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Hejehuja,
éljen a pulya

(Gyereknap május 29-én)

OPTIKA
Biatorbágy, Budakeszi

A

Panoráma Optika
és a

Gyógyászati Segédeszközök boltja
új helyre költözik:

Herr Liszt Haus

Budakeszi, Fő u. 76.

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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KEZDŐDIK A KERTIPARTI-SZEZON
A PRÍMÁVAL BIZTOSAN SIKERT ARAT!
A jó grillezés
titka: parázson
sokáig

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

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

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

ÚJ!

A Herr Liszt Haus megújult. Májustól az Átrium üzletházból ismert Panoráma Optika
és a Gyógyászati Segédeszközök boltja a Fő utca 76-ban várja régi és új Vásárlóit.
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CSÍZIÓ

P

Május, Pünkösd hava

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

AFORIZMA
„Az őrület olyan sorscsapás, amelyhez a háborúban a
MEGLEPETÉS előnye társul.”
(Churchill)

A mieink a CEU mellett
Az elmúlt április alighanem
legfontosabb belpolitikai fejleménye a Közép-európai
Egyetem (CEU) kormányvegzálása nyomán kibontakozott tüntetéssorozat volt. A
tiltakozásokból a mieink is
kivették a részüket, a demonstrációkon sok ismerős arcot
fedezhettek föl az eseményeket akár csak a képernyő
keresztül követők is.
Szél Bernadett (Budakeszi)
LMP-s országgyűlési képviselő április 4-én, a parlamentben tartott gyújtó
hangú beszédet, amelyben
többek között ezt is mondta:
„Szánalmas játék, amit önök
űznek. Az önök miniszterelnöke úgy viselkedik, mint va-
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lami puffancs, sértődött zsebdiktátor: hadd lássa az egész
világ, hogy Orbán Viktor a
»Jani«. Önök nem máson állnak bosszút, mint a saját fiataljaikon, nekimennek a saját országuknak. Hát semmi
nem drága önöknek?”
Pár nappal később, a legnagyobb tüntetésen fölszólalt Rodics Katalin biológus
(Budakeszi). A Greenpeace
aktivistája a felsőoktatási
törvény módosítása visszavonásának követelése mellett visszautasította, hogy a
civil szervezetre vonatkozó
jogszabály
módosításával
megbélyegzik a külföldről is
adományokhoz jutó civil szervezeteket.

Minyó az A38-ason
Minyó Szert
Károly, Budajenőn élő képzőművész,szabadkézi fotográfus, fénykerékpár performer „Yakitori
Fukeiki idején” című, nagy visszhangot kiváltott kiállítást rendezett az idei tavaszon az A38-as
hajón. Ennek apropójából Kun
Zsuzsa életútinterjút készített a
művésszel a Klub Rádióban április 22-én.

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)

