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OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

Geridor Optika • Budakeszi, Dózsa György tér 1/a
Tel.: +36-23-452-415 • Ny.: H-P 10.00-18.00.
Biatorbágy, Baross Gábor u. 3.
Tel.: +36-23-312-004 • Ny.: H-P 10.00-18.00., Szo. 9.00-13.00.
http://www.geridoroptika.hu
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Bemutatjuk a Budavidék-COOP új, ürömi áruházát

Jövőutazás a Budavidék Travellel – Ürömbe
– Mit szólnál egy időutazáshoz? – kérdezi
ismerősöm a minap. Veszem a lapot, s legott
megfelelek neki:
– Attól függ, mekkora a távolság.
– Attól függ, mivel teszed meg: légvonalban tizenegy kilométer, de gondolom,
helikoptered még nincs. Autóval jó húsz.
Ennyi még belefér, így pár nap múlva el is
indulok Üröm felé. A megadott helyszínen,
a   Budavidék Zrt.–COOP Hegy Csemege
szupermarketjénél   Széligné Nyeste Auguszta élelmiszer-igazgató már tud az
érkezésemről. Büszkén vezet körbe most
felújított üzletükben. Kérdeznem sem
nagyon kell, lelkesen mesél:
– Üzletünk egy klasszikus szupermarket,
amelyben az élelmiszer dominál, háztartási vegyi áruval kiegészítve. Az eladóterünk
három és félszáz négyzetméter, ugyan nem
változott, de köszönhetően a korszerűsítésnek,
immár nagyobb mennyiségű terméket tudunk rajta elhelyezni, mint korábban. Ezt
a lehetőséget mi elsősorban a választék
bővítésére használtuk. Tőkehúst továbbra
sem árusítunk, de friss csomagolt baromfi
és sertéshús természetesen kapható. Csemegepultunkban pedig a friss hentesáru ugyancsak megtalálható.

– Mi ez a jó illat, ami fogadott?
– Örülök, hogy észrevette, a modern
kereskedőnek az érzékszervekre is kell hatni.
Amit érez, az új látványpékségünkből árad.
– Valóban ínycsiklandó: az illat, de – fordulok a megfelelő irányba – a látvány is.
– Kóstolja meg, nem fog csalódni – nyújt
át egy még meleg, ropogós kiflit. Épp most
pakolják ki a polcokra.
A belsőépítészek láthatóan a többi
érzékszervről sem feledkeztek meg, a látásról biztosan nem, ugyanis a teljesen megújult
burkolatok, a világítás, a berendezés, a
letisztult színvilág harmóniát, higiéniát, ugyanakkor melegséget sugároznak.
– Látom, hogy a gondolák
is az új trendnek megfelelően
karcsúbbak,
magasabbak,
mégis többet mutatnak az
árukból – folytatom a beszélgetést, miután az utolsó falat
kiflit is lenyelem.
– Ezeknek
köszönhetjük, hogy ugyanakkora
alapterületre több árut tudunk kihelyezni. De hadd
mutassam meg az új, üvegajtós hűtőinket   – invitál a

Különleges találkozások
a megújult Stadtban

szakember. – Látja, automatikus kijelző
mutatja a vásárlóknak a hűtőben uralkodó
hőmérsékletet – avat be a legújabb technika
rejtelmeibe.  – De ez nem minden: amenynyiben az automata azt érzékelné, hogy
a hőmérséklet nem megfelelő, SMS-ben
értesíti az illetékeseket, hogy azonnal  intézkedni tudjanak.
– No, ez már valóban a jövő. Vagy
inkább a jelen, legalábbis itt. Igazi „okos
szupermarket.”
Látogatásunk végén, amikor a kasszához
fáradok, jut eszembe, most mi lesz, a kiflit
már elfogyasztottam. Szerencsére a biztonságiak helyett kedves kísérőm siet a segítségemre, így búcsúzóul még módom van
megcsodálni működés közben a szintén vadonatúj, „mérlegképes” kasszákat is..
(x)

Jókedvvel, bőséggel

Friss

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

TEJ

a termelőtől!

MOZGÓ ÉRTÉKESÍTÉS
Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Telkiben,
Tökön, Törökbálinton és Zsámbékon.

(a helyszínekről és időpontokról tájékozódjék
szórólapjainkról, illetve honlapunkról: http://etyektej.hu/)

Hol? Mikor?

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ
2092 Budakeszi, Fő út 57. (Az Erkel utcai parkolónál)
RENDELÉS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, TELEFON: (23) 451 327
E-MAIL: STADT@STADT.HU
HONLAP: HTTP://WWW.STADT.HU
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Budajenő: Cs 10-12:30 m. é. (mozgó értékesítés)
Budakeszi: Sz 14-17 postai parkoló, P 7-10 rendőrség,
okmányiroda
Budaörs: H 7-10 Nefelejcs u., 14-17 Lévai u.; Sz 7-10
Nefelejcs u., 10-12 Ürgés-dűlő, Kamaraerdő m. é. (mozgó
értékesítés); P 7-10 Nefelejcs u.14-17 Lévai u.; Szo 7-12
Patkó u.-i termelői piac
Páty: K 7-14 m. é.; P 7-14 m. é.
Telki: K 7-10 Muskátli u.-i parkoló;Cs 7-10 Muskátli u.
Tök: H 15:30-17 Kútvölgy;Cs 15:30-17 Kútvölgy
Törökbálint: K 7-15 m. é.;Cs 7-15 m. é.
Zsámbék: K 7-10 piac, 10-11 m. é.; P 7-10 piac
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CSÍZIÓ

S

Április, Szent György hava

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

AFORIZMA
„Ahhoz, hogy vigyük valamire az életben, bolondnak kell
látszanunk és józannak kell lennünk.”
(Montesquieu)

Kitelepítés
Idén március 18-án is
megemlékeztek a budakeszi
svábok 61 évvel ezelőtti
kitelepítéséről.
Ebből az alkalomból gyertyafényes, német nyelvű misét
tartottak a r. k. plébániatemplomban, amit Szemere János
plébános celebrált. A megemlékezésen beszédet mondott
Schrotti János, Budakeszi

Város Német Önkormányzat
és Pest Megyei Német Önkormányzat elnöke, Szabó István,
Pest Megye Közgyűlés elnöke és Csenger-Zalán Zsolt
országgyűlési képviselő, majd
a kitelepítési emlékművet is
megkoszorúzták.
Az ünnepség részeként levetítették László Gábor „Isten veled hazánk” című dokumentumfilmjét a Szent László
Házban.

