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FRÍÍÍ!

OPTIKA

Szemüvegkeretek 
30% kedvezménnyel kaphatók!

Biatorbágy, Budakeszi

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

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

http://www.geridoroptika.hu

Pipacs és Iván

Szirmai hullnak rád, akárha szárnyak,
Mire fölébredtek, vége  a nyárnak
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COOP Viadukt Csemege
BIATORBÁGY, 
Baross G. u. 1.

COOP Kastély Csemege
BIATORBÁGY, 

Szentháromság tér 1.

COOP Ófalu Csemege
Telki

Fő u. 23.

COOP Törökkút Csemege
ZSÁMBÉK

Akadémia u. 1.

COOP Gesztenyés Csemege
Herceghalom

Gesztenyés út 1.

COOP Tempó Csemege
BUDAKESZI

Fő tér 3.

Várjuk a Budavidék-
COOP üzleteiben!

 SZERETETTEL VÁRJUK 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

PERBÁLI  TÖLTŐÁLLOMÁSUNKON,

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAIVAL!

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő-Péntek: 6.00 – 18.00  óra

Szombat: 7.00 – 16.00  óra

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
gázolaj, ESZ 95-ös benzin,

cégeknek partnerkártya-program
 gázpalack, kenőanyagok, shoptermékek, 

kompresszor

ÉVELŐ 
ÉS EGYNYÁRI 

BALKONNÖVÉNYEK 
VÁSÁRA!!!

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 
2074 Perbál, 
Belterület 61/4. 
tel: 06 26 631 229

LAKATOSMUNKÁK, BETÖRÉSVÉDELEM

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi

L A K A T O S

TELEFON: 
06 30 900 4238

E-mail: 
kapcsolat@durnipal.hu

Honlap: 
www.femmunka.hu
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A kisváros, ahol élek, új városközpont-
ról álmodik, benne a régi helyett új, 

korszerű, a háziorvosin felül némely szak-
ellátást is nyújtó orvosi rendelőről. Hogy 
az új központból mi lesz, nem tudom, de 
ha igen, az egészségházat illetően lenne 
néhány polgári szavam a dologhoz.

Divat ma az egészségügyet szidni Ma-
gyarországon, amire van is sok okunk, bár 
nem föltétlenül azok, amelyek a szidalmazá-
sokkor rendre előkerülnek. S kövezzenek 
meg bár érte, akkor is kimondom, nekünk, 
akiknek megadatott, hogy itt élhetünk a 
Budai-hegyek és a főváros közelében, az 
ország lakók túlnyomó többségéhez képest 

a legkevesebb okunk van a panaszra. Ha jól belegondolunk, 
egészségügyi intézmények tucatjai vannak tőlünk, tömegköz-
lekedéssel is fél órán belül elérhető távolságban. Biztos, hogy 
érdemes egy városnak komoly költségekbe verni magát csak 
azért, hogy Mari néninek helyben le lehessen adni a laborba a 
vizeletmintát? S azért, hogy Mari néninek ugyanúgy el kelljen 
majd buszoznia a helyi szakorvosi rendelőből, ha a rutinvizs-
gálatokon felül valami bonyolultabb eljárásra lesz szüksége, 
mert hogy arra már nem lesz elég a helyi fölszerelés?  (Érde-
kes, a házi orvosok többsége már megtalálta a módját, hogyan 
rendeljen a Fő u. 179. alatti, öregrendelőjénél korszerűbb fel-
tételek között.) Korunk egészségügye a tudás és az eszközök 
egyre nagyobb központosításáról szól, ráadásul nem biztos, 
ha fölépülne is az áhított intézmény, elegendő szakorvos is 
kerülne bele. Joggal mondhatja persze azt erre a Nyájas, hogy 
Mari néninek még a buszmegállóig elvergődni is sok, nemhogy 
buszra szállni, amire én meg azt mondom, hogy új megoldá-
sokat kell keresni, például akár saját betegszállító kapacitást 
kiépíteni; biztosan jóval olcsóbb (pláne, ha a kapacitásokat 
holtidőben másra is hasznánák), mint drága berendezésekkel 
fölszerelt szakrendelőt építeni.  Jó, jó, mondhatja erre bárki, 
de miért nem jó megoldás az, ha a város az épületet és a be- 
rendezést adja, a szakorvosok meg vegyék bérbe, és gon-
doskodjanak mindenről. A TB állja. Hogy a TB mit és mennyit 
áll, az is megérne egy misét, de az „egészségügyet gebinbe” 
modellt illetően azt mondom, lassan a testtel, épp most bukott 
meg a szomszédban, Budaörsön, elég, ha föllapozzák cikkünket 
a VII. oldalon. 

Az orvoslás napjainkban óriási változásokon megy keresztül. 
Nem volt az olyan régen, hogy az ember, ha kíváncsi volt a 
vérnyomására, el kellett ballagnia a doktorhoz, ma meg már 
a legtöbb háztartásban természetes a vérnyomás- (vagy a vér-
cukorszint-) mérő. A távgyógyítás például (na, nem az, amikor 
a tévéből a guru szúrós tekintettel ránk néz, miután jó drágán 
betelefonáltunk, és gondolati úton eloszlatja a vesekövünket) 
már ma is elérhető vívmány, egyre több embernek van okos 
telefonja, csak rá kell venni őket, no meg az orvosokat, hogy 
ne csak számítógépes játékokra használják, haladjanak a kor-
ral. Szerintem nem holmi múlt századi rendszereket próbáljunk 
hozzáigazítani a jelenhez (s még inkább a közeljövőhöz). Ha 
már a városvezetés úgy érzi, van ereje (pénzügyi  mármint) egy 
ekkora vállalkozáshoz, ahelyett, hogy a maga laikus módján 
ötletelne, az új orvoslás iránt nyitott szakembereket bízzon 
meg, dolgoznának ki egy koncepciót arra, hogyan tudna egy 
kisváros a maga adottságaival és anyagi lehetőségeivel  egy 
olcsó és korszerű  egészségügyi ellátórendszert kialakítani. 
Mert, mint a japán mondás tartja, aki mások nyomában jár, 
sose lesz első.

eXabo Tibor
szellemi homeless

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:  
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az, 

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„Európa az erőszak uralmának óceánján a szabadság szigete.”
(Max HorkHeiMer)
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Június, Szent Jakab hava

Szent Jakab havában megoltamazd magadat borsos 
étkektől s egyéb hevítő szerektől és édes ízű lekvároktól; 

eret ne vágass, ne élj purgáczióval, feleségeddel ne hálj; 
a fürdő árt, sokat ne aludjál, italodban tarts zsályát mind 
virágostul, ürmöt és ezerlevelü füvet. Sarlós-Boldogasszony 
napján ha eső van, úgy, mint Medárd, negyvennapi esőt je-
gyez.