„N

e sírj, anyám, ne sírj, anyám, a te
rossz fiadért” – szól a népszerű
sláger, nem a legjobb minőségben egy
rissz-rossz CD-lejátszóból. Persze itt
megteszi, nem a diszkóban, a piacon
vagyunk. Gyönyörű az idő, legszívesebben
táncra perdülne az ember, a virágárus is,
aki a rádiómagnót a standján bekapcsolta.
A dal hatására, vagy a virágok okán, nekem
a közelgő anyák napja jut eszembe. Vajon
lesz-e még orgona, aggodalmaskodom,
hiszen hiába a kemény tél, a természet szinte megtáltosodott, és bár még csak április
derekán járunk, néhol már virágzik. Csak
kitartson május első vasárnapjáig. Mert orgona nélkül nem
anyák napja az anyák napja. Nálunk biztosan nem, amióta,
lehettem 7-8 éves, a húsvéti locsoláskor összespórolt összes
pénzemet kiráztam a malacperselyből, és elindultam a közeli
piacra virágot venni. Annyi orgonát cipeltünk haza öcsémmel és egy barátommal, hogy hárman is alig bírtuk el. Hazaérve következett a gond, hova tegyük ezt a rengeteg virágot.
Az összes, a lakásban föllelhető vázát hadra fogtuk, de hiába.
Szerencsére a kamra már kiürült, a befőzési szezon még odébb,
így aztán a befőttes üvegek kerültek sorra. Így történt, hogy
az egész lakás megtelt orgonával és, még a konyhába is jutott.
Édesanyám, belépvén az illatorgiában úszó lakásba (hiszik,
vagy sem, de akkor tájt a virágoknak még volt illatuk) igazán
meghatódott, s azóta elképzelhetetlen, hogy ne legyen ott az
asztalunkon minden május első vasárnapján.
Ahogy az emlékeim között szörfölök, megint fölhangzik a
„Ne sírj anyám, ne sírj…” Mellettem édesanyák kisebb csoportja áll. Ahogy elhallgatom őket, nekik aztán nincs okuk
sírni a fiaikért, lányaikért. Egyik büszkébb, mint a másik, van
köztük egészen fiatal kismama karon ülő gyerekével, de már
nagymama korú is, ő nem is elsősorban a gyerekeiről, hanem a
gyerekei gyerekeiről, azaz az unokáiról mesél hőstörténeteket.
Ismerősök lévén, köszöntjük egymást, s bár én vagyok az
egyedüli férfi, láthatóan nincs kifogásuk ellene, hogy magam
is a körbe álljak. Próbálok magam is bekapcsolódni a beszélgetésbe, de nem sok sikerrel: persze, hogyan is vetélkedhetnék
mint apa egy édesanyával; hát még vagy néggyel egyszerre,
ha egyszer a téma A Gyerek. A Gyerek, aki sikeres. Az egyik
most készül az érettségire, nemsokára ballag, a tanulmányait,
ha minden jól megy, és hát miért is ne menne minden jól,
hiszen kitűnő tanuló, az iskola büszkesége, külföldön folytatja.
(Amikor erről mesél, a büszkeség mellett a hangjából azért kicsendül némi aggodalom, én hallom, abszolút hallásom van
az ilyesmihez.) A másik a fiát dicséri, annak már családja van,
a menye egy tündér, képzeljük el, meséli, idén azt találták ki,
meghívják mindkét oldali nagyszülőket egy kéthetes nyaralásra. Megismerkedünk, persze csak hallomás útján egy tehetséges zenésszel is, aki még csak 15 éves, de már fölvették a
zeneakadémiára.
Amikor pillanatnyi szünetet tartanak, s érzik, az illendőség
úgy kívánja, a hívatlan vendég is kapjon szót, én nem az
enyéimről mesélek, inkább egy régi történetet idézek föl. Szellemi vezetőm mondta egyszer, miután hasonló himnuszokat
volt kénytelen végighallgatni, „Csak egyszer hallanám azt egy
édesanyától, hogy így dicséri a gyerekét: „Az én kisfiam/kislányom annyira, de annyira becsületes!”
Nos, én azt kívánom így, anyák napja táján minden édesanyának, mondhassák el tiszta szívvel: Az én gyerekem anynyira, de annyira becsületes..
eXabo Tibor
szellemi homeless
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Szerződni emberi dolog!

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

Számítógépek
javítása
Számítógépek
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés,
archiválás

ADÓTANÁCSADÁS,
KÖNYVELÉS

vállalkozások részére Budakeszin
Egyedi figyelem, közös gondolkodás!
Tel: 06-30-306-6200
e-mail: taxmemorix@gmail.com ,
Memorix Kft

Batsoft31 Kft.

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

ANGOL korrepetálás

Szerelés

általános- és középiskolásoknak.

Műszaki
vizsgáztatás

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

OROSZ ÜZLETI NYELV
középfokon.
(06 23) 453 217, Budakeszi
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Számítógépes
futóműállítás

Legalábbis az ügyvédek szerint biztosan. Sok
jogvitát megelőzhetnénk
kellő időben megfelelő
szerződés megkötésével.
Úgy
tapasztalom
a
munkám során, hogy valamiféle
szemérmesség
övezi a szerződéses szituációkat. Amíg az teljesen
természetes, hogy ingatlan
vásárlása esetén szerződést
kell kötni, addig pl. ha
pénzt ad valaki kölcsön,
számtalanszor nem készül
róla írásos dokumentum.
Amikor ennek okát keressük, olyan válaszok hangzanak el, amik arra utalnak, hogy „ciki” olyan bizalmatlannak
lenni, hogy szerződést írjunk. Természetesen mindenki tudja,
hogy fontos lenne, mégsem vállalják a szituációt, hogy szólnak, hogy szerződést akarnak az ügyletről, a másik fél pedig elkerekedett szemmel néz rájuk, hogy ez hogy jut eszébe. Én azt
gondolom, hogy ha valaki nem akar szerződést aláírni pl. egy
nagyobb pénzkölcsönről, az mindenképpen annak a jele, hogy
nem teljesen tisztességesek a szándékai. Arra is szoktak hivatkozni, hogy „család”. Tapasztalatom szerint a családon belüli
ügyleteknél még nagyobb gondban tudnak lenni a szerződést
nem készítő felek. A családtagot még tiszteletben kell tartani,
végtelen türelemmel „illik” lenni irányába még akkor is, amikor
egyértelművé válik, hogy tisztességtelen volt, nem adja meg a
kölcsönt, nem tartja a szavát, „elfelejtette”, mi volt az eredeti
megállapodás. Ezeket a szerződni nem akarásokat gyakorta
lelki terror is övezi, ami csak hab a tortán.
Természetesen vannak ízléstelenül szervezett esetek. Bizonyosan kellemetlen, amikor az embert menyasszonyi ruhában még
egy kis kitérővel beviszik egy ügyvédhez házassági szerződést
aláírni. Mégis, általánosságban feltétlenül igaz, hogy szerződést
írni jobb, mint nem írni. Végső soron mindkét fél előnyére fog
szolgálni, ha gondosan minden le van tisztázva és bizonyítható,
kinek mi volt a vállalása. A családon belüli viszonyoknak is jót
tesz, ha nem kiszolgáltatottságon alapulnak, és nem mérgezik
meg egymással szembeni titkos fenntartások.
Ha a szerződési szándék megvan, akkor még mindig van
mozgástér abban, hogy szakember segítségét vegyék-e a felek
igénybe, avagy maguk készítsék a szerződést.
Vannak olyan szerződéstípusok, ahol elengedhetetlen a jogi
képviselet, egyéb szerződéseknél kényelmi célt is szolgál, ha
van ügyvéd. Mindenesetre ha bizonytalanság merül fel, érdemes
legalább egy konzultáció erejéig ügyvédnél tájékozódni.
Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd

Olajcsere
BP kenőanyagokkal

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

Dr. Moravcsik Krisztina
ügyvéd

Új cím:
2040 Budaörs, Budapesti út 70.
Tel/Fax: +36 23 789-771
Mobil: +36 20 414-33-43
Web: www.moravcsik.hu
Ügyfélfogadás időpontegyeztetés
alapján!
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ologattam magam előtt ennek az
írásnak az elkészítését, ódzkodtam,
kifogásokat kerestem, amíg aztán el nem
jött az utolsó utáni utolsó pillanat. Nem
csoda a halogatás, hiszen ki szeret nekrológot (vagy, ami ennek ikertestvére, halotti búcsúztatót) írni? Habár…
Emlékszem, évtizedekkel korábban,
a szerkesztőségben, ahol éppen dolgoztam, volt egy kollégám, aki nekrológspecialista volt. Arról volt híres, hogy
bárkiről, akár ismeretlenekről is hajlandó
és képes volt nekrológot írni. Különleges tudásával aztán élt is a mindenkori
lapvezetés. Mesélték, hogy még a saját
nekrológját is megírta előre, nehogy valami kontárra osszák ki a feladatot, ha
netán váratlanul, alkalmatlan időben,
mondjuk, lapzárta után találna elhalálozni. Jó lenne most konzultálni vele, tanácsot kérni tőle. Mert a műfaj alapjait enynyi évtized után a magamfajta újságírónak
ugyancsak illett már elsajátítani, de azt
azért szívesen megkérdezném tőle, vajon
mi a teendő akkor, ha valaki hozzánk közel álló halála kapcsán kell írni.
Minthogy az illető kollégának rég nyoma veszett, s mást nem ismerek, akivel
szakmailag értekezhetnék, kénytelen
vagyok belevágni, ahogy tudok, ebbe a
vakrepülésbe.
Akiről ugyanis most írni készülök (vagy

már írok is, csak még éppen nem mertem
papírra – képernyőre – vetni a nevét sem),
nem egyszerűen egy kedves ismerős,
több annál. Ha biztos lehetnék abban,
hogy ő is ugyanígy érez, de hát nem lehetek, s jóváhagyását a történtek okán
kérni már nem tudom, legszívesebben
azt írnám: barátom. Annak ellenére (vagy
épp azért), hogy több évtizedes ismeretség és munkakapcsolat fűzött egymáshoz,
mindvégig szigorúan magázódtunk, pedig
alig pár évnyi volt közöttünk a korkülönbség. Van (vagy lassan inkább már múlt
időbe kell tennem: volt), talán egy kezem
elég megszámlálnom, néhány ember az
életemben, akikre mint rám nagy hatást
gyakorló személyiségekre emlékszem,
s akikkel, nekem legalábbis úgy rémlik,
felszínesnél mélyebb kapcsolatom volt,
s többségükkel hosszú, közös éveink
során mindvégig magázódtunk: épp ezzel
különböztettük meg, no nem magunkat,
hanem a viszonyunkat a többi, „barátságnak” mondott, frivol nexustól. Mészáros
Árpád közéjük tartozott. Barátságunk
afféle férfibarátság volt, ritkán mélyedtünk el magánéleti kérdésekben, de persze
a gyerekeink, unokáink sorsáról rendszeresen tájékoztattuk egymást. Szívesebben beszélgettünk inkább történelemről,
tudományról, s e téren minden beszélgetésünk során tanultam tőle valami újat,