Új korlát került a kishídra a Zárdakertben (Zsámbék); tervezte Callmeyer László, kivitelezték a Zsámbéki Premontrei
Szakközépiskola diákjai, Kristály István tanár úr vezetésével. Megálmodója, és az ügy mentora: Jakosáné Palkó Petra.
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Kísértet járja be
A Figyelő hívta föl nemrég a
figyelmet arra, hogy a törökbálinti, félbehagyott kísértetváros, a kétezres évek első
felében Tópark néven futó
projekt újraéled. A fejlesztést a 2008-as válság vitte
zátonyra. A Budapest kapujában, a három autópálya
találkozásánál
megkezdett
beruházás folytatói úgy nyilatkoztak, hogy az első lakásokat
még az idei év végéig elkezdik
értékesíteni.

Mottó: „A polgároknak csak egy biztosítékuk van az önkény ellen:
a nyilvánosság; s a legkönnyebb és legszabályosabb nyilvánosság az,
melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

A

zt azért megnézném magamnak, mi
történnék, ha Romulust beengednék a
Budakeszi Vadaspark farkasai közé, vajon
akadna-e anyaállat, amely megszoptatná.
Remusról nem tudunk, hacsak azt nem,
Romulus ikertestvér nélkül érkezett, bár
nem egyedül. Kis fajtársát viszont én nem
engedném be a toportyánokhoz, már csak
a rokonság okán sem. Máris sietek megnyugtatni minden nyájas Olvasómat,
hogy nem vagyok medve, a rokonságon
ugyanis névrokonságot értettem. Romulus társa ugyanis druszám, Tibor. De
medve mindkettő. Mindez a kis hír kapcsán jutott eszembe, hogy tudniillik márciusban kettejükkel
bővült a barnamedve-populáció a népszerű, szabadtéri állatkertben.
Tavasszal nemcsak az állatok szaporodnak, hanem a természettel kapcsolatos hírek is, a fentieket tekintsék tehát
afféle kötelező kűrnek, aminek abszolválása nem is esik
nehezemre, a jó idő beköszöntével én is szívesen töltöm
időm egy részét a természet lágy ölén. Például az erdőben;
vagy, ha nem akarok semmit a véletlenre bízni, és állatokat
is szeretnék látni magam körül, márpedig szeretnék, mert
kedvelem az állatokat (persze, az emberszerűek kivételével),
s nem kóbor kutyákra, veszett rókákra vágyom, ami viszonylag ritkán fordul elő velem, akkor éppenséggel a Vadasparkba is kiruccanok szívesen. Már el is terveztem, hogy hamarosan fölkeresem új lakóhelyén Romulust és Tibort.
De mikor minderre nincsen mód, legalább a kedvenc
kávéházam teraszára kiülök sütkérezni, épp a minap konstatáltam, hogy már kitették a padokat. A napvédőt még
nem kell ilyenkor, D-vitamin hiányos időben, megnyitni,
inkább vágyjuk a nap még kellemesen bizsergető sugarait,
semmint hogy védekeznénk ellene. Olyan ez kicsit, mint a
vénasszonyok nyara, csak épp fordítva, nem a múló, hanem
a még csak közeledő nyarat érzi az ember. De ennek furcsa
mód, nincs neve. De miért ne nevezhetnénk a tavaszi meleg
időt vénemberek nyarának éppenséggel? Aztán, ha időmből
futja, és nem találok helyet a közeli parkolóban, tavaszi
időben boldogan sétálok le a parkon keresztül az autómig.
Ilyenkor gyakran elképzelem, mi lett volna, ha annak idején, kellően előrelátó városvezetés esetén, a húsz-huszonöt
éve még viszonylag olcsón és nagy számban eladásra
kínált házakat itt, a parkot szegélyező belső szervizúton,
fölvásárolta volna, s megtartva eredeti homlokzatukat,
az utcafront ritmusát, korszerűsítette és bérbe adta volna
hosszú távra vállalkozások számára. Akkor most itt kávézók,
fagylaltozók, mini galériák, s ki tudja, még mi minden sorakoznának, ahova a parkban sétáló, netán a zenepavilonnál
hangversenyt hallgató, a füvön, plédeken piknikező emberek a gyerekfuttatástól kitikkadtan betérhetnének egy pohár
italra, vagy a lelküket felüdíthetnék, mondjuk, egy kis kiállítás képeivel. Mint ahogy az ücsörgésbe beleunt polgárok is
engednének előbb-utóbb a zöld hívogatásának.
Ábrándozásomból legutóbb az zökkent ki, ismerőssel találkozom a parki sétányon, ő kérdez, azaz újságolja, mert
hogy én tőle értesülök a dologról, élelmes vállalkozók a
park közepére szeretnének vendéglátóhelyet létesíteni:
fagyi, kávé, csapolt sör, s minden egyéb, mi szem szájnak
ingere. Az álomvilágból végleg megérkezem – a valóságba.
Ami néha vadabb meglepetéseket tartogat, mint egy vadaspark Romulussal és farkasokkal.
eXabo Tibor
szellemi homeless
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PRÍMA HÚSVÉTI AKCIÓK!
A Prímába
járok, ott mindig
jól járok

Vegyen közművesített földterületet (víz és áram) a zsámbéki
medence legszebb részén Tökön, a Nyakas hegy keleti lejtőin.
Művelési ág
Erdő
Gyümölcsös
Szántó
Szántó pincével
Szántó
Szántó

Hrsz
1467-9
1513-4
1330-1
1369
1491-2
1517-9

Terület (m2) Irányár
(millFt)
12 292
13,6
3 426
6,8
2 938
7,3
3 144
9,5
5 550
8,4
8 764
13,2

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon:
20/ 939 0953, 30/ 606 9828

Ma neked,
holnap nekem
Keresse üzleteinket a Budakörnyéken:
BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.;
BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 1/A;
ETYEK, KÖRPINCE U. 4.;
BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.,
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

Katalin (a kép bal oldalán) nemrég kezdte a munkát.
Megfelelt az elvárásoknak, és szeret segíteni
az embereknek, valamint megkapott minden támogatást
ahhoz, hogy pénzt keressen nálunk.

,,

Nem gyozzük a
munkát! Gyere
hozzánk dolgozni!
A pályázatokat a munkalehetoseg@oc.hu email címre kérjük!