Jaj te kánikulás heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, 
utálatos álnokokat, hizelkedőket, magának takarókat, 
gonosz gondolatuakat, csalárdokat, álnokokat, vérontókat, 
tökéletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket, egyedül 
maguknak valókat, vakmerőeket és hívságra ösztönző ter-
mészetüeket e világra nagy hiába szülsz.

CSÍZIÓ

Dippold Pál, a Magyar Hír-
lap térségünkhöz kötődő 

publicistája (szabadidejében 
amatőr genetikus?), megint 
kitett magáért. Tavaly azzal 
irányította magára a közfigyel-
met, hogy otrombán belerúgott 
az éppen daganatos betegsé-
gét nyilvánosságra hozó Es-
terházy Péterbe; ezúttal egy, 
a családról folytatott vitáról 
tudósított, amelyet a Liberális 
Magyarországért Alapítvány 
rendezett.

Dippold szerint a hozzá-
szólók (többek között a bu-
dakeszi Szél Bernadett – 

LMP) mindenféle marhaságot 
hordtak itt össze, de írásában 
azt is bizonyítja, szellemi el-
lenfelein még e téren is képes 
túltenni. A kolléga ugyanis imí- 
gyen foglalta össze a – szerin-
te – liberális családfelfogást: 
„lehetőleg lombikprogram- 
mal hozzunk létre olyan em-
berféle egyedeket, akik sosem 
tudják, kik is ők, hol is vannak, 
és mi a dolguk a világban. 
Legfeljebb az, hogy kiderítsék, 
vajon miért marad terméketlen 
egy-egy disznó-ember, majom-
elefánt, férfi-férfi és nő-nő frigy. 
Lombikkal vagy a nélkül”.

Széles távlatok

Schiffer András, a Lehet Más 
a Politika alapítója, társel-
nöke május utolsó napján be-
jelentette, visszavonul a pártpo-
litikától, lemond országgyűlési 
képviselői mandátumáról és 
valamennyi pártban viselt 
tisztségéről, s marad mezei 
tag. Visszavonulása váratlan, 
és egészen új távlatokat nyit 
a másik társelnök, Szél Ber-
nadett (Budakeszi) előtt, aki 
Schiffer mellett ez idő szerint 
a párt legismertebb arca.

Mátyás Irén, a Zsámbéki 
Szombatok, a Zsámbéki 
Színházi és Művészeti 
Bázis és a Zsámbéki 
Művelődési Ház egykori 
igazgatójának tiszteletére 
június 4-én emléknapot 
rendeztek a zsámbéki 
művelődési házban.
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Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, tükrök, 

kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, kiegészítők

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

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben

(A Gazdabolt mellett)

Németh Ingatlaniroda – Minden, ami ingatlan

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

BUDAKESZIN, Erdő 
u-ban 68 m2-es, 

2 szobás+nagyméretű 
ebédlőkonyhás, 

korszerűen felújított, 
utcafronti, házrészes 

ingatlan eladó.
Irányár: 23.800.000.- Ft

*

BUDAKESZI felső részén  
6 szobás, 5 fürdőszobás, 
a legnagyobb igényes-
séggel megépített, kerti 

medencés,  önálló családi 
ház eladó.

Építés éve 2009.
Irányár 128.000.000.- Ft 

*

TATABÁNYA és a főváros 
között, erdővel határolt 
lakóövezetben, 115 m2 

nettó lakóterületű, 
4 szobás, összközműves, 

gyönyörű rönkház, 
1338 m2-es, parkosított  

telken eladó.
Irányár:  47.500.000.- Ft

BUDAKESZI felső részén 
nettó 160 m2 lakóterületű, 

belső kétszintes, 
6 szobás, garázsos, nagy 

erkélyes, panorámás, 
elegáns sorházi lakás 

eladó.
Irányár: 45.000.000.- Ft

*

BUDAKESZI felső részén, 
195 m2 lakóterületű, két 
külön bejáratú lakásból 
álló, hőszigetelt, nagy-

garázsos,  önálló 
családi ház 951 m2-es 

telken eladó.
Irányár: 68.000.000.- Ft 

*

Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

2092 Budakeszi, Kagyló u. 5.
Telefon: 06 (23)457 172; fax: 06 (23) 457 173; mobil: 06 (20) 25 93 179
web: www.budakeszihazak.hu; e-mail: budakeszihazak@gmail.com
Várjuk kedves ügyfeleink megbízását!

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!

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

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

forinttól, gránit urnasírok bruttó 130 ezer forinttól.
2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.

Molnár Tibor: 06/20-518-4960; 06/23-453-777

www.molnar-sirko.hu
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Omar Sarhan a rendszervál-
tás hajnalán került Magyar- 
országra. Az építészeti egye- 
temen tanult a názáreti 
születésű, palesztin fia-
talember, de lelke mélyén 
valószínűleg már akkor is 
tudta, nem akar építész len-
ni, egyetemi tanulmányaival 
inkább szülei kívánságának 
tett eleget. Nem is dolgo-
zott aztán soha eredeti, 
tanult szakmájában. Még 
meg sem száradt a tinta a 
diplomáján, amikor vállal-
kozásba fogott. Ez idáig 
még akár szokványos tör-
ténetnek is mondható, az 
viszont már nem, amikor a 
HVG újságírójának kérdé-
sére elmondja, gyerekkora 
óta pisztáciával akart foglal-
kozni, kereskedni. 

Száz dollárral a zsebében 
indította el a cégét, illetve 
vásárolta meg első pár zsák 
pisztáciáját. Azóta nemcsak 
a forgalma bővült milliárdos 
nagyságrendűvé, de a fel-

dolgozott-forgalmazott ter-
mékek palettája is: a Gilan 
márkanévvel a hazai üzletek-
ben ugyanúgy vásárolhatunk 
kesudiót, diót, amerikai 
mogyorót, mint mazsolát, 
aszalt datolyát vagy fügét. A 
kis cég egy emberöltő alatt 
piacvezető vállalkozássá 
nőtte ki magát, de a hazai 
piacon kívül több nyugat-
európai országba is expor-
tálnak. Pátyon korszerű gé-
pekkel dolgozzák föl a világ 
több kontinenséről érkező 
nyersanyagot.

Omar Sarhan nemcsak az 
üzleti számításait találta meg 
Magyarországon, hanem 
társra is itt lelt. Ma már ma-
gyar állampolgárként él itt 
feleségével és gyerekeivel.

