 15.00
Legyetek jók, ha tudtok!
2. csütörtök, 19.00
A nagy Romulus
5. vasárnap, 17.00
Ők tudják, mi a szerelem
6. hétfő, 19.00
Liliomfi
7. kedd, 17.00
Rómeó és Júlia

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Május
5. csütörtök, 18.00
Kamionnal Európán át
Veres Anikó úti beszámolója a könyvtárban

7. szombat, 20.00
a Keszkenő Népdalkör hagyományőrző rendezvénye
a művelődési házban
10. kedd, 18.00
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
12. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma
Női játszmák – emberi kapcsolatok
Szász Éva biblioterápiás foglalkozása
a könyvtárban
14-15. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
Romtemplom-Lámpamúzeum- Tájház
14. szombat, 20.00
Voodoo Papa és az Ecseri János Blues
Trupp koncertje
a Romtemplomnál
15. vasárnap, 16.00
az Etyeki Signum Kórus koncertje
a Romtemplomnál
24. kedd, 18.00
Zsámbékiak Szabadegyeteme:
Baktériumok, antibiotikumok,
fertőtlenítés, tisztaság
Dr. Krompecher Éva előadása
a művelődési házban
31. kedd, 18.00  
Fotózásról nem csak fotósoknak
a művelődési házban
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Ahol megtörténnek

Fagyit
fagyival!

a dolgok…

Nagyobb választék, több hely, több vendég

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

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ
2092 Budakeszi, Fő út 57. (Az Erkel utcai parkolónál)
RENDELÉS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, TELEFON: (23) 451 327
E-MAIL: STADTETTEREM@CITROMAIL.HU
HONLAP: HTTP://WWW.STADT.HU

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.

XII
201605.indd 12

BUDÁNTÚL • 2016 MÁJUS

2016.05.04. 23:36:32

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

Adok-Kapok Napok
Nem a bűnügyi rovatba tévedt a nyájas
Olvasó, nem kocsmai tömegverekedésről,
hanem Magyarország talán legnagyobb,
ruhagyűjtő jótékonysági akciójáról lesz
szó. A bunyó helyett inkább a régi latin
mondást idéznénk: Do ut des; azaz: Adok,
hogy kapjak.
Az április 23-án indított, Adok-Kapok
Napok jótékonysági program az évek
során Magyarország legnagyobb minőségi
ruhagyűjtő akciójává vált. A mozgalmat
2013-ban hozta létre a Premier Outlet azzal a céllal, hogy kiváltva a konténeres
ruhagyűjtéseket, használt, de jó minőségű
ruhaneműket juttasson el a rászorulóknak.
Az adományozóknak hála, a felajánlások
száma minden évben a duplájára nőtt, így
tavaly már több ezer családhoz juthattak el az akció során összegyűjtött cipők,

ruhák és játékok. Az idei év kiemelt eleme
a gyermekruhák gyűjtése.
„Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a
gyermekeinket: nem csak kapni jó, hanem
adni is” – mesélte a megnyitón Wolf Kati,
az Adok-Kapok Napok védnöke.
Csak tiszta
forrásból

Mezei-Tök
Szép sikert aratott két, térségünkben
működő művészeti együttes. Az április
elején megtartott XXV. Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
budapesti fordulóján ezüstérmes lett a
budakeszi Blúz (Mezei Mária Művészeti
iskola) és a töki Marimba csoport.

Az adományokat hétfőtől vasárnapig
lehet leadni a Premier Outletben található
Adománygyűjtő Pontban május 22-ig,
melyek az Ökumenikus Segélyszervezet
segítségével jutnak el a rászorulókhoz.