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!
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Egy patika születésnapjára
Kislánykoromban az egyik legfontosabb
személyiség a Duna menti falumban az
idős patikárius volt. Olyan volt az a patika, mint egy varázsbirodalom. Kígyóval
az egyszerű falusi ház ajtaja fölött. És
mert a hűllőktől féltem, nem értettem,
hogy kerül az a csúnya állat egy ilyen
csodahely homlokzatára. Csak később
vettem észre, hogy bent is volt egy felirat:
„Kígyó-gyítalak”.
Elvarázsolt a hely, az illatok, és őrült
nagy kíváncsiság volt bennem, vajon mi
történhet abban a belső helyiségben, ahol
porokat, különös szagú folyadékokat kevernek, ici-pici mennyiségeket mérnek,
forralnak, kevergetnek, kis papírdarabkákat összehajtogatnak, bele a kikevert
por, és ha fájt a fejem, torkom, egy pohár
vízzel lenyelve csodát tett. Egyszer a patikárius néni bevitt a szentélybe. Életem
egyik legnagyobb élménye volt. Bevallom,
ez vezetett ahhoz, hogy vegyész legyek.
Kislánykoromban különböző növényeket főztem a kis sparheltemen, üvegecskékbe raktam, és egyszer beütött a
vég, erőszakkal megetettem egy ilyen
főzetet a macskámmal. Nagyon beteg lett
és elpusztult. Talán akkor kezdtem gondolkodni, és felértékelődött bennem a patikárius személye, a tudása.
Két másik patikát is meg kell említenem. Az egyiket Afrikában egy piacon
láttam, egy berber nő személyében. Előtte
rengeteg szárított, piszkos, homokos levél,
por, de minden nyavalyára volt ötlete.

Vajon mit rejt
a sok tégely?

Amikor a kezem tele volt apró kiütésekkel, valami allergia lehetett, meglátta, és
rögtön elmondta, mit tegyek vele. Összekevert egy kis szárított kígyótest darabot
valamilyen lével (kiderült: vizelettel),
puha paradicsommal, majd kicsit hátrébb lépett egy kanálnyi friss tehénszarért.
Javasolta, hogy naponta többször tegyem a
kezemre, tekerjem be valami ruha-rongygyal, s meglátom, pár nap múlva rendbe
jön. Soha nem próbáltam ki, de amikor
újra arra jártam a piacon, megkérdezte és
látta, hogy rendben vagyok, mindenkinek
elmondta, mutogatta a kezem, hogy lám,
a fehér asszonyt is meggyógyította.
És még egy érdekes patika. San Franciscóban, a kínai negyedben jártunk, amikor
iszonyúan megfájdult a fejem. Akkor láttam meg egy különös bejáratot.  A gyönyörű fapolcokon kis kosarakban különböző
érdekes anyagok, de felirat egyiken sem
volt. A készítményeket barna csomagolópapírokba, abból tekert zacskókba tette a
töpörödött kínai – mint a nagy filmekben
–, ki mire mit kért. Ott és akkor keverte
össze. Megvizsgálta a beteget, tőlem
megkérdezte, hol fáj a fejem, kicsit tekergette a nyakam, megnézte a nyelvem,
néhány kérdést tett fel, majd egy pohárba
valami kocsonyás italt készített, mint egy
teát, és megitatta velem. Körbecsodáltam
a múzeumnak beillő termet, milliókat érő
képeit, jade és elefántcsont szobrait, s
csodák csodája: elmúlt a nagy fejfájásom.
Nekem úgy tűnt, varázsló volt.
Amikor
Budakeszire költöztem,
hamarosan
fölfedeztem a patikák
patikáját, a Póczi
Gyöngy Patikát.
Sok nyavalyával
gazdagodtam,
csigolyáim, derekam,
szívem,
vérnyomásom,
cukrom.
Gyakran járok ide recept nélkül, és mindig
mindenre kapok valamit, rábízva magam
arra a tudásra, amit
itt összegyűjtöttek.
A legkülönfélébb varázsszerek
mellett
van itt még valami,
ami sokszor többet
segít egy betegnek,
mint a gyógyszer,
amit kap. A jó szó,
amiből ma egyre
kevesebb van körülöttünk. Az empá-

tia, amivel a beteghez viszonyulnak. A
segítőkészség, ami egyre kevesebb embernek válik természetévé.
Jó, hogy ebben a vad és zavarodott világunkban van egy hely, ahová betérhet a
test és lélek gyógyulni. A minap ünnepelte
25. születésnapját a Póczi Patika.
A jubileumi eseményről kis, házi ünnepség keretében emlékeztek meg, én pedig innen is kívánok a patikáriusoknak, testünk,
lelkünk gyógyítóinak jó egészséget, és türelmet, elviselni a rigolyáinkat. Köszönöm
a segítségüket, mellyel könnyebbé, szebbé
teszik napjainkat!
Tegyék ezt még nagyon sokáig mindnyájunk örömére! Lehet, hogy ők is
kiírhatják az ajtó fölé: „Kígyó-gyítalak”.
Várady Judit
Állj, nem lövök!

Bakot lőttek Budaörsön
Bár a bakra a vadászati tilalom csak
április idusán kezdődik, a szóban
forgó helyen, a budaörsi lőtéren, mint
kiderült, voltaképp egyáltalán nem lehetne lövöldözni, még agyaggalambra
vagy céltáblára sem. A létesítmény
ügye hosszú évek óta borzolja a kedélyeket és szítja az ellentétet a lövészek
és a közeli lakók között. Alighanem
fordulatot jelez az állóháborúban az
alapvető jogok biztosának és az ombudsman jövő nemzedékek érdekeinek
védelmét ellátó helyettesének közös
jelentése. Ebben megállapították, annak idején törvénytelenül adta ki az
illetékes hatóság a lőtér üzemeltetési
engedélyét. Többek között elmulasztották ugyanis értesíteni az érintett ingatlantulajdonosokat, illetve az önkormányzatot, akiknek nyilván lett volna
néhány szavuk a dologhoz. Ráadásul a
létesítmény természetvédelmi területen
fekszik, márpedig oda semmiképp sem
lett volna lehetséges lőteret elhelyezni.
Az ügy folytatásaként most felügyeleti
eljárást kezdeményeznek az ombudsmanok. Remélhetőleg az ő puskájuk nem
mond csütörtököt.
eszt
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Fürdőszoba-felszerelés
és Csempeszaküzlet
Budakeszin, a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

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

SZOMBATON IS NYITVA!