(A HVG cikket itt olvashat- 
ják: 
http://hvg.hu/kkv/ 20160517_
k a l i f a _ p i a c v e z e t o _ 
biznisz_epult_100_dollarbol_
patyon)

tb

Egy názáreti Pátyon Nem először foglalkozom e 
helyt a budakeszi posta fél 

éve bevezetett, új, elektronikus 
ügyfélirányító rendszerével. 
És még csak nem is kritikailag, 
hanem igenis dicsérőleg (ezt 
azok kedvéért mondom, akik 
azt tartják, hogy én csak bírál-
ni tudok, kekeckedni, minden-
nek csak a rossz oldalát ész-
revenni, a jót bezzeg…).

Szóval igenis üdvözlöm az új 
szisztémát, annál inkább, miv-
el született individualistaként 
világ életemben viszolyogta-
tott sorban állni, pláne tüle-
kedni, vitatkozni, hogy ki volt 
itt előbb, ki a soros (sic! - kis 
betűvel!) stb.

Az új rendszer mindezt 
kiküszöböli, az ember 
belép a postahivatalba, 
nyom egy gombot, kap egy 
sorszámot, s kényelmesen 
leülhet, ha sokan lenné-
nek, előveheti az újságját, 
elég, ha időnként fölnéz, 
s amikor a nagy kijelzőn 
végre megjelenik az ő 
sorszáma az ügyfélablak 
számával egyetemben, ké-
nyelmesen odaballag, s  

már csengetheti is vidáman 
a csekkre valót.

De, ugye, nem vagyunk egy-
formák. A minap, esmeg a pos-
tán adódván dolgom, befelé 
menet látom ám, hogy a sor 
a bejáraton kívül is kígyózik, 
mint a régi szép időkben. 
Nocsak, gondolom, csak nem 
elromlott az elektronika? De 
ahogy a bárcanyomtatóhoz 
érek, látom, nem. A sorban 
állók kezében is mindnek 
ott látom a céduláját. Csak 
már annyira megszokták, 
hogy automatikusan beállnak 
egymás mögé szépen. Hiába, a 
viszonyok gyorsan változhat-
nak, de az ember örök.

Sza-T-ir

Csak nem eltévedtem? – nézek körül kis-
sé zavartan, amikor belépek az üzlethelyi-
ségbe. Igaz, van annak néhány hónapja, 
hogy nem jártam a Budavidék Zrt. her-
ceghalmi üzletében, de pár másodperccel 
korábban, odakint, a bejárat előtt még a 
jól ismert látvány fogadott. Nem úgy, 
mint idebent. Az alaprajz, méret, arány, 
mind ismerős – konstatálom, hogy mégis 
csak jó helyen járok –, de a frissen fes-
tett, hófehér falak, az új világítástechnika 
jóvoltából egy másik világba lépek az 
ajtón keresztül. A világosságot és tisz-
taságot sugárzó háttér előtt még jobban 
kiugranak a vadonatúj, csillogó gondolák, 
pultok, hűtők. Az elrendezés is alaposan 
megváltozott, tágasabbnak hat az amúgy 
nem nagy alapterületű bolt, kényelmeseb-
ben forgolódhatni benne; az árubőség 
mégis, láthatóan nagyobb. Nem firtatom, 
ezt hogy csinálják a kereskedelem mai 
varázslói, beérem annyival, hogy ez ma 
már külön tudomány. Inkább az áruk-
ban gyönyörködöm. Elsőként a zöldség-
gyümölcs részlegen legeltetem a szemem: 
nemcsak csábítóan friss minden, de olyan 
egzotikumokat is fölfedezek, amikről nem 
is hinné az ember, hogy egy falusi boltban 
is megtalálja. Persze Herceghalomról tudni 

való, hogy az ország egyik legjobb módú, 
magas fokon urbanizálódott települése, 
az üzlet tulajdonosai nyilván ennek tuda-
tában ehhez igyekeznek alkalmazkodni; 
láthatóan sikeresen. Közben tekintetem 
a húsos-csemegepult felé kalandozik, ott 
is vár néhány kellemes meglepetés. Bár 
eredetileg csak egy apróságért ugrottam 
be, más vezérelt a községbe, de ha már itt 
vagyok, azon kapom magam, teli kosárral 
állok a kasszánál.  

*

A véletlen boltszemléből, ezt az-
tán pláne nem sejtettem, kis 

oknyomozás is kerekedik, amikor, 
előbúvván belőlem a zsurnaliszta, 
s szóba elegyedvén a helyiekkel,  
megtudom, lehetett volna ez az üz-
let még ennél is szebb – és főként:  
tágasabb. A tulajdonosok eredeti 
szándéka szerint a bolt mögött lévő 
önkormányzati területet vásárolták 
volna meg, arra felé bővítvén az 
ingatlant. Az ésszerű terjeszkedés-
nek egy váratlan fejlemény szabott 
gátat: ellen vételi ajánlat érkezett 
a helyi polgármesteri hivatalba 

a telekvásárlásra. Igaz, nem lett belőle 
semmi, de arra jó volt, hogy az egész 
folyamatot meghiúsítsa. A dolog egyik 
szépséghibája, hogy az ellenvevő-jelölt az 
egy sarokkal odébb kis, családi házas ve-
gyesboltot üzemeltető vállalkozó. Ez még a 
konkurenciaharc kategóriájába is tartoz-
hatnék, de, s ez a második számú szépség-
hiba, az illető befolyásos településvezető, 
önkormányzati képviselő. 

Egy tapasztalattal több, lám, Hercegha-
lomban sem mennek másképp a dolgok, 
mint szerte e hazában.

(x)

Egy boltfelújítás története

Vannak, akik 
szeretnek sorban állni

Előtérben a zöldség. 
de mögötte ott a hús
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Herr Liszt: ahol nincs vakáció

HerrLiszt
Papír-Írószer Bolt

Budakeszi, Fő u. 76.
06-23-450-637

herrlisztpapir@t-online.hu

http://facebook.com/herrliszt

Ajándék

Tisztelt Vásárlók!

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

kisiskolásoknak hatalmas kedvezményekkel!!

Ajándékot és ajándék-
csomagolót egyaránt tőlünk!

Iskolatáska-
akcióóó!

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

Hass, alkoss…

Bármi, ami a kreatív 
hobbidhoz kellhet.