Ha hiányzik valami

H

osszú időn át az emberek nem termeltek szemetet, hulladék nem is
létezett. Mindent, ami az élet során feleslegessé vált, visszaforgatták az élet
körforgásába: komposztálták, újrahasznosították. Folt lett belőle, trágya,
vagy éppen tüzelő.
Aztán az emberek fejlődtek, egyre több
és szebb terméket állítottak elő, és igényesebbek is lettek. Üvegedénybe, vagy
műanyag palackba tették a vizet, a bort.
A kinőtt, megunt ruhákból sem folt lett
vagy babaruha, hanem felesleges rongy.
Az ilyen vagy olyan célból hozzánk
került feleslegessé váló dolgoktól igyekeztünk megszabadulni. Volt, aki szétszórta,
ám az öntudatosabbak elvitték az akkor már megszervezett, és még működő
szelektív gyűjtőhelyre a felesleget. Aztán
fejlődtünk, hiszen mára már házhoz jön a
hulladékgyűjtő. Igaz, csak meghatározott
napokon, de a ház, a lakás elől viszik el a
szelektíven gyűjtött tárgyakat.
Hirtelen növésnek indult a gyerek,
örökség, érdeklődési kör vagy éppen az
egészségügyi állapot változása hozhat
olyan helyzeteket egy lakásban, melyeket de jó lenne azonnal megoldani. Ez
a rendrakási vágy és a szelektív hulla-

dék gyűjtése csak ritkán van szinkronban. Persze előfordul, hogy az ominózus
gyűjtési napot elfelej-ti valaki, vagy épp
akkor akadályoztatva van, s így lemarad az egyébként kedvező szolgáltatás
igénybevételéről.
Még jól emlékszem, Budakeszin több
helyen is voltak szelektív gyűjtőhelyek.
Volt, ahol a még használható ruhákat tudtuk egy konténerbe tenni, máshol a viszsza nem váltható üvegpalackoktól sikerült megszabadulni. Esetleg a papírt lehetett egy gyűjtőhelyre elhelyezni. Igaz, a
környékükön – egyesek fegyelmezetlensége miatt – nem mindig volt szemet
gyönyörködtető a látvány.
Mára csaknem nyom nélkül eltűntek
ezek a lehetőségek, így odahaza kell
kerülgetni a következő szelektív
gyűjtőnapig a megunt, feleslegessé vált,
saját eszközzel már tovább nem hasznosítható dolgokat. Ha pedig akkor éppen
lemarad valaki a begyűjtésről, újabb ciklust kell megélnie az egyre szűkösebbnek
mutatkozó élettérben.
Igaz, elméletileg létezik hulladékudvar,
ám a megközelíthetősége nem mindenki
számára közismert. A Depónia szelektív
hulladékszállítása is meg van hirdetve,

A

Keszi Láss! Budántúl 2016.
áprilisi számában, a 12. oldalon a
Merengés a kereslet-kínálatról c. cikkben valótlan állítás szerepelt könyvtárunkról.
„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.”
Nem tudom, honnan származik ez az információjuk, de biztos
vagyok benne, hogy nem autopszián (megfigyelés saját szemmel)
alapul. Az NGVK ugyanis a kérdéses héten szokásos nyitvatartása szerint állt az olvasók rendelkezésére.
A könyvtár életében elsődleges
fontosságú az olvasók kiszolgálása,
lehetőségeinkhez mérten a használói
szokások figyelembe vételével alakítottuk a nyitva tartási rendünket.
Ádám Éva könyvtárigazgató
*
Mea culpa, mea maxima culpa
Mészáros Árpád

ám egy buli után a kiürült üvegek, vagy
a gyerek ruhatárának váltása esetén de jó
lenne kulturáltan megszabadulni a lakásban már nem jól mutató csomagoktól.
Ha pedig bútort vagy nagyobb háztartási
gépet vásárol valaki, bizony a csomagoló
anyag átmeneti tárolása feladja a leckét.
Ilyen esetekben ugye nem kérhetünk
konténert a két vödörnyi felesleghez, a
háztartási hulladék közé meg nem nagyon
lehet „bekeverni” ezeket a holmikat. Ilyenkor bizony jó lenne egy bárki által, bármikor hozzáférhető, könnyen elérhető
gyűjtőpont, ahol a feleslegtől normális
keretek között megszabadulhatnánk. Bár
vannak, akik a természetet tekintik ezen
lerakó helynek, míg mások – például a
Föld napján – egy akár országos akció
keretében megkeresik az ily módon elrejtett „kincseket” és összegyűjtik, de ez
nem kis energia és költségráfordítást igényel.
Tudom, hogy a szemetelés kultúrája
terén még van hová fejlődnünk. De talán
addig is lehetne segíteni a fegyelmezett,
másokra tekintettel lévő polgártársainknak az önkéntesen használható
gyűjtőhely(ek) ismételt megnyitásával,
legalább a még tovább használható
ruhaneműk leadási lehetőségének ismétel rendszerbe állításával.
Mészáros Árpád
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fizikai fölénye érvényesítésével; miután a
bántalmazottat harcképtelennek nyilvánította, még ki is fosztotta: elvette a kabátját és
az övtáskáját is, majd angolosan távozott.