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

Energetika Budakeszin, Budaörsön és Pátyon

Síppal-dobbal, nappal-széllel
Az energetika világszerte forrong. A
különböző, megújuló energiaforrások
(szél, nap, geotermia, biomassza stb.) ma
már mindinkább versenyképesek a hagyományos, fosszilis, szénhidrogén alapú
tüzelőanyagokkal (szén, kőolaj, gáz), valamint az atomenergiával, bár utóbbiak
még jó ideig alighanem nélkülözhetetlenek lesznek az emberi civilizáció fenntartásában. Az országok különbözőképpen
reagálnak az „energetikai forradalomra”;
az USA épp napjainkban készül újranyitni
például a szénbányákat, miközben mások, például a fosszilis energiahordozókban kifejezetten szegény, s meglehetősen
zord klímájú Svédország a megújulóknak
köszönhetően közelít az önellátáshoz. A
magyar energiapolitika legalábbis ellentmondásos: miközben a világ egyre inkább
a megújulók felé fordul, hazánk nukleáris
kapacitását (Paks) fejleszti; míg másutt
tetemes támogatásokkal ösztönzik elterjedését, nálunk újabban megadóztatják a
napelemeket.
Az átalakulásból térségünk sem marad ki.
Budakeszin, március végén műszakienergetikai, valamint pénzügyi szakemberek részvételével tartottak konzul-
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napelemes rendszer.)
A KEHOP-pályázatokra más települések is fölfigyeltek, sőt: már be is nyújtották jelentkezésüket. Mint például Páty.
A helyhatóság kérelméről márciusban
döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság. A település vezetése elégedetten konstatálta, hogy a
pályázatukat nemcsak be-, hanem el
is fogadták. 104 millió forintot ítéltek
oda a keretből. Az összegből tervezik
korszerűsíteni (hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, napelemek elhelyezése) a
művelődési házat, Csibe Óvodát, valamint
az „Öreg Iskolát” (ebben ez idő szerint a
Waldorf Iskolán működik.)!
Bobosi Tzar

tációval összekötött fórumot a helyi
művelődési házban.
Budaörsön friss információink szerint újabb három iskolaépületre kerül
napelem, valamint folytatódik a támogatott nyílászárócsere és hőszigetelési program, miután 243 millió forintot nyert
Budaörs egy épületenergetikai (KEHOP5.2.9 kódszámú) pályázaton.
Ennek keretében a Rózsa utcai iskola,
illetve óvoda, a Herman Ottó Általános
Iskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola épületeit korszerűsíti Budaörs
Város Önkormányzata.
A   Leopold Mozart Zeneiskola épületének minden szerkezete Szélenergia – gyerekjáték
elavult hőtechnikai szempontból, így itt teljes
körű
határolószerkezetszigetelés és nyílászárócsere
is történik. Emellett mind
három épületre napelemes
rendszert helyeznek el.
(Az Illyés Gyula Gimnázium, az 1. Számú Általános
Iskola, a Kamaraerdei Óvoda és a Városháza épületein
már néhány éve működik
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Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Tüske a köröm alól – kihúzva

A minap családi perpatvar (bárhol előfordul)
nézője voltam többedmagammal lakóhelyem élelmiszer-áruházának bejáratánál:
– Ugye, megmondtam, hogy tegnap
vásároljunk be? – perlekedik a férfi aszszonyával. – Most hol kapunk szombat
délután körmöt? Még hány üzletbe akarsz
elráncigálni?
– Nem értem, miért rugózol annyira
azokon a disznókörmökön, csinálhatunk
éppen egy jó kis rántott karajt sült krumplival, uborkasalátával, oszt’ jó napot.
– Pompás ötlet, de holnap a Jacques-ék
jönnek vasárnapi ebédre, egyenesen Franciaországból! Jó hogy nem paprikás krumplival várjuk őket! Tudod jól, Jacques-nak
a körömpörkölt a kedvenc magyar étele,
ecetes almapaprikával. Apropó, almapaprika; az legalább van otthon? – szegezi
feleségének a kérdést elég fenyegetően. A
hölgy megszeppenve, hirtelen taktikát vált,
s már-már negédesen szól a párjához.
– Édesem, mi lenne, ha veszekedés helyett inkább bemennénk, megnéznénk,
hátha. Tudod, hányszor bizonyult a Príma
az utolsó mentsvárunknak.
– Fogadok, ha volt is, már rég elfogyott.
– Akkor hát fogadjunk! – vált megint

hangnemet az asszony. – Ha itt sem kapunk körmöt, én fizetem az ebédet a bisztróban.
– Rendben, gyerünk – csillan föl párja
szeme.
Diszkréten a nyomukba eredek. Most
már engem is izgat a körömügy kimenetele. A házaspár, miután a tűzszünetet
megkötötte, egyenesen a húsos pult
felé veszi az irányt. Mindkettő szemében az elégedettség fénye ébred. Az asszonyéban, hogy lám, neki lett igaza: a
pultban gyönyörű körmök sorakoznak,
igaz, létszámban már alaSzeretek ide járni, mindig
posan megfogyatkozva; a
kapok valami meglepetést.
férfiéban meg azért, hogy
De mikor jönnek már?!
csak nem marad szégyenben a barátjánál.
– Te – szól békülékenyen
–, ezt még pörzsölni sem
kell, olyan gyönyörűen meg
van tisztítva.
A nő immár triumfál:
– Akkor most irány a bisztró. Ja, és persze te fizetsz.
– Te, most látom – így a
másik –, hogy otthon felejtettem a pénztárcámat.

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

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

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

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

– Akkor majd én kölcsönzök neked. De
megadd ám, kamatostul!
– Miért, nem közös kasszán vagyunk?
– néz színlelt sértettséggel az úr, majd
egymásra nevetve elindulnak a kasszák
felé. Némi kitérővel. Már csak a beszédük
foszlányait kapom el: „Még az hiányzik,
hogy a vecsési savanyúságot elfelejtsük.”
„No, és mit szólnál ahhoz, ha legközelebb a
Príma bisztrójába hívnánk meg a Jacquesékat, úgy tudom, a séf a francia konyhának
is a mestere.”
Miután eltűnnek a látókörömből, a
henteshez fordulok: maradt a pultban még
vagy három köröm, csak nem fogom itt
hagyni!
Étekfogó

TETŐFEDŐ,
ÁCS, BÁDOGOS
TELEFON:
06 30 900 4238

E-mail:
kapcsolat@durnipal.hu
Honlap:
www.badogos-mester.hu

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
Páty, Budajenő, Budaörs, Telki, Biatorbágy

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
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Trokán Anna színművésznő a Herman Ottó
Állatvédő Egyesület (HEROSZ) egyik menhelyén fogadta örökbe 4 hetes korában Bolló kutyát, akivel – immár 6 éve – elválaszthatatlan jó
barátok.