Minden évszaknak 
megfelelően

Játékok

Legyen előrelátó; lesz még új tanév

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

Lisztherr

Játékok a nyárra

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

Mi tagadás, meghökkentem, amikor a 
patikában a minap az egyik gyógyászati 
segédeszközt egy kis papír stanicliban 
kaptam. Ebben persze, nem lett volna még 
semmi rendkívüli, inkább jóleső, régi em-
lékeket idéző érzés volt az ostyás zacskót 
kézbe venni (rég nem találkoztam vele); 

hanem abban már inkább, amire egyébként 
egy jó ismerős hívta föl a figyelmet, hogy 
miként írták rá gondos kezek a címzést!  A 
fehér papíron ugyanis a gyógyszertár régi, 
rendszerváltás előtti címe volt föltüntetve: 
Sziklai Sándor tér 1. Tréfából, netán trucc- 
ból? Ki tudja… Én mindenesetre mintha 
tér-idő ugrás élményén estem volna át, bár 

az ilyenkor szokásos tüneteket (szédülés, 
kisebb tudatzavar) eleinte nem észleltem 
magamon, talán, mert a titokra egykettőre 
fény derült: anno olyan sokat nyomtattak 
a kis göngyölegből, hogy a mai napig ki-
tart. (Amúgy meg, innen is, utólag is fed-
désemet kell továbbítanom – ez is egyfaj-
ta tér-idő ugrás – a hajdani kiskunmajsai 
Petőfi Nyomda egykori korrektorának 
mint rangidős szerkesztő: a nevet rosszul 
szedték; nem Sziklasi, hanem Sziklai. De 
lehet, hogy az elírás a rendszerellenállás 
– újabban születettek kedvéért, Sziklai-
ban a múlt rendszer hős partizánt és 56 
rendszerhű áldozatát tisztelte – szándékos, 
apró gesztusa volt részéről? Ezt ma már 
nem tudom kideríteni.)

Nemsokára a volt okmányiroda he-
lyén nemrég megnyílt új kormányablak 
környékén akadt dolgom. Az új hivatal 
valóban pompás, méltó egy járási köz-
ponthoz a 21. században, a különbség 
kiváltképp szembeötlő az előző hónapok 
konténeres körülményeihez képest, amit 
az ügyfelek az átépítés ideje alatt meg-
tapasztalhattak. Vagy megszenvedtek, 
különösen a napi nyolc órát benn ros-
tokoló dolgozók. De utólag mondhatjuk, 
megérte. Mivel az avatás már megvolt 

pár hete, nem értem, mégis mi ez a nagy 
sürgés-forgás, nagy autók, ünneplőbe 
öltözött notabilitások. Aztán eszembe jut, 
az épületben most nyílik meg az állam-
kötvény-forgalmazó pont, ezért a nagy 
fölhajtás. Mivel államkötvényeket amúgy 
eddig is forgalmaztak a bankfiókok, meg 
a postahivatalok, fölmerül a kérdés, miért 
kell még itt is árusítani azokat, de nem 
vagyok pénzügyes. Meg tréfás kedvem-
ben eszembe jut még más is,  s magamban 
átnevezem békekölcsön-jegyző irodára. 
De ez alighanem a nemrég átélt tér-idő 
ugrás utó- és mellékhatása.

Boros Zita

Tér-idő ugrás Budakeszin
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Áll a bál a budaörsi egészségügyi köz-
pont körül. A botrány kirobbantója az 
egészségügyi intézmény egyik vezetője, 
a működtető Kft. egyik társtulajdonosa: 
Dr. Gamal Eldin Mohamed. Mint közle-
ményében írja: „Minden budaörsi pol-
gár eldöntheti, hogy az elmúlt években 
Dr. Kovács Attilának mi volt a fonto-
sabb, a saját zsebe, vagy a betegellátás 
anyagi feltételeinek biztosítása.” Az or-
vos különböző pénzügyi visszaélések-
kel gyanúsítja az intézmény első számú 
vezetőjét, a működtető cég ügyvezetőjét, 
Kovácsot.

Mielőtt a részletekben elmélyednénk, 
mondjuk el, hogy a budaörsi egészségügyi 
ellátás az egyik legjobb Magyarországon, 
és az a konstrukció, az ú.n. „budaörsi 
modell” úttörőnek számított annak ide-
jén, amikor Kovács, még önkormányzati 
képviselőként, kialakította. Mi is ennek 
a lényege? A város már a kilencvenes 
években úgy határozott, hogy az orvosi 
rendelőjét, tulajdonjogát megtartva, kiadja 
„gebinbe” egy egészségügyi vállalkozás-
nak, történetesen Kovács Attila cégének 
(EuropMed Kft.). A kiváló egészségügyi 
menedzser hírében álló Kovács egy rövid 
ideig még a Molnár Lajos-féle egészség-

ügyi reformba is beszállt államtitkári rang-
ban, de látva a politikai környezet meddő 
viszonyait, néhány hét után lemondott.

Nos, ennek a modellnek, de legalább-
is a modellt megszemélyesítő Kovács 
főorvosnak a hitele rendült meg az elmúlt 
időszakban, miután Gamal doktor kiborí-
totta a bilit.

De lássuk, mivel is gyanúsítja kollé-
gáját.

Legfőbb bűnéül azt rója föl, hogy egy 
saját cége által fölépített fizikoterápiás 
rendelőt horribilis díjért ad bérbe a szin-
tén Kovács által ügyvezetett cégnek, az 
EuropMed-nek. Számításai szerint, az 
állítólag 160 milliós beruházás hasonló 
bérleti díj mellett (több mint öt milla 
havonta) két és fél év alatt megtérül, 
ami a mai viszonyok között kisebb 
pénzügyi csoda számba megy.

Szintén bérleti trükközéssel vá-
dolja Gamel Kovácsot, aki valósá-
gos kis sajátcég-hálózatot tart fenn: 
egyik bérbe adja eszközeit, szol-
gáltatásait az EuropMednek, amely 
a város egészségügyi központját is 
működteti, s így tetemes bevételekkel 
rendelkezik mind az OEP-től, mint a 
helyhatóságtól. De Kovács, az állami 

és önkormányzati bevételek jóvoltából 
nyereséges cége szívesen ad hitelt saját, 
veszteséges cégeinek, amiket aztán el-
felejtenek viszszafizetni.

Kovács főorvos a vádakra első körben 
azt mondta, mindegyik légből kapott, de 
a több helyről érkezett kérésnek, hogy 
talán konkrétumokkal is szíveskedjék 
megcáfolni Gamal állításait, már nem 
volt hajlandó eleget tenni.

Gamal egyébként büntető följelentést 
tett az ügyben, így hát az affér minden 
valószínűség szerint más színtereken 
folytatódik a jövőben. A helyhatóság 
egyelőre, illetékesség híján nem foglalt 
állást az afférban, a városvezetést aggaszt- 
ja, a történtek nem mennek-e az egészség- 
ügyi ellátás rovására.

Biatoris Oz

Beteg a budaörsi modell

Az idei év elején kibontakozott pedagó-
gus mozgalom, amellyel a tanárok a kor- 
mány hazai oktatáspolitikája ellen tilta-
koztak, a tanév vége felé meghozta első 
gyümölcsét. Igaz, ez a gyümölcs igen 
csak fanyar. Mint a magyar narancs: sa-
vanyú, ráadásul nem is a mienk. A többek 
közt az oktatás esztelen központosítási 
törekvéseit kritizáló tanárlázadásra a kor-
mányzati válasz a még nagyobb centrali-
zálás lesz.