Mérsékelt bűnügyi felhozatal áprilisban

Analóg és online bűnök
Múlt havi bölcsességek: rossz ómen az üres bogrács; Fortuna sem egyformán
méri bájait; a mauthner nem alma mater; a katasztrófavédelem sem véd, ha
rossz útra tévedsz.
Március 17-én érkezett az első bejelentés:
feltörtek egy budaörsi hétvégi házat. Aztán
még egyet, és megint egyet. Tettesét pont
egy hónappal később, április 17-én fogták
el. A 38 éves, külföldi állampolgárságú férfi
a budaörsi hétvégi házas területet szemelte
ki működésének terepéül. Értékesíthetőnek
gondolt használati tárgyakat vitt el, de ha
élelem is akadt, azt sem kímélte. Volt ezeken kívül több sikertelen próbálkozása még,
amiből kiderül, hogy emberünk vélhetően
nem a műszaki tudományok doktora.
Lebukása történt pedig imígyen: miután egy víkendházban magához vett egy
bográcsot és a hozzá tartozó állványt, épp
menni készült, amikor az éber szomszédok feltartóztatták. Egészen addig, amíg a
rendőrök a helyszínre érkeztek, ahonnan az
illetőt a kapitányságra kísérték.

online fogadásokat a munkahelyén. Ez még
önmagában nem lenne szabálytalan, csakhogy a téteket mintegy elfelejtette betenni
a kasszába. Az eléggé átlátszó csalást az
üzletvezető észrevette, kihívta a rendőröket,
akik azonnal elvitték a fiatalembert. A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást sikkasztás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
I. Gergő 24 éves budaörsi lakos ellen.
Arra azért kíváncsi lennék, a megkötött
fogadások vajon érvényesek-e; pláne
arra, mi van, ha a megtett fogadások nyernek? Mindenesetre efféle kérdéseken lesz
töprengeni valója az illetőnek, egyelőre
nem a hűvösön, minthogy szabadlábon
védekezhet.

Sikítás a lottózóban

Már leszállt az éj a budakeszi parkra, április 10. volt, amikor két férfi hangoskodása
verte föl a csendet. A szóváltás hamarosan
ütésváltássá fajult. Egyikük nem érte be

A budaörsi lottózó pénztárosa egy szép
április végi napon saját kontójára kötött

Rablás Budakeszin

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu

Ide vele

Az orvos nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket állapított meg a sértettnél. A detektívek közben forró nyomon indultak el a
tettes után, akit másnap délelőtt a lakásán el
is fogtak.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya indított eljárást rablás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
Sz. Sándor 40 éves budakeszi lakos ellen, és
kezdeményezték az előzetes letartóztatását.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

MŰSZAKI VIZSGA –
EREDETISÉGVIZSGÁLAT
márkafüggetlen
autószerviz

Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)
ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin,
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren
ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában:
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig

karosszéria-javítás, -fényezés
biztosítási ügyintézés

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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Beintenek:
menjenek már

Katasztrófavédelmisek Keszin
Rendőrautók, tűzoltók, mentők
szirénája verte föl a hajnali
csöndet.
Április 23-án, péntekről
szombatra virradó hajnalban
súlyos baleset történt ugyanis
Budakeszin. A főutcán egy autó
békésen parkoló személygépkocsikba rohant bele. Összesen

négybe. A helyszín az Erdő utcai torkolatnál lévő éjjel-nappali
üzlet közelében volt. Amíg a budapesti tűzoltók áramtalanították a járműveket és megkezdték
a műszaki mentést, a mentők a
sérülteket látták el. A rendőrök
a helyszínt biztosították.