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

A tőkés réce, alias: vadkacsa

Áprilisi bolondozások
A tőkés réce, nézetem szerint, a XX.
század végének madara! Bármennyire
is igyekezett ezt palástolni a könyvespolcon szolidan megbúvó szakkönyv,
az Eurázsiában és Észak-Amerikában
őshonos madár, bizonyos tekintetben, a
napjainkban megélt közép-kelet-európai
haladás jelképe is lehetne!
A bizonyos tekintet, persze, nem
ugorhat át túl nagy tereket, a nyilvánvaló,
hasonszőrű, azaz hasontollú jelenségeket
viszont, nem kerülheti meg. Ez a tőkés
réce, ha nem is kapitalista, mégis kisvállalkozó, egészen kicsi, hossza, behúzott
nyakkal, 49-63 centi között van (v. ö.
napjaink legkisebb kisvállalkozóival,
akik között a száz centivel hosszabbak
szép tábora vegyül, ugyancsak behúzott
nyakkal). A kinyújtott nyakú kisvállalkozók, a tőkés réce hosszához, általában, úgy aránylanak, mint ép nyakú
réce a törött nyakú récéhez.
Az ép nyakú récéknél maradva, mint
tőkést, rendkívüli módon vonzza a
város, ahol is kisebb vagy nagyobb
dísztavacskáknál is megtelepszik, mit
megtelepszik, költ! Ezáltal némileg el-
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tér szűkebb pátriánk költőitől, akiknek
túlnyomó   réce, illetve része, abszolúte
nem tőkés, ha megtelepszik is városi kis
vagy nagy dísztavaknál. A jól megtollasodott kisvállalkozó tőkés, hasonlóan az
ép nyakú, valóságosan városiasodott récéhez, szintén megtelepszik városi dísztavak mellett. Urbánus érzülete olyan
erős, hogy dísztó hiányában maga gondoskodik kisebb vagy nagyobb vízfelület előteremtéséről. A tőkés réce, ily
módon, előhírnöke tőkés kisvállalkozók
megjelenésének és viszont!
A dísztavak partján, legtöbbször a fű
közé építi fészkét az úszórécék eme díszes fajtája. Semmiben sem tér el tehát
tőle az árral jól úszó tőkés kisvállalkozó,
aki lehetőleg szintén fű közé, vagyis,
minél kiterjedtebb füves térség közepére
építi a fészkét. Gyakorta még az árral
sem kell törődnie!
A tojásrakásban és költésben lényegbe
vágó eltérést produkált a teremtő erő.
A 63 centi alatti tőkés 8-14 tojást rak,
a tojó 26 napig költi ki őket. A nyújtott
nyakú tőkés is képes 8-14 tojást rakni,
legfőképpen a tányérjára, ahonnan talán

egy óra alatt is el tudja költeni valamenynyit!
A tőkés récének úszóhártyája van
a lábujjai, a tőkés kisvállalkozónak
hitelkártyája van a kézujjai között,
ezáltal mindketten jól tudnak lavírozni.   A réce csemetéi szinte világra jöttük percétől követik anyjukat a vízbe,
veszély esetén remekül buknak le. A
kisvállalkozónak legtöbbször nincs ilyen vízkényszere, van azonban vízumkényszere, de nem arra az esetre, ha vészhelyzetben lebukik, s más megoldás
híján, víznek megy!
Mindkét tőkés növényekkel és állatokkal táplálkozik, a réce a csőrével szűri
ki a vízből, pocsolyából a táplálékát, a
kisvállalkozó a már korábban megszűrt
„szűret”-ből fogyaszt, amelyben –
fájdalom! – esetenként a tőkés réce is
benn foglaltatik! Nem is akárhogyan!
Például, a megtisztított és sózott kacsa
belsejét sós vízben megfőzött, hámozott
és pirított cukorban megforgatott, nagy
szemű gesztenyével megtöltjük, bevarrva, zsírban megsütjük. Levét kis liszttel,
borral, gombával mártásnak készítjük, a
kacsát vele leöntve, vajastészta fánkkal
és a gesztenyével körítve tálaljuk.
Ez a „Kacsa gesztenyével”. A vad kacsa egészen más!
Apatóczky István
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Nyitás a fiatalok felé is
Kissé zavarban vagyok, amikor a kedvenc étterem-kávézómba némi kihagyás
után újra benyitok. Már nagyon hiányzott,
hiszen szabadságot vagy komolyabb betegséget leszámítva, már egy nap kihagyás is
súlyos elvonási tüneteket okoz a magamfajta kávéházi skriblernek. Mi tagadás, igen
csak meglepődöm,  amikor belépek: „Meg
sem ismerem a törzshelyemet!” – fogalmazódik meg bennem az aggodalom, ami
aztán hamar eloszlik, amikor újra fészket
rakok a „második otthonomban”.
– Ami a felújítás belsőépítészeti részét
illeti – magyarázza a „fogadásomra fölsorakozott” Popper Tamás vendéglős –, azt
tanácsolom mindenkinek, jöjjön, nézze
meg maga. Inkább arról ejtenék néhány
keresetlen szót, ami első pillanatra nem
tűnik föl.
– Rajta hát! – biztatom.
– A tavaszra és a tatarozásra tekintettel frissítettük az étlapunkat. Az eddig jól
bevált és közkedvelt ételek mellé újakat is
fölvettünk.   Nem szeretnék hosszú felsorolásba bonyolódni, a honlapunkat bárki
megtekintheti, amit kiemelnék, elsősorban
fiatal  vendégeink, illetve az éhes, de siető
kuncsaftjaink számára: immár valódi, hely-

ben készített hamburgert is fogyaszthatnak
a Stadtban.
– Gondolom, ez egy óvatos elmozdulás a
divatos fast food trend irányába.
– Pontosan. Amire ugyancsak fölhívnám
a figyelmet, immár reggelizni is lehet
nálunk. Ezzel összefüggésben: megváltoztattuk a nyitva tartási időt, mostantól reggel
kilenctől várjuk a vendégeinket.
– Remélem, a séfek nem változtak?
– Ahogy a fociban mondani szokták:
bevált csapat összeállításán ne változtass:
Csajbók Bálint és Lázár Attila vezénylik
továbbra is a nehéztüzérségünket.
– Jól érzékelem, hogy az étterem befogadóképessége is megváltozott?
– Ez volt az átalakításunk
egyik célja. Bár az alapterület egy négyzetcentiméterrel sem lett nagyobb, az
átalakításnak köszönhetően
egyszerre több asztalt tudtunk elhelyezni. S ami talán
a legfontosabb, mostantól
még nagyobb létszámú rendezvényeket tudunk vállalni: akár 40-50 főseket is.

– Egy nem helybeli ismerősömet hívtam
meg Budakeszire, s azon tanakodtunk a minap, hogy hol találkozzunk. Persze, hogy a
Stadtot ajánlottam, de ő aggodalmaskodott,
vajon a kutyáját behozhatja-e. Tudja, nélküle
sehova nem megy, inkább otthon marad, ha
nem tudja magával vinni a kis társát.
– Ha jól nevelt az állat, semmi gond, jöjjenek nyugodtan. Mikorra foglaljam le az
asztalt?
– Majd mindjárt megbeszéljük, de még
valami… Elnézést az asszociációért, de
nemsokára érkeznek az unokáim külföldről:
kisgyerekek fogadására is föl vannak
készülve?
– Akár ételek, akár gyerekszékek tekintetében, de ami a legfontosabb: a személyzet tagjai is mindannyian gyerekbarátok.
(x)

Ismerős?

Vajon mit csinál?

Jólesik ilyen tájt
kiülni a teraszra

A Gondviselés
képében

Mit csinálhat
az anya?