kiváltképp helytörténetből, ami mindkettőnk közös érdeklődési területe volt; nekem szakmámból, neki szenvedélyéből adódóan. Magánéletéről egyszer
beszélgettünk, jó másfél éve, amikor
kötélnekállt, és adott egy életinterjút lapunknak, aminek amúgy ő is rendszeres, megbízható és jeles „külsős” munkatársa volt azon túl, hogy a lapterjesztés szerény, de annál fontosabb teendőinek súlya elsősorban az ő vállára nehezedett.
Engedje meg, hogy ezúton postumus tiszteletbeli belső munkatársunkká avassam.
Mindenekfölött tiszteltem tartását,
amivel talpon tudott maradni élete nagy
megpróbáltatásai után is; mindenek fölött
álló becsületességét, amivel bármilyen,
akár a legkisebb, elvállalt feladatát is
végrehajtotta; a derűt, amivel az élet nehézségeit, kihívásait és örömeit egyaránt
fogadta. Jólesett hallgatnom megnyugtató basszusát, látnom termetes alakját
föltűnni hol itt, hol ott a városban, amint
fáradhatatlanul, konokul halad épp aktuális célja felé. Csodáltam emberszeretetét,
hogy akkor, miközben neki sem volt épp
könnyű élete, mindig volt annyi plusz energiája, hogy segítsen másokon.
Sokak nevében írom le: köszönjük, Árpád, amit értünk tettél, köszönjük, hogy
voltál.
eXabo Tibor

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!

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
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Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet
Az ön lába
egészséges?

H-P 10-18 óráig
Telefon: +36-20-389-2728

VÉNYBEVÁLTÁS,
TANÁCSADÁS

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

KÖLTÖZÜNK!
Új címünk: Budakeszi, Fő u. 76.
(a volt HerrLiszt Papírbolt helyén)

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

Életképek a Príma élelmiszer-áruházakból

Terülj-terülj asztalkám
– A sógornőm fia mondta, ő Ausztriában
dolgozik egy húsfeldolgozóban.
– Aztán mi a maga sógornőjének a fia,
élelmiszeripari mérnök talán?
– Nem, targoncás.
– Na hiszen, mondhatom! – legyint rá
egyik öregúr a másikra, ezzel az elég heves
vitát mintegy berekesztve. A közeli Príma
élelmiszer-áruház eladóterében, ahol a jelenetet elkapom, az asszonyok láthatóan
próbálják csitítani urukat, elvenni a váratlanul föllobbant disputa élét, ami mi másról is szólhatna, vajon a külföldi élelmiszergyártók ugyanolyan minőségű árut
hoznak-e forgalomba a magyar piacon,
mint a Lajtán túl.
– Mancikám – próbál semleges vizekre
evezni az egyik –, te mit főzöl holnap? –
(Olyan ez a kérdés az asszonyok között,
mint angoloknál az időjárás.)
– Spagettit. Valódi olasz recept alapján.
– Akár mindennap megenném – kontrázik a Józsi kinézetű úr. – Habár az igazság
kedvéért meg kell jegyeznem, minden elismerésem a Rozié, de azok a fránya taljánok
valamit tudnak, amit nem lehet leutánozni.
Mivel a vita kezd megint kiújulni, úgy
érzem, épp itt az ideje, hogy színre lépjek:
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– Bocsássanak meg, hogy akaratlanul
belehallgatóztam a beszélgetésükbe, de
nem tudom megállni, hogy ezen a ponton
ne kérjek szót.
Miután nem hangzik el ellenvetés, bele
is kezdek rögtönzött kiselőadásomba.
– Nos, először is mondhatom, hogy ma
már mindazon alapanyag rendelkezésére
áll itt, Magyarországon is, a Prímában
pedig kivált, annak, aki egy igazi, olasz
„pastasciuttát” szeretne elkészíteni, mint
amiből manapság az egyszeri olasz háziasszony is főz. Első intelmem, hogy csakis jó minőségű, durum lisztből készült
olasz tésztát vásároljunk.
– A pénztárnál – szakít félbe
Manci – mintha épp tegnap láttam
volna akciósan.
– S ugyancsak melegen ajánlom
– veszem vissza a szót – az olasz
import hámozott paradicsomot. És
semmiképp se feledkezzünk meg
a friss zöldfűszerekről, szerencsére
a bazsalikom szinte egész évben
kapható a zöldséges részlegben.
Viszont a magyar fokhagyma, állítom, a legjobb a világon. Most akkor a főzésről: alapszabály, hogy tíz