Helikopter Budajenőn
Mivel
Budajenőn
nincs
repülőtér, a helyiek rögtön
sejtették, amikor április 22én délután a község légterében föltűnt egy rotoros gép:
alighanem valamilyen baleset
történhetett. Igazuk is volt
azoknak, akik így vélekedtek,
de a szerencsétlenség ezút-

tal nem közúton, hanem egy
építkezésen történt. A helyi
Sánc utcánál egy építőmunkás
zuhant bele a jó három és fél
méteres gödörbe. Sérülései
olyan veszélyesek és súlyosak voltak, hogy a helyszínre
érkezett orvos a helikopteres
mentőszolgálatot riasztotta.

Valós viszonyok között, az
1-es számú főút és a 8102-es
számú út kereszteződésében
(Budaörs), erős forgalom mellett adtak számot tudásukról a
VI. Szakmai Közlekedésrendészeti Verseny rendőri karos
forgalomirányító verseny Pest
megyei döntőjének résztvevői
április 26-án.
A forgalomirányító verseny
elméleti és gyakorlati fordulóin 15 rendőr mérte össze
szakmai tudását. Az elméleti
tesztlap eredményei mellett

a bírák a gyakorlati versenyszámban külön pontozták a
szakszerűséget, a forgalom dinamikáját, a mozgáskultúrát,
a mozgáskoordinációt, a
forgalomban
résztvevőkkel
folytatott kommunikációt, az
összképet és természetesen a
látványt.
Az első helyezett a Monori
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályának
beosztottja, Matyó Csaba r.
törzszászlós lett, aki a Visegrádon megrendezésre kerülő
országos versenyen képviseli
majd a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságot.

S

úlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a középkorú
férfit, aki április 16-án délután szakadékba zuhant Budaörsön.
Hogy ezt megtehessék, illetve a szerencsétlenül járt embert
elsősegélyben részesíthessék, ahhoz előbb föl kellett hozni a
meredély aljáról, amely föladat a katasztrófavédelem feladata
volt. A műveletet a budaörsi és a törökbálinti tűzoltók hajtották
végre, a mentőorvos felügyelete mellett.
Az eset a Máriavölgy utca közelében történt.
Mint túrázó berkekben közismert, a szóban forgó terület a budaörsi kopárok térségében van, ami kedvelt és gyönyörű kirándulóhely, de ez az eset is intsen arra, korántsem veszélytelen.

LAKATOSMUNKÁK, BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON:
06 30 900 4238
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E-mail:
kapcsolat@durnipal.hu
Honlap:
S
T Owww.femmunka.hu

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Batsoft31 Kft.

xGJGNGINNNKI

xGJFHHMJLJF
999T2+416*T*7

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

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
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Állj be közénk, ez egy Príma csapat!
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A csemegepultban
Ha hentes vagy, otthon vagyok
állj ki velem!

Az árufeltöltő
a rendszeretők hivatása

Munkatársakat keresünk budakeszi üzletünkbe!
AKIKET KERESÜNK:
Várjuk csapatjátékosok jelentkezését hentes, árufeltöltő és csemegepultos munkakörökbe.
Szakmai képesítés, gyakorlat – előny!
AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetést, jó munkakörülményeket, előmeneteli lehetőséget. S nem utolsósorban: egy jó csapatot.
JELENTKEZÉS:
Budakeszi Príma: Tardi László üzletvezető 06 (30) 415 49 86, e-mail: bodonyi.balazs@krupptsa.hu

Óra és Ékszer

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

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

A szerelem múlandó,
az ékszer megmarad!

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Szeretnéd Te is élvezni a kerted?
gyepszellőztetés, fűnyírás
locsolórendszer telepítés
sövényvágás, metszés
kerttervezés (2D/3D)

Hívj fel most: 70/219-0311
Ingyenes árajánlat! relaxkert@gmail.com
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