Katalin (a kép bal oldalán) nemrég kezdte a munkát. Megfelelt az elvárásoknak, és szeret segíteni az embereknek, valamint megkapott minden támogatást ahhoz, hogy pénzt keressen nálunk.

Pénzkereseti lehetőség otthonról!
Édesanyukáknak, Háziasszonyoknak!
EURÓPAI UNIÓS AJÁNLÁS ALAPJÁN
Saját időben végezhető online munka,
akár mellékállásként is.
Feltétel: saját számítógép,
internet hozzáférés, facebook proﬁl
A pályázatokat a

munkalehetoseg@oc.hu
e-mail címre várjuk

–
–
–
–

Állami támogatású lakástakarék?
Személyre szabott ingatlanhitelezés?
Hitelkiváltás?
Ingyenes szolgáltatásunk!

A megoldás:
Dobrossy Hajnalka
pénzügyi tanácsadó, hitelszakértő
Hívjon fel:
+36 70 454 5465
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Bankó Jánosné – Marcsi
női FODRÁSZ
Budakeszi, Fő u. 40-42.
(az udvarban)
Telefon: 06 (23) 451 422
mobil: 06 (20) 364 4029
Harminc éve
a budakeszi frizurákért

Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
Átrium üzletház, Budakeszi, Fő u. 43-45.
H-P 10-18 óráig
Az ön lába
egészséges? Telefon: +36-20-389-2728

VÉNYBEVÁLTÁS,
TANÁCSADÁS

ORTOPÉDIAI MAGÁN SZAKRENDELŐ
DR. ELEK EMIL MIKLÓS
Ortopéd szakorvos, mozgásszervi specialista, gerincgyógyász
Bejelentkezés: 06-20/389-2728
SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT
SZÁMÍTÓGÉPES TALPBETÉT KÉSZÍTÉSE

Egyedileg az Ön talpára készül, optimális alátámasztást biztosít
a lábnak, korrigálja a statikai elváltozásokat.
GYÓGYCIPŐK, ORTOPÉD CÍPŐK
készítése orvosi vényre és teljes áron
AKTUÁLIS AJÁNLATUNKBÓL:
– TB-támogatott és szabadáras termékek széles választéka
– vérnyomásmérő (Microlife, 5 év garanciával), vércukormérők
– Biokomfort papucsok, klumpák
ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLHAT BANKKÁRTYÁVAL IS
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT

Sóval a légutak egészségéért!

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás
dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóházikó

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

X
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Budakeszi, Fő u. 217.
Bejelentkezés telefonon:
06 (30) 740 0691
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Erika nénik köztünk élnek
Vannak olyan filmek, amiket megnézünk,
mert szeretnénk lazítani, nevetni. Vannak
olyanok, amelyeket azért nézünk, hogy féljünk. Vannak, amelyeket csupán kíváncsiságból nézünk. És vannak olyanok, amelyekre nem is emlékszünk pontosan, hogy
miért néztük meg. Egy dologban tér csak
el a többi filmtől… Pontosan emlékszünk,
hogy mit éreztünk utána.
Igen, manapság elveszett a filmek vagy
könyvek utáni érzés. Az érzés, amiért igazából gyártják őket. Szeretnék kinyitni a
szemünket és megmutatni, hogyan is tudunk érezni. Számomra ez a film előhozott
egy érzést. Illetve, ha őszinte szeretnék
lenni, nemcsak egy érzést hozott elő. Biztos vagyok benne, sőt tudom, hogy MINDENKI, aki megnézte ezt a filmet, érzett
utána valamit, elgondolkozott. Miután
megnéztem, büszke voltam, pontosan nem
tudom meghatározni, hogy mire, de éreztem. Büszke voltam a gyerekekre, akik
kiálltak egymásért. Büszke voltam arra az
emberre, aki ilyet alkotott. Büszke voltam,
amiért rájöttem, hogy ha én lettem volna
az a kislány, aki nem tud énekelni, az én
osztálytársaim, illetve barátaim is hasonlóan cselekedtek volna. Büszke voltam,

Budaörs

Április
4. kedd, 10.00
A királykisasszony, akinek nem
volt birodalma
5. szerda, 15.00
János vitéz
6. csütörtök, 10.00
A királykisasszony, akinek nem
volt birodalma
7. péntek, 19.00
Maskarák
9. vasárnap, 20.00
Liliomfi
12. szerda, 15.00
Rómeó és Júlia
12. szerda, 18.00
Operabeavató – a szoprán
20. csütörtök, 19.00
Álarcosbál
Nyilvános főpróba
21. péntek, 19.00
Álarcosbál
Bemutató előadás
22. szombat, 19.00
A fehér kór

A

Kokukk Egyesület, a húsvéti ünnepekre tekintettel, idén április 7-én
ünnepli a Költészet Napját. Ez alkalommal az 1975-ben született, számos díjjal elismert költő, író, műfordító Acsai
Rolandot hívták meg hagyományos rendezvényükre, amelyet a telki Hold Otthonban tartanak délután fél hatkor.

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

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

amiért még gyerek vagyok, aki hasonlóan
viselkedhet és hasonlóan „megmentheti” a
világot vagy mások érzéseit, lelkét. A film
és a büszkeségérzetem után persze tovább
gondolkodtam a filmen. Beszélgettem róla
a barátaimmal, az osztálytársaimmal, a szüleimmel, az ő barátaikkal és a nagyszüleimmel. Nagyon furcsa érzés kerített hatalmába,  
amikor kiderült számomra, hogy nem csak
én éreztem azt a film után, hogy „ismertem
Erika nénit”. MINDENKINEK az életében
volt egy Erika néni. Történeteket hallgattam
különböző gyerekekről, akik a sérelmeiket
mesélték a saját Erika nénijükkel. Voltak,
akik hosszan taglalták, hogy miképpen
küzdötték le a saját gyerekfájdalmaikat. És
voltak, akik röviden annyit súgtak, hogy
nekik is meg volt a saját Erika nénijük. A
legmegdöbbentőbb mégis az volt, amikor
anyukám egyik tanár ismerőse szomorúan
bevallotta, „azt hiszem, én is voltam már
Erika néni”.
Az érzés, amely ezek után eszembe jut
erről a filmről, az a hála és a köszönet. Hálás vagyok, amiért megtudhattam ezeket a
történeteket, és amiért meghallgatták az én
történetemet a saját Erika nénimmel. Azt
hiszem, hasonló filmeket kellene nézni

MINDENKINEK, hogy még többet gondolkozzunk és idővel egyre kevesebb és
kevesebb Erika néni legyen.
Várady Judit
*
Deák Kristóf rendező és Udvardy Anna producer kapta a Mindenki című alkotásért a
legjobb rövidfilmnek járó díjat a 89. Oscargálán Los Angelesben. A Mindenki című
alkotás az első magyar kisfilm, amely elnyerte az amerikai filmakadémia díját.