deka tésztánként 1 liter vizet használjunk, és
semmi esetre se hagyjuk túlfőni a tésztánkat.
Kóstolgassuk, és amikor a közepéből is
eltűnik a nyers, lisztes íz, azonnal szűrjük le
az egészet. Ne magyar tésztaszűrővel pecázzunk, én gyümölcsmosóba öntöm le egyszerre. És isten őrizz, hogy hideg vízzel lemossuk,hogyaztánújraolajonfölmelegítsük:
a tészta zsíros lesz és összeesik. Azonnal
tálalni, rá a fűszeres paradicsommártást,
egy darabka vajat, és a tetejére a reszelt sajtot, amiből ugyancsak legjobb, ha olaszt
veszünk, de nem föltétlenül a méregdrága
parmezánt. Jó étvágyat.
– Farkas éhes lettem, Rozi – zárja le az
ankétot Józsi –, ki se bírom hazáig, menjünk át a bisztóba, együnk egy jó spagettit!
Étekfogó
Még hogy a tészta
hizlalna?
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Öböl a Temetőnél
A kis lépések politikája folytatódik,
nagyon helyesen, Budakeszi közlekedési hálózatának továbbfejlesztése
terén.
Láthatóan a jelenlegi városvezetés
egyre inkább letesz a megalomán, és
ennek megfelelően irreális fejlesztési
„víziókról”, amelyek korántsem csak a
jelenlegi helyhatóságot jellemezték, és
inkább a kicsiny, de reális lépések útját
követi. Ennek eredményeképp nemrég
pályázatot nyert a város belső közlekedési rendjének korszerűsítésére – tette
közhírré FB-oldalán a település e téren
illetékes alpolgármestere, Ohr Alajos.
Tájékoztatása szerint a csomag részeként buszöblök épülhetnek például a
Temető utcánál és a Kerekmezőnél.
A gyalogosok biztonságát szolgálja
majd a megvalósuló új gyalogátkelőhely
a Tarkabarka Óvodánál, de a meglévő
zebrákat is ennek jegyében fogják
akadálymentesíteni a Szarvas téren, a
főutca Erdő utcai torkolatánál, illetve a
Dózsa György téren.
Ugyancsak sor kerül a főutcát párhuzamosan kísérő szervizút alsó szakaszának
fölújítására.

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

Ne vágj ki

Nézetünk szerint a pakk legfontosabb
tétele egy új, P+R parkoló kialakítása az
Akácfa-Patak utcai kereszteződésben,
amely az utóbbi években nagy urbanizációt mutató Nagyszénászugból érkező
gépkocsiforgalom enyhítését lesz hivatott szolgálni.
A pénz már biztos, lehívni majd a
kiviteli tervek végleges elfogadása és a
munkák megkezdése után lehet.
Ohr tanácsos arról is ír, hogy a
kerékpárutak fejlesztése is napirenden
marad.
Biatoris Oz

Áder
a tündérek közt
Áder János ellátogatott a Budakeszi
Tündérkertbe.
A Pilisi Parkerdő 6 éve csatlakozott
a mozgalomhoz, melynek keretében a
Kárpát-medence őshonos gyümölcsfáinak génbank-hálózatát hozták létre és fejlesztik folyamatosan. Ennek
a hálózatnak egyik tagja a Budakeszi
Erdészet is.

Sokaknak feltűnt, hogy a kivételesen
festői szépségű, budaörsi Csiki-hegyek nyugati lejtőin az elmúlt kora
tavaszi időszakban tarra vágták a
jellegzetes feketefenyőket. A sokak
által természetrombolásnak, tájsebzésnek gondolt akcióról kiderült,
éppenséggel
környezetvédelmi
megfontolások állnak a hátterében. A terület gazdája, a Pilisi
Parkerdő illetékesei több sajtóorgánumnak is azt a magyarázatot adták az általuk végrehajtott
fakivágásra, hogy éppenséggel a
karszt jellegzetes ősgyepét akarják rehabilitálni, és a tájtól teljességgel idegen, utólag betelepített
faállományt ezért irtják ki módszeresen. Hogy nem mellébeszélés,
bizonyság rá, hogy az Európai Uniótól pályázati pénzeket is nyertek a
projekthez.
A magunk részéről csak azt teszszük hozzá, tájidegen vagy sem, mi
magunk már így szoktuk meg és igenis szerettük a fekete fenyveseket,
amelyek itt-ott foltokban másutt is
előfordulnak még a vidékünkön.
eszt

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.
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Kétfarkú földhányók
Súlyos sebet ejtettek Budaörs egyik meghatározó tájképi értékén, a Kőhegyen. Épp
két esztendeje, hogy az eset nyilvánosságot
kapott. A lakosság figyelt föl 2015 tavaszán
arra, hogy a Máriavölgy utcában építkezés kezdődött, s bontják a hegyet. Mint
kiderült, az engedélyt a három házra még
2009-ben adta ki a helyi építési hatóság.
Wittinghoff Tamás, Budaörs város polgármestere akkor így nyilatkozott: „Lakossági bejelentés alapján megdöbbenéssel
értesültem arról, hogy a Kőhegy lábánál
súlyos tájrombolással járó építkezés
kezdődött. Elfogadhatatlan, hogy a város
jelképének számító, egyúttal tájvédelmi
körzetben lévő hegyen ilyesmi történjen.
Mivel az egyedi építési engedélyekkel kapcsolatban még a polgármesternek
sincsenek közvetlen információi, így azonnali vizsgálatot indítottam a hivatalban.
Kik és mikor, milyen indokokkal engedélyezték ezt az építkezést?
Egyúttal kezdeményeztem az építkezés
azonnali leállítását, az engedélyek átvizsgálását, a felelősség teljes körű feltárását.
Követelem ennek a súlyos tájsebnek az
eltüntetését és az eredeti állapotok helyreállítását.”