Május 27-én Budaörs Elvi nyilatkoza-
tot fogadott el: „Budaörs Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete egyet nem 
értését fejezi ki az oktatás szabályozására 
vonatkozó törvények tervezett módosí-

tásával szemben, amely megvonná az 
iskolákat működtető és azt továbbra is 
vállaló önkormányzatoktól a működtetés 
jogát és lehetőségét, elvenné az önkor-
mányzatoktól az általuk épített, saját tu-
lajdonukban álló ingatlanokra vonatkozó 
jogaikat. Nem tudnák biztosítani, hogy 
a gyerekek ellátása az iskolában olyan 
szintű legyen, amilyent eddig a saját 
üzemeltetésük biztosított, és nem tudnák 
megakadályozni, hogy az iskolaépületek, 
bútorok, felszerelések megfelelő karban-
tartás-felújítás hiányában leromoljanak. 
Az önkormányzatok megkérdezése nélkül 
válna lehetővé, hogy iskolákat szervez-

zenek át vagy szüntessenek meg, illetve 
hogy az iskoláik vagyonát más telepü-
lések javára átcsoportosítsák, megszűnne 
az önkormányzatok eddigi véleményezési 
illetve egyetértési joga is az oktatás terü-
letén. (…) Megtapasztalhatta az ország, 
hogy mit jelent az állami működtetés a 
településeken. Ott nem az volt a problé-
ma, hogy ki veszi meg a krétát, hanem az, 
hogy esetleg kikapcsolják a fűtést, mert a 
KLIK nem fizette ki a számlát.

Úgy gondoljuk, az a helyes, ha azok az 
önkormányzatok, amelyek vállalják az 
intézmények fenntartását, kapják vissza 
a működtetés mellé a fenntartói jogot is, 
természetesen az elvett forrásokkal együtt. 
Budaörs erre elsőként jelentkezik.”

bit

Nemet mondanak az államosításra

Budaörs egyetemi város

Hogy Budaörs egyetemi várossá váljék, kicsit még odébb van, de az első lépéseket 
ebbe az irányba már megtette. Történt ugyanis, hogy a közelmúltban, másfél éves 
előkészítő munkát követően a budaörsi közgyűlés úgy döntött, Budaörs straté-
giai partnerségi keret-megállapodást köt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel 
(MOME) egy közös, felsőfokú, animációs szakképzési program megvalósítására. 
Ez praktikusan annyit jelent, hogy a városban az egyetem egy kihelyezett tagozatot 
működtet, melynek keretében animációs szakembereket képeznek majd.

Az elképzelés nem légből kapott és korántsem előzmények nélküli: az Illyés Gim-
náziumban például évek óta sikeres, országosan ismert és elismert animációs képzés 
működik, és a város rendszeresen szervez nemzetközi animációs filmfesztivált is.

Követhetetlen betegút

Kamikazék és krétarajz
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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

Állj be közénk, ez egy 
Príma csapat!

Bomba jó 

állás!

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Számító-
gépes 
futómű-
állítás

Szerelés

Olajcsere 
BP kenő-

anyagokkal

Műszaki 
vizsgáztatás

Rácz Csaba autószerelő mester
Budakeszi, Fő u. 149.

06 (23) 451 002, 06 (30) 9486 185

LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

Még az „Űrkorszak” reggelén, de az erdészeti, 
ú.n. helyi normák kiszámítgatásának már az utolsó 
órájában, a szerződött erdei munkások bérének 
elszámolásához szükségeltetett egy tényező: a 
„norma-tényező”.

Voltak tehát szerződött erdei munkások. Ál-
landóak is, időszakiak is. Korábban, leginkább 
gyalogosan jutottak ki a közeli erdőre, végül pe-
dig, az erdészet terepjárói vitték és hozták őket, 
megadott helyszínekre.

Az egyik tavaszi, kiadós esős időszak utá-
ni napon, a munka végeztével, erdőápoló  

asszony-brigáddal érkezett a községi autóbusz 
végállomáshoz az UAZ. A három asszony: a 75 
körüli Mama, a lánya, Juli, és a rokonuk, Klárika. 
A félreeső, kissé sáros-tócsás szegletben, leparko-
lás után, a gépkocsivezető erős rántással nyitotta 
ki az oldalsó ajtót. Elsőnek Klárika rugaszkodott 
le a lépcsőről, az öles tócsa szélénél megrogy-
gyant a térde, és zsupsz: négykézlábra csapódott. 
A csobbanás és a fröccsenés kikerülhetetlenül 
következett, mint, pl. a norma-tényező a munka-
naplóra, bérelszámoláskor.

Juli számára, aki nem számított erre az 
eshetőségre, Klárika tápász-
kodása következett, kik-
erülhetetlenül. Az átbukás 
delfinszerű fürgeséggel 
és kecsességgel siklatta 
hasmánt a tócsa vizébe. 
Vagyis, inkább a sarába, ami 
az iménti jelenet után a víz 
helyén maradt.

Miközben a Mama kez-
dett óvatosan lekászálódni, a 
lányokra ripakodott:

– Ejnye, lányok! – 
Normá’sok vagytok? – Miért 
nem néztek a lábatok elé?!

Apatóczky István

Régi töRténetek a budakeszi eRdészetből

A leszálló egység és a tócsa
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A CAT-OTTHON 
Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft.

(2089. Telki, Fő u. 31. cégjegyzékszám: 13-09-129159)

   A 2015. évi közhasznú tevékenységről szóló és a taggyűlés által elfogadott köszhasznúsági jelentése főbb adatait a 
következőkben teszi közzé. 

   A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2001. év január hó 1 napjától a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel kötött szerződés 
alapján időskorúak ellátásával kiemelten közhasznú tevékenységet végez.

A CAT- Otthon Nonprofit Kft. 2014. évi normatív és állami támogatásból származó bevételei:

   Normatív állami támogatásból:   72.958.000 Ft
   NCSSZI támogatásból:       1.519.000 Ft
   Nemzeti Erőforrás Minisztérium        704.000 Ft
   Gondozottak térítési díj befizetései 116.324.000 Ft
   Egyéb bevétel:     14.141.000 Ft
   Összesen:                  205.676.000 Ft

A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznú tevékenységéből származó kiadásai:

     A CAT-Otthon Nonprofit Kft. a normatív és állami támogatások összegét teljes egészében a közhasznú tevékenység 
ellátásával kapcsolatos, összesen 222.561 eFt összegű kiadások fedezetére használta fel. 