23. vasárnap, 19.00
Hazudj inkább, kedvesem!
26. szerda, 10.00
Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története
Városi Ifjúsági Klub
26. szerda, 14.00
Magyar állapotok
Városi Ifjúsági Klub
30. vasárnap, 11.00
Az öreg kisasszony autósmeséi
Városi Ifjúsági Klub

BUDAKESZI
Április
7. péntek, 19.00
Delhusa Gjon koncert
Erkel F. Művelődési Kp.
20.00
Éjszakai kalandtúra
Vadaspark
8. szombat. 8.00
Bababörze-Bolhapiac
Erkel F. Művelődési Kp.

ÁPRILIS

9. vasárnap, 16.00
Zwickl Polka Partie
13. csütörtök, 19.00
Dr. Andrási Dorottya előadása
19. szerda, 19.00
Bödőcs Tibor önálló estje
22. szombat, 10.00
Pödör Bálint ütőhangszer-bemutatója
Prohászka Gimnázium
29. szombat, 9.00
Majális az új közösségi téren

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Április
5. szerda, 18.00
dr Jászberényi József geopolitikai
előadása a művelődési házban
7. péntek, 18.00
Makray Katalin filmklubja
8. szombat, 16.00
Húsvéti hagyományok és népszokások a művelődési házban

11. kedd, 10.00
Hófehérke és a 7 törpe
az
Óperenciás
Bábszínház
előadása a művelődési házban
11. kedd, 14.00
Szenior Akadémia a művelődési házban
13. csütörtök, 18.00
Lukács Andrea úti beszámolója
a könyvtárban
19. szerda, 18.00
dr. Jászberényi József geopolitikai
előadása a művelődési házban
20. csütörtök, 18.00
Biblioterápiás foglalkozássorozat
a könyvtárban
22. szombat, 15.00
Ménesi Etelka festménykiállításának
megnyitója a művelődési házban
25. kedd, 14.00
Szenior Akadémia a művelődési házban
27. csütörtök, 19.00
Ariadné Női Klub
a művelődési házban
29. szombat, 19.00
Nyakas Jazz Klub a művelődési
házban
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Számítógépek

ANGOL korrepetálás
általános- és középiskolásoknak.

javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

OROSZ
minden korosztálynak minden szinten;
újrakezdők és nosztalgiázók jelentkezését is várjuk. (Előcsalogatjuk
a régi tudást az agysejtek mélyéről.)

OROSZ ÜZLETI NYELV
középfokon.

Batsoft31 Kft.

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

(06 23) 453 217, Budakeszi

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
BUDAKESZIN

www.keszijogsi.hu

2040 Budaörs, Budapesti út 70.

Budakeszi, Dózsa Gy. tér (alsó CBA-parkoló)
ELMÉLET: az iskola székhelyén
VEZETÉS: (indulás és érkezés) Budakeszin,
NÁLAD vagy a Dózsa Gy. téren
ÉRDEKLŐDNI: személyesen az Autósiskolában:
H. és P. 10-16; K. és Cs. 10-18; Sze 10-18 és 18.30-20 óráig
Tanfolyamok egész évben,
kéthetente csütörtökön
Iskolavezető: KUTI TAMÁS
06 (30) 948 2435 (hétvégén is)
info@keszijogsi.hu
• Mérsékelt árak – türelmes oktatók –
klímás, manuális és automata autók –
kedvezmény (A+B= –15.000 Ft)
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
• Gyorsított képzés (B: 5 hét, A: 4 hét)
• Elsősegélynyújtás-tanfolyam
és vizsga helyben!
• Oktató házhoz megy
(egyéni elmélet 2 főtől házhoz)
Elmélet
Gyakorlat
• Vizsgadíjak honlapunkon:
Összesen
www.keszijogsi.hu
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Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés alapján!

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

Autó
B
31e
92e
123e

SM
20e
30e
50e

A-1
20e
48e
68e

Motor
A-2 A B-vel A-1
20e 20e
10e
59e 81e
7e
79e 101e
17e

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

XII

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd

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
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Tallózás a Buda-vidék bűnügyei közt

Az enyim, a tied mennyi lármát szűle
A tavasz csalhatatlan jeleként a hormonok is beindultak a bűnügyi naplók
szerint; különösen Budaörsön volt nagy a forgalom.
V. Csaba még tavaly októberben ismerkedett meg a budaörsi nővel, de kapcsolatuk
igen csak viharosra sikeredett. Több hónapos,  össze- és szétköltözések tarkította
együttélésüket állandó veszekedések jellemezték. A férfi egyre erőszakosabb
módszerekkel próbálta magához láncolni
társát (fenyegetések, verés, bezárás, zsarolás, mobiltelefon elkobzása stb.), aki nem
tudott szabadulni a köréje szőtt hálóból,
pedig többször is tett rá kísérletet.  A végjátékban a férfi március 23-án este, az ismét budaörsi otthonában menedékre talált
nő után ment egy ismerőse társaságában,
és (idézet következik a rendőrségi
közleményből – a Szerk.)
„fegyvernek látszó tárgyból lövéseket adott le”.
A budaörsi rendőrök ekkor riasztották a
terrorellenes különítményt (TEK), amely
szombat hajnalban elfogta a 40 éves
férfit.
Ellene kapcsolati erőszak, személyi szabadság megsértése, zaklatás, valamint garázdaság gyanújával nyomoz a
rendőrség.

téktelen testtájakon kalandozott, a másikkal a nő pénztárcájában kutakodott.
Vajon megfizet-e tettéért? Megtalálják-e
a szeméremsértés vétség elkövetésének
gyanúja miatt körözött férfit, aki 40-50 év
körüli, körülbelül 180 centiméter magas,
haja rövidre vágott, szemöldöke dús.
A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki felismeri a grafikán
látható személyt vagy a bűncselekmény
elkövetésével kapcsolatban információval
rendelkezik, hívja az alábbi telefonszámok
valamelyikét:
06-1-236-28-83; 06-80555-111; 107; 112.
Nőnap előtt betépett és letépett

Matató szellem Budaörsön
Az eset után fantomizálódott, de fantomkép
készült róla. A Budaörsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya körözést adott ki a 2016
őszi ügyben. Ami egy budapesti szórakozóhelyen történt október 16-án hajnali
4-kor. A férfi ott és akkor ismerkedett meg
a nővel, akit rávett, hogy kocsijával Budaörsre menjenek. Út közben aztán elkezdte
simogatni, és félreérthetetlen ajánlatot tett
a sértettnek. Miközben egyik kezével ille-

Nem sokkal a nemzetközi nőnap előtt, március 6-án délután kiraboltak egy asszonyt  
Budaörsön. Az eset fényes nappal, 13 óra
körül történt egy buszmegállóban. A váli
fiatalember ekkor lépett oda a korosabb
nőhöz, megpróbálta letépni válltáskáját, de
az ellenállt. A dulakodás közben a sértett
elesett, a táskát a támadó megkaparintotta,
és elfutott.
A riasztott nyomozók forró nyomon
indultak felkutatására, s egy órával a
bűncselekmény után már zsandárkézre is
került B. László (28 éves).
Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

MUNKAHELYEK TELKIBEN!
Itt mi épül?
Egy új Príma
áruház…
és egy csapat

ÚJ!