VIII
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A súlyos szavak ellenére, bár az építkezést leállították, máig ott éktelenkedik
a seb a hegy oldalában. Igaz, arra is fény
derült, hogy az ismert átrendeződések miatt immár nem Budaörs, hanem a járás illetékes mint építéshatóság az ügyben.
Ezt a meddő állapotot elégelte meg a Kétfarkú Kutyapárt nemrég alakult budaörsi
szervezete.
Betlehem Csaba, a Magyar Kétfarkú
Kutya Párt helyi vezetőjének a helyszínen
tartott sajtótájékoztatóján így nyilatkozott:
„Erről a rusnya tájrombolásról hosszan
nem fogok beszélni, itt van most már két
éve, a kisvárosunk nemes lokálpatriótái, jó
lakói, a zemberek egyöntetűen utálják.
A kérdés az, hogy lehetne visszatemetni,
helyreállítani a hegy eredeti állapotát, de
az Érdi Nagyon-nagyon fontos járási éphatóság nem
teszi meg, pedig az építtető
költségén lehetne rendezni.
Helyi lakosként visszatetsző semmittevésnek gondoljuk, hogy a helyi jó
pedigréjű, joviális, körmönfont, kígyónyelvű, snájdig,
öltönyös politikusok idejön-

nek kb. félévente felháborodni: ez nekünk
meglehetősen haszontalannak tűnik. Az
egymásra mutogatás, vádaskodás még
nem épített – vagy mint most – temetett be
semmit. Ezért, hogy a haszontalanságnak
még a látszatát is kerüljük, meg a régi piréz mondás szerint >> nem elég hasznosnak lenni, annak is kell látszani<<, szóval,
hogy lássák a szomszédjaink, barátaink,
nemes ellenfeleink, hogy van azért Budaörsön olyan tökös politikai erő, amely
a rém unalmas szájkaratén kívül is képes
tevékenyen tenni a kisvárosért:
A Kétfarkú Kutya Párt ezúton szeretné
megkérni Budaörs város érdemes lakóit,
barátainkat, a helyi politikusokat, hogy
MINDENKI HOZZON EGY ZSÁK FÖLDET és vegyenek részt velünk, együtt,
közösen 2017.május 14-én, vasárnap délután 6-kor a BUDAÖRSI KŐHEGYI NAGY
FÖLDHÁNYÁS eseményen.”
bt
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Pünkösdi várakozás
Életünket hangzavar uralja. Félek, megszoktuk már. Félek, elhisszük, hogy ilyen a világ,
és nem vállaljuk magunkra, hogy mi tettük
ilyenné. Félek, ráhagyjuk, aki bizonygatja,
hogy ez maga a fejlődés, és hogy mindez
csak a vajúdás fájdalma. Félek, hogy már
rengeteg időt elvesztegettünk az életünkből.
Minden szegletből az egyedüli igazságot
kiabálják felénk. Ahány száj, annyi igazság.
Levegőért kapkodó prédikátorok, hamis
próféták, értetlenül ácsorgó bámészkodók
népesítik be napjainkat. Folyton farkast
kiáltanak, ha bárány közeledik, és galambnak mondják a héját. Vádolnak ártatlant,
védenek méltatlant. Éljenzik a szószegőt,
ünneplik a gyalázkodót. A fenyegetés az
imájuk. Örök békétlenségükben,
mások békéjét is elveszik. Mikor,
hogyan lesz vége? Talán ha sokan
jönnek rá, hogy egyszerre kell
mondani, legyen vége már. Ha sokan akarják azt az egyetlen nyelvet. A megértését. Meglehet, az
lesz a biztos jel, ha sokan kívánnak
jót, ismeretlenül, ismeretleneknek
is. Fölénk szállnak a lángnyelvek,
de fényüket nem látjuk. A heves
szélvész zúgását nem halljuk.

Sem a más nyelven beszélőket, sem magunkat nem értjük. Ezen elcsodálkozunk.
Akarjuk ugyan a megváltást, de abban nem
kívánunk részt venni. Ajándék megváltást
szeretnénk, amiért semmit sem kell tennünk. Még befogadnunk sem a kiárasztott
lelket. Azt meg majd mi megmondjuk, hogy
kivel akarunk közösséget. Legyen bármennyire is a pünkösd a szövetségkötés ünnepe.
De nem halkul a hívó szó. A pünkösd a bátorításé. Nézz körül, azokat látod, akikre
szükséged van, és akiknek szükségük van
rád. Indulj el. Melletted is, veled szemben
is a tieid állnak. Nemsokára Pünkösd vasárnapja lesz.
Várady Judit

Budakeszi anzix

Hajrá, civilek!
A civil szektor hatályos magyarországi
szabályozása megfelelő keretet és kellő
biztosítékot ad ahhoz, hogy a civil szervezetek jogszerűen, átláthatóan és elszámoltathatóan csinálják azt, amire létrejöttek – állítják a Civil Állásfoglalást
aláíró szervezetek. A közös állásfoglalást
kezdeményező, különböző területeken
dolgozó több mint 100 civil szervezet egységesen elutasítja a kormány civileket korlátozó és megbélyegző törekvéseit. A civil
szervezetek olyan ügyekkel foglalkoznak,
amikre mások, köztük az állam sem fordít
elegendő figyelmet, ezért inkább támogatást, semmint támadást érdemelnének a
kormánytól. A kezdeményezők várják
további szervezetek csatlakozását.
bt

P R Í M A M U N K A H E LY E K !