   A CAT-Otthon Nonprofit Kft. 2015. december hó 31. napján 92 fő bentlakásos ember ellátásáról gondoskodott. 
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Walter vendéglő

A budántúli ínyencek zarándokhelye

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

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

honlap: 
www.waltervendeglo.hu

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

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

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

Egzotikus nyári 
élményekre vágyik? 
A Stadtban megkapja!

Budakeszi, Fő tér 2.
(Az Angyal Patika épületében);
Biatorbágy, Szabadság út 37.

Nyitva tartás: hétfő zárva, K-V 11-18-ig
Telefon: 06 (30) 7091041

Nagyobb választék, több hely, több vendég

A nyár találós kérdése: 
hideg, édes – és nagyon finom!
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BudaörS
Latinovits színház
2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu

Június

2. csütörtök, 19.00
Legyetek jók, ha tudtok!
5. vasárnap, 17.00
A nagy Romulus
6. hétfő, 19.00
Ők tudják, mi a szerelem
7. kedd, 17.00
Liliomfi
9. csütörtök, 11.00
Rómeó és Júlia
11. szombat, 20.00 
Pinokkió
Pécsi Országos Színházi Találkozó

BudaKESZI
ErkEL FErEnc 
Művelődési Központ
Budakeszi, Fő u. 108.
T/F: 06-23-451-161, -457-161

Június

3. péntek, 11.00
Trianoni Emléknap
Művelődési ház
12. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
20-29., hétfő-szerda
Nyári napközis táborok

MakkosMáriai 
orgonaestéK
A hangversenyek vasárnap délután, 
18 órakor kezdődnek

június 12.: Kály-Kullai Rita
Június 26.: Horváth Márton Levente
Július 10.: Handl György
július 24.: Virágh András Gábor

ZSÁMBÉK
zsáMbéKi KözMűvelődési 
intézet és Könyvtár

Június

7. kedd, 18.00
Emlékek óra
Makray Krisztina filmklubja
a művelődési házban
8. szerda, 9.30
Pest Megyei Könyvtárosok 
Vándorgyűlése
a művelődési házban
11-12. szombat-vasárnap, 10.00-18.00
Zsámbéki Múzeumok Hétvégéje
Romtemplom–Lámpamúzeum–
Tájház
11. szombat, 16.00
30 éves a zsámbéki Német 
Nemzetiségi Kórus
a Szent Vendel-házban
11. szombat, 18.00
Höcögő Néptáncgála
a Romtemplomnál
16. csütörtök, 18.00
A női lélek misztériuma 
Az emancipáció és a feminizmus kér-
désköre – a nő, mint anya és feleség 
régen és most
Szász Éva vezetésével a könyvtárban

16-17-18. csütörtök-szombat
Kosárfonó tábor
Örömfonás kezdőknek és haladóknak 
az ifjúsági házban
17. péntek, 19.00
Zsámbéki Musical Stúdió
évzáró gálaműsora a művelődési házban
18. szombat, 15.00
ChiliArt 
Budai Csilla és Kovács István
közös fotókiállítása
a művelődési házban
24. péntek, 20.00 
Sonia és a sápadtarcúak
(blues) koncert
a művelődési ház udvarán
25. szombat, 18.00-24.00
Múzeumok éjszakája
Zsámbéki Sváb Lakodalmas
a Lochberg Néptánccsoport
hagyományőrző gálaműsora

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

10-11., pénTek-szombaT
ErKEl NapoK
10. péntek, 16.00
Megemlékezés az Erkel-szobornál 
a parkban
közreműködik Ókovács Szilveszter, 
az Operaház főigazgatója
17.00 
Erkel Kávézó 
a művelődési központban
18.00 
koszorúzás a Himnusz-szobornál
18.30 
Emlékkoncert 19-20. századi magyar 
zeneszerzők műveiből
a Sonore Quartett koncertje a Bu-
dakeszi Metodista templomban 
(Rákóczi u. 2.)
11. szombat, 15.00
Erkel Ferenc Járási Sakkverseny
a művelődési központban

17-19. pénTek-vasárnap

pÁtyI pINcENapoK

(Lapzártáig még nem volt hi-
vatalos program, a szervezők 
azt ígérik, a települési honlapon 
időben megjelenik)

No persze ne a háztartási vegyi áruknál 
keressük őket, az ő igazi vadászterepük a 
húsos pult, no meg a boros polcok. Naná, 
hogy a minap is itt, a Príma nemrég fölújí-
tott, budakeszi, Dózsa György téri üzlete 
fönt nevezett részlegénél botlom régi 
barátomba, a közismert gourmet-ba. 

– Láttad ezt? – fordul felém lel-
kesen, miután hátát megkocogtatva 
üdvözlöm, s ő viszontüdvözöl, 
kezében egy vörösboros palackot 
tartva. – Ez az egyik kedvenc pin-
cészetem, és soha nem hittem volna, 
hogy egy onnan származó Cabernet 
Sauvignont ebből az évjáratból eny-
nyiért megkaphatnék.  Csak az a 
kár, hogy későn jutott el hozzám az 
akció híre, ha előbb tudom, egy kar-
tonnal is megvettem volna, de most 
úgy kell összevadásznom néhány 
palackkal.

Miután figyelmébe ajánlom a Prí-
ma aktuális borkatalógusát, további 
jó vadászatot kívánva odébb állok 

(én bezzeg már bespájzoltam az akciós 
nedűkből). Néhány perc múlva, a húsos 
pult előtt azonban ismét összefutunk. 
Vizslató tekintetét látván, sejtem, hogy 
kerti parti lesz náluk. Bár a lottó ötöst 
találnám így el (apropó, a vásárlás után a 

lottózóba is el kell még ruccannom – vil-
lan belém), mert mikor sorra kerülünk, 
emberem nagy műgonddal, és a hentest 
igazi partnerként kezelve a vállalkozás-
ban, válogat a már kinézetükre is íny-
csiklandó, előre pácolt húsok között. Mit 
tesz isten, én is grillezni készülök, de 
barátom, észlelvén szándékom, leint.

– Te most ne vegyél semmit! – szól 
kategorikusan. Látván értetlenkedő 
ábrázatomat, azonnal meg is magyaráz-
za. – Szombat este egy kis társaság jön 
össze minálunk a kertben, elvárlak téged 
és a kedves párodat is. 

Amikor a vásárlás végeztével a Keszi 
Bisztróban harmadszor is összefutunk, 
már csak nevetünk:

– Akkor most te fizetsz egy sört.
– Még hogy én? Te fizess! – évődöm 

vele. Végül megegyezünk: az első kört 
én, a másodikat ő állja. 

– Nem harapnánk valamit? Megéhez-
tem a nagybevásárlás alatt.

– Benne vagyok. Megvallom, a szom-
bat esti sütögetés kilátása nyomán, bein-
dult a nyálelválasztásom; úgy megkíván-
tam egy szelet grillezett húst. Nagyon jól 
készítik el itt is. És Katranitz séf csapata 
a tavaszi saláták terén verhetetlen. 