M

indig izgalmas vállalkozás egy új üzlet elindítása. Nemcsak az épületet kell megtervezni, a falakat fölhúzni, az
enteriőrt kialakítani, áruval feltölteni; az építkezés része annak a csapatnak a kialakítása, amely majd ezt az új üzletet
működteti.
Ha van kedve részt venni ebben a vállalkozásban, küldje el önéletrajzát postán vagy e-mailben:
Krupp és Társa Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 52-54,
e-mail: bodonyi.balazs@krupptsa.hu, kis.tibor@krupptsa.hu)
*
Munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi munkakörökbe: bolti
eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő. Felvételi
követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.
Közel van hozzám. Közel áll hozzám.
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ELHISZED, HOGY MÁR 9 NAP IS
ELEGENDŐ A LÁTHATÓ VÁLTOZÁSHOZ?

LEHETSÉGES!

5100 Ft

· Clean 9 program segíthet abban, hogy elindulj a ﬁtt és egészséges élet irányába
· Clean 9 program egy kiemelkedően hatékony, könnyen követhető egyszerű program
· Clean 9 program elkezdi átalakítani a testedet
· Clean 9 program elkezdi átalakítani az életstílusod

www.c9program.hu

5750 Ft

Húsvét
a BudavidékCOOP üzleteiben!

10 000 Ft
Budakeszi, Ady E. u. 1.,
a Dózsa Gy. téri CBA mögött
(30) 345 66 75, www,borhalo.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-19:30
Kedd-Csütörtök: 10-19:30
Péntek: 08:00-19:30
Szombat: 08:00-17:00

XIV
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A Budavidék Zrt. COOP üzletei
a Buda-vidéken:

Gesztenyés Csemege – Herceghalom
Hegy csemege – Üröm
Viadukt Csemege – Biatorbágy
Katély csemege – Biatorbágy
Törökkút Csemege – Zsámbék
Ófalu Csemege – Telki
Tempó Csemege – Budakeszi
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Bringával, biztonságosan

Műszaki zár
a Budakeszi úton
Ismét (ki tudja, hányadszor, mióta e krónikát írom, immár több
mint két évtizede – a Szerző)
súlyos autósbaleset helyszíne
volt a Budakeszi út felső, Budakeszire bevezető része. A személygépkocsi ezúttal a laktanya
és a Korányi közötti útszakaszon
döntött ki egy villanyoszlopot
március 22-én délután 15 órakor, hosszú időre megbénítva a
közlekedést.
*
úlyos szerencsétlenség történt március 11-én a kora
esti órákban az M0-ás autóút
M1-es autópálya felé vezető
oldalán Törökbálint külterületén. Egy személyautó 18 óra
30 perckor kamionnal ütközött,
s ennek következtében az
úrvezető a helyszínen meghalt.

S

A melegebb időjárás a kerékpárosokat is kicsalogatja a
forgalomba, de nem kell megfeledkezni arról, hogy a kerékpár a KRESZ értelmében jármű,
tehát a vezetéséhez ugyanazok
a feltételek szükségesek, mint
más jármű esetében.
Fontos figyelni a kerékpár kötelező és ajánlott tartozékaira is.
A kerékpár kötelező tartozékai:
– Könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés,
amely nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek
működtetését.
– Egymástól független első
és hátsó fék, melyek száraz és
nedves időben is hatásosak.
– Csengőhangot adó hangjelző berendezés.
– Előre fehér vagy kadmium
sárga, hátulra piros fényt adó –
akár villogó – lámpa, melyek
sötétben, tiszta időben legalább
150 méter távolságról láthatóak.
A lámpák a kerékpároson elhelyezve is szabályosak.

Üzletünkben kéthetente borkóstoló keretében
megismerkedhetnek az ország legígéretesebb
borászataival és borászaival.
Érdeklődjék az üzletünkben, illetve iratkozzék föl
hírlevelünkre (www.borhalo.com/budakeszi),
így rendezvényeinkről időben tájékoztatjuk

Budakeszi, Ady E. u. 1., a Dózsa Gy. téri CBA mögött
(30) 345 66 75, www,borhalo.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00-19:30, Kedd-Csütörtök: 10-19:30
Péntek: 08:00-19:30, Szombat: 08:00-17:00

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIATORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR
1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54.,
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.)
eladó, pénztáros,
munkakörben.

hentes,

csemegepultos,

árufeltöltő

stb.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafeteria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.
Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; postán önéletrajzzal, pozíció megjelölésével (cím: Krupp és Társa Kft.,
2040 Budaörs, Szabadság út 52-54.);
e-mailen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
ÁLLJ BE KÖZÉNK, EZ EGY PRÍMA CSAPAT!

– Elöl fehér, hátul 1 vagy 2
piros színű, szimmetrikusan
elhelyezett, nem háromszög
alakú fényvisszaverő.
– Legalább az első keréken,
legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyán
sárga színű küllőprizma.
A küllőprizmák helyett
vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér
fényvisszaverő körgyűrű
felület is.
Ittas állapotban kerékpárra ne üljünk, de ne csak
a bírság elkerülése miatt,
hanem leginkább saját magunk és mások biztonsága
érdekében közlekedjünk
mindig
járművezetésre
alkalmas állapotban és
körültekintően.
Legyünk
mindig
láthatóak! Ha a többi
közlekedő számára nem
vagy
észrevehetőek,
veszélyes forgalmi helyzet Fontos a jó
alakulhat ki!  
láthatóság is
Kerékpárral a kerék-
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P R Í M A M U N K A H E LY E K !

párúton vagy a kerékpársávon
vagy erre utaló jelzés esetén,
az autóbuszsávon, ahol ilyen
nincs, a leállósávon vagy a
kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg szorosan az úttest
jobb szélén kell közlekedni.
Biatoris Oz

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, szombaton, vasárnap
zárva, K-Cs 10-18 óráig

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

Az arany aranyat fial

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is
2017 ÁPRILIS • BUDÁNTÚL

201704.indd 15

XV

2017.03.30. 18:14:39

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

XVI
201704.indd 16

BUDÁNTÚL • 2017 ÁPRILIS

2017.03.30. 18:14:43