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

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.

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

Média-vállalkozás
számlaképes,
autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres

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!

Telefon:
06 (20) 212-3808
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Víz, busz, fidibusz
Az elképzelés csak helyeselhető, ráadásul már évekkel korábban, még az ezt
megelőző városvezetés idején megszületett, nagyjából azzal egy időben,
amikor ugyancsak elhatároztatott, hogy a
műemlékekben gazdag zsámbéki településmagot méltó módon fölújítják. Akik

Buszmegállót, ide?
ismerik a várost, tudják, hogy a település
ősidők óta fontos közlekedési gócpont,
nem csoda hát, hogy az elmúlt évtizedekben (pláne, amíg akadémiai székhely is
volt sokáig), a távolsági buszok fontos
állomása is volt. A buszok az Akadémia
utcában, illetve a Szent István téren vesztegeltek, s a premontrei iskola máig őrzi
néhány építészeti elemét a buszok hajdani
itt állomásoztatásának. Hogy e két funkció
– mármint a történelmi városmag rehabilitációja és a buszlétesítmények – aligha hozható összhangba, azt hiszem, nem szorul
külön magyarázatra. Ahogy a rehabilitáció
elkezdődött, az Akadémia utcai buszállomást megszüntették, de a terv az volt
és maradt, hogy a Szent István térről is
eltűntessék. Erre nemcsak városképi ar-

gumentumok adnak okot, a főtér és a Magyar utcai szakasz forgalomtechnikai okokból sem nevezhető ideálisnak, mondhatni
balesetveszélyes, a cél tehát legitim.
Igen ám, de hova
lehetne
áttenni
a
megállókat, elterelni a
forgalmat? Több opció is
fölmerült. Közlekedési
és várostervezési szakemberek mint egyetlen lehetőséget végül
a Szent István teret
metsző Etyeki utca
szakaszát
javasolták.
Tudni való, hogy az
Etyeki utca mentén
folyik a település fő,
nyitott
csapadékvízelvezető árka. (Zsámbékon a Nyakasról alázúduló csapadékvíz ősidők óta
okoz fejtörést az itt lakóknak, kiváltképp
amióta a lakosság és a beépített területek aránya is jelentősen megnőtt. Nos,
ezt a főgyűjtőcsatornát gondolnák egy
szakaszon lefedni és fölötte kialakítani a
buszmegállót.)
A tervek, amióta csak nyilvánosságra
kerültek,
föltüzelték
a
helyieket,
elsősorban is az Etyeki utcában lakókat.
Tiltakozásuk
odáig
jutott, hogy nemrég
aláírásgyűjtésbe fogtak a projekt ellen, s
petíciójuk
hatására
nemrég fogadta küldötteiket a polgármester is.
Az ellenzők legfőbb
érve, hogy a vízgyűjtő
árkot pont a legkritikusabb részén fednék
le, ott, ahol a lezúduló
víz sík szakaszra ér, s
ahol a hordalék most is
felgyűlik és lerakódik,

s problémákat okoz; lezárása elöntéssel
fenyegetné a környező házakat. Félnek a
lakók ingatlanaik elértéktelenedésétől is,
hiszen ki szeretne olyan helyen lakni, ahol
a most ugyancsak védendő városképbe
(az árok a szomorúfűzfasorral, két oldalán az ősi településszerkezetet és épülethomlokzatokat nagyrészt máig őrző

A zsámbéki sétálóutca, háttérben
a Zichy-kastély és a romtemplom –
villanyoszloppal…
Vissza a buszokat? Ide?
házsorral valóban páratlan látványt nyújt)
veszteglő buszok rondítanának bele. A
műemlékjelleg megóvása okán feláldozni
egy ugyancsak megóvásra méltó, másik
műemlék jellegű településrészt?
Nyilvánvaló, hogy olyan megoldás, ami
mindenkinek a tetszését elnyeri, hasonló
ügyekben aligha reális cél. Nem kellene
mégis, még a végleges döntés előtt, még
egyszer nekifutni a kérdésnek?
Ozorai stb.

El a buszmegállót,
innen is!