Minthogy ebben nincs vita közöttünk,  
fogjuk a tálcát, és indulunk.

Étekfogó

ÉletkÉpek a príma Élelmiszer-áruházakból

Férfiak bevásárlókosárral
Még hogy a bevásárlás a nők dolga? Attól függ. Most például, hogy itt a nyár, 
láthatóan megnőtt az erősebbiknek mondott nem jelenléte az élelmiszer-kereske-
désekben.  

Férfiak beszélgetnek az 
üzletben: „Én például 
ezért is szeretek ide járni!”
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Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szak-
orvos szakrendelése bejelentkezés 
alapján.  
telefon: 06/20-455-3808
honlap: www.gerincambulancia.hu

Gyógyászati Segédeszközök 
Szaküzlete

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

Átrium üzletház, Budakeszi, 
Fő u. 43-45., H-P 10-18 óráig

Telefon: +36-20-389-2728
www.uzletekbudakeszi.hu

Ortopédiai magánszakrendelés

Szakértő elemzés alapján egyedi, 
kézzel készített talpbetétek

Számítógépes talpvizsgálat

Lábbelik méretvétele és készítés vényre 
vagy teljes áron

Gyógy- és ortopéd cipő

Eredeti thai masszázs szakképzett, 
thai masszőrökkel

BUDAKESZI, Fő u. 48.

www.banthai.hu
banthaimassage@hotmail.com

Nyitva H-V 10-22 óráig

Telefon: 06 (30) 693 52 02

BAN THAI 
MASSAGE SZALON

ÚJ!

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás
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Házvásárlás veszélyekkel?

A megélénkült ingatlanpia-
con sok vevő kerül bajba a 
kapkodás miatt. 

Sokan keresnek családi 
házas ingatlant és, bár nagy a 
kínálat, sok esetben mégsem 
könnyű a megfelelőt megta-
lálni.  

Sok-sok feltételt írnak elő a 
bankok, a CSOK, nem csoda, 
hogy ha végre megvan az 
„igazi”, azonnal foglalózni 

„kell”. De vajon tényleg kell-e?
A családi házak esetén mindenkinek tüzetes 

megtekintést és tájékozódást javaslok. A „kuka-
coskodó” vevőt nem éri kár. Nagyon hasznos, ha 
szakembert is viszünk a helyszínre. Érdemes figyel-
ni a szigetelés minőségére. Sok dohos, vizes házat 
nyári szárazságban próbálnak eladni. Végeztessünk 
méréseket a falakon. Nézzünk a bútorok mögé is. 
Kérjünk tervdokumentációt, beszélgessünk a szom-
szédokkal is. Ha átalakításra készülünk, alaposan 
tájékozódjunk az építési hatóságnál az engedélyeket 
illetően. Méressük ki az ingatlan területét földmérővel, 
ugyanis a telekhatárokkal gyakran gond van. 

A jogszabályok természetesen segítenek utólag is az 
igazunk megtalálásában. Ám az eljárások költségesek, 
lassúak. Semmiképp nem adnak kellő időben vigaszt a 
veszteségekre. 

Spóroljunk pénzt és energiát, csalódást és bosszúságot. 
Mindent egyeztessünk ügyvéddel is, aki az egész ügy-
let során hasznos figyelemfelhívásokkal szolgálhat. Ne 
kapkodjunk, fő a körültekintés!

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a hirtelen 
helyszínen foglalkozás számos veszélyt rejt magában. 
Gyakori, hogy a feleknek fogalmuk sincs arról, mi- 
lyen szerződéses követelmények vannak pl. banki finan-
szírozás esetén. Ha szerződéskötéskor kiderül, hogy az 
aktuális feltételt az eladó nem tudja elfogadni, akkor jön 
a kérdés, ki viselje a meghiúsulás jogkövetkezményeit? 
Ki a hibás? Hogy igazolható, hogy mi volt megbeszélve? 
Én általában arra törekszem, hogy mihamarabb kerül-
jön sor a szerződéskötésre és annak keretében a fogla-
lózásra. Bonyolultabb jogügyleteknél (terhelt ingatlan, 
banki finanszírozás, megelőző szerződéshez igazodási 
kényszer stb.) mindenképpen kerüljük a rövid tartalmú 
foglalós iratok aláírását!

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

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

Ú J  C Í M E N !Könyvelés
A St-R-AS Bt. vállalja egyéni és társas vállalkozások 
számviteli feladatainak teljes körű ellátását
ügyvédi és könyvvizsgálói háttérrel.

Könyvelés: főkönyv, naplófőkönyv, pénztárkönyv
Munkaügy: bérszámfejtés, egyéni nyilvántartások, 
SZJA-bevallások, adatszolgáltatások (APEH, MEH, 
NYENYI), magánnyugdíjpénztár
Analitikák, nyilvántartások: tárgyi eszköz, áfa, 
szigorú számadású, vevő-szállító stb.
Apeh-ügyintézés teljes garanciával, szerződéssel, 
elérhető árakon.

St-R-AS Bt. • Budakeszi, Knáb J. u. 29.
Tel.: 23-457-138, 23-457-139, +36-20-355-4033

E-mail: stras@interware.hu

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

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

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

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Nyári 
ékszerviselet

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

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

Ékszer-eladás, -javítás és 
-készítés méltányos áron. 

Cserearanyból is
Egyedi ékszerek készítése 

(egyedi rendelés)
Fájdalommentes 

fülbelövés, ékszer
Óra és óraelem-csere
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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

Nyár, hús és bor
Indul a nyár és a kertiparti-szezon: 
Előre pácolt húsok és minőségi borok 
a Príma élelmiszer-áruházakban

Friss 

TEJ  
a termelőtől!

MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budajenőn, Budakeszin

Nagykovácsiban, Pátyon, Telkiben, Tökön, 
Törökbálinton és Zsámbékon

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

Olyanról már hallottunk, leg-
alábbis mi, akik már megértek 
bizonyos kort, hogy egy Cess-
nával akár a Vörös téren is le 
lehet szállni, kijátszva a teljes 
szovjet légvédelmet. Akkori-
ban ez egy világszerte elismert 
teljesítmény volt. Igaz, a szov-
jet légvédelmi rakétákat már 
régen elvitték a térségünkből 
(pedig voltak ám), így efféle 
veszélynek nem volt kitéve az a 
pilóta és tanítványa, akik május 
30-án, hétfőn a déli órákban, a  
sztrádán autózók csodálkozá-
sára,  az M1-M7-es autópályák 
bevezető szakaszán landoltak 
kisrepülőgépükkel, Budaörs 
térségében. Volt azonban más 
veszély, hiszen egy nagy for-
galmú közútról van szó. A 

repülőgép-vezető azonban, 
szakértők szerint, példamu-
tatóan szépen tette le a gépet az 
aszfaltra, ahogy a nagykönyv-
ben meg van írva. S ezt tessék 
szó szerint érteni. Történt u-
gyanis, hogy felszállás közben 
haváriát észlelt a gép pilótája, 
s úgy ítélte meg, a legkisebb 
kockázatot akkor vállalja, ha a 
közeli autópályára száll le. Ilyen 
vészhelyzetekben egyébként ezt 
írja elő a protokoll.

Embernek haja szála sem 
görbült, járműveken egyetlen 
karcolás sem esett. A pillana-
tok alatt a helyszínre érkezett 
rendőrök két sávot lezártak, 
majd később a gépet elszállítot-
ták, s a forgalom helyreállt.

pim

Élvonalban 
a mentőseink
A magyar mentősök a világ 
élvonalába tartoznak, erről 
immár papírjuk is van. Ha 
a közvélemény ezt másképp 
érzékelné, akkor az alábbiak 
szerint az is nyilvánvaló, hogy 
annak biztosan nem a szemé-
lyi állomány az oka.

Májusban afféle mentős 
VB-t rendeztek ugyanis Cseh-
országban, ahol két magyar 
csapat is szerepelt. A légi 
mentősök a dobogó legfelső 

fokára hághattak föl, míg 
a szárazföldi haderőnemet 
képviselő budaörsi mentős 
csapat az ötödik helyen vég-
zett.

A szimulált feladatok között 
volt szülés levezetése, újraé-
lesztés, súlyossérült-ellátás 
és intézkedés tömegbaleset 
esetén.

Illő, hogy a budaörsieket 
név szerint is megjelenítsük: 
Nagy Gábor, az állomás 
vezetője, továbbá Kelemen 
Péter, Tujner Szabolcs és 
Molnár Csaba.

tib

Nem számít veszélyes útsza- 
kasznak az a pár kilomé-
ter, ami Pátyot Zsámbékkal 
összeköti, legfeljebb ha le- 
fagy. Ilyen szélsőséges időjárás 
azonban nem volt az elmúlt 
májusban, 25-én sem. Így az-
tán egyelőre a sokat látott köz-
lekedési rendőröknek sincs 
pontos fogalmuk arról, mi tör-
ténhetett az említett napon, az 
1102-es úton. De egy embernek 

ott volt a végállomás.
Délután fél hat körül két sze-

mélygépkocsi ütközött össze, és 
az egy halotton kívül több em-
ber meg is sérült. A rendőrség 
jó ideig teljes útlezárást rendelt 
el a helyszínelés miatt. A for-
galmat a környező települések 
felé terelték. A vizsgálatról 
várhatóan később közleményt 
adnak ki.

Halál az úton

Sztrádából repülő-kifutópálya

De mit ír elő ilyen esetekre a KRESZ?

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

201606.indd   14 2016.06.01.   23:16:42



2016 JÚNIUS  •  BUDÁNTÚL

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

XV

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu
Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)

ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin, 
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren

ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában: 
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu

HA TALÁLSZ NÁLUNK VÉGZETT, ELÉGEDETLEN TANULÓT, 
NAGY KEDVEZMÉNYT KAPSZ!

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 96e 30e 48e 59e 81e 6e
Összesen 127e 50e 68e 69e 101e 16e

SZOMBATON IS NYITVA!

Tizenegyszer kellett bombariadót elrendelni 
miatta a budaörsi nagyáruházakban február 
óta, de egy híján ötven nyaraló felgyújtása 
is a lelkén szárad annak a 22 éves, budapesti 
férfinak, aki májusban végül rendőrkézre 
került. 

A BRFK külön, száztagú nyomozó- 
csoportot alakított az ügy földerítésére, 
amelyet egy újabb telefonfenyegetés ve-
zette nyomra.

Hogy mi indította a gyanúsítottat a pél-
dátlan sorozat elkövetésére, a rendőrség 
sejti, de a egyelőre nem árulja el. Az  áll 
a közleményükben, a gyanúsított kihall-
gatásán elismerte mind a fenyegetéseket, 
mind a gyújtogatásokat, s mindezt alátá-
masztják a házkutatáson lefoglalt bizonyí-
tékok is. Közveszéllyel fenyegetés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást ellene a Budapesti Rendőr-
főkapitányság Kiemelt Ügyek Főosztálya, s 
előzetes letartóztatásba helyezték. Kiszivár-
gott értesülések szerint állítólag elmekórtani 
szakértői vizsgálatot is kezdeményeztek az 
ügyben.

Szó nélkül ütött

Igen csak meglepődhetett – volna az illető, 
aki többedmagával kvaterkázott Budakeszin 
május 14-én este hét óra tájt, amikor a 
társaság egyik tagja minden előzetes be-
jelentés nélkül arcon vágta. Mondom, 
meglepődhetett volna, ám nem tette, mivel 
hogy erre már nem volt ideje, ugyanis elve-
szítette az eszméletét. Amikor fölocsúdott, 

úgy ítélte meg, jobb faképnél hagyni  a tár-
saságot – és bántalmazóját. Útja a Yardra 
vezette, ahol bejelentést tett a történtekről. 

A budakeszi rendőrök tudták, kit keres-
senek, másnap délután el is fogták Sz. Sán-
dor 40 éves budakeszi lakost.  Súlyos testi 
sértés gyanújával indított ellene eljárást a 
Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya, miután kiderült, az áldozat nyolc na-
pon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Buksza a zokniban

Nem ez a legújabb divatirányzat, bár volt 
már ilyen, emlékeim szerint külvárosi kocs-
mákban menő gesztusnak számított anno, 
akár csak a nyeles fésű viselete a farzseb-
ben, a bokafixes nejlonzokniból elővenni a 
pénzköteget fizetéskor. De ez nem divattör-
téneti rovat, hanem bűnügyi.

Szóval az történt május 2-án reggel hét-
kor, hogy valaki pénztárcára bukkant egy 
budakeszi üzlet előtt. Gondosan eltette a 
bukszát, amiben pedig a személyes iratokon 
(mit tesz isten, nem az övéin) kívül bank-
kártya és készpénz is lapult.

Hogy, hogy nem, a szerencsés (?) megta-
lálót egy óra múlva már be is gyűjtötték az 
egyik építkezésről. A készpénzt hol másutt 
is tárolta volna, mint a zoknijában.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Válogatás téRségünk bűnügyeiből

A terrorveszély elmúlt
Mire e sorokat olvassák, remélhetően a bűnözők is lelassulnak a kánikulától; 
élénkítőül néhány eset az elmúlt májusból.

Immár hatástalanítva 
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