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

Ballagás:
a tudás aranyat ér

Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

X
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Elment a muzsikus
Zamfir Györgyöt, Gigit, mint a legtöbb
embert, aki a reflektorok pászmájában
forgolódik, „mindenki” ismerte. Magam
is, szin-te a Budakeszire költözésem kezdetén belebotlottam (vagy ő énbelém).
Egykettőre beazonosítottuk egymást –
„szintén zenész” –, s ez elég is volt, hogy
évtizedeken át számon tartsuk a másikat.
Többnyire egy-egy biccentésből, kurta
köszöntésből, ritkábban pár perc formális beszélgetésből („Hogy vagy?” Hogy
vagy?”) állt a kap-csolatunk, de nem is
igazán volt szükség ennél többre, hiszen
az a szféra, ahol mi, „muzsikus lelkek”
egy közösséget alkottunk, nem a szavakról szól. Ahogy az már csak lenni
szokott, most, halála után kellett rádöbbennem a megfaggatottakkal, többnyire
zenésztársaival együtt, akikkel annyi
időt töltött el próbákon és a színpadon,
hogy mennyire nem tudtunk róla szinte
semmit.
Túl azon, hogy például az erdélyi
Partiumban, a patinás, ősi, igazi multikulturális városban, a magyaroknak,
románoknak, zsidóknak,
szászoknak,
cigányoknak évszázadokon át egyaránt
közös otthonául szolgáló Nagykárolyban

Budaörs

Május
2. kedd, 19.00
A fehér kór
3. szerda, 19.00
Macskajáték
6. szombat, 15.00
Liliomfi
7. vasárnap, 19.00
Álarcosbál
10 szerda, 18.00
Szellemidézés – Gábor Miklós
11. csütörtök, 10.00
Ebcsont és nyúlcipő
Nyilvános főpróba,
Városi Ifjúsági Klub
12. péntek, 10.00
Ebcsont és nyúlcipő
Bemutató előadás,
Városi Ifjúsági Klub
13. szombat, 11.00
Ebcsont és nyúlcipő
14. vasárnap, 15.00
Liliomfi
15. hétfő, 13.30
Pinokkió

jött a világra (igazi arany bölcső egy született zenésznek), ott, ahol többek között
Károli Gáspár, Jászi Oszkár vagy éppen
Kaffka Margit is; vagy azon, hogy anyja
magyar, apja félig román volt („apám félig székely, félig román, vagy tán egészen
az”); hogy a gyerekkorban rá ragasztott
Gigit is onnan hozta, akárcsak a még
odaát nevet szerzett zenekarát, melynek
tagjaival együtt jött ki Erdélyből „Magyarba” a rendszerváltás körüli években.
Mesélik, kijövetele-átjövetele után szinte
azonnal Budakeszire került; több munkahelyen is dolgozott, kezdetben, amíg még
megvolt, például a szinkronfilm-sutdióban
hasznosította angolnyelv-tudását. De sokan emlékszünk arra is, hogy égett le pár
éve feje fölül a lakása. De mindez valahogy nem áll össze egy koherens elbeszéléssé, inkább valamiféle balladai homályba vész. De talán jól is van így: mert Gigi
akkor volt igazán önmaga, amikor kezébe
vette hangszerét.
Meggyőződésem, hogy most is valami égi zenekarba hívták beugrónak egy
turnéra, s egy fölhőn gyakorolja kedvenc
gitár riffjeit.
Szóba Bitor

okan hiányolták idén a hagyományos, Föld Napja kapcsán évtizedek
óta megrendezett ásványkiállítást.
Zsarnóczay István környezetvédelmi
aktivista és gyűjteménye, nemkülönben
a valóságos színházi előadással felérő
produkciója hosszú ideje szinte önálló
intézmény volt az intézményen belül a
budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban. Sokan a Föld Napja közeledtén
csalódottan vették tudomásul, hogy idén
elmarad a szokásos show. Kiváltképp
csalódást keltett, hogy igazán magyarázatot sem kaptak a házban arra, vajon
miért. Az meg, hogy illő tájékoztatást
sem arról, hogy azért, ha szerényebben
is, de a kiállítás mégis csak megtartatik,
csak épp nem a megszokott helyen, nem
épp nagyvonalú gesztus; az egyik budakeszi óvoda ugyanis örömmel fogadta
be a látványosságot.
Megkerestük mind az intézményvezetőt, mind a kiállítás gazdáját, de
mindketten diplomatikusan elzárkóztak
attól, hogy magyarázatát adják a történteknek. Így csak a szóbeszédre hagyatkozhatnánk (azt csiripelik a verebek,
anyagi nézeteltérés okozta a kiállításelmaradást), de mi szóbeszédre nem
adunk.
Bot Zsibora

Kulturális ajánló,

Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
T/F: 06-23-414-461
www.budaörsijatekszin.hu
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16. kedd, 13.00
A két Lotti
16. kedd, 19.00
A két Lotti
17. szerda, 11.00
Legyetek jók, ha tudtok!
18. csütörtök, 10.00
Ebcsont és nyúlcipő
21. vasárnap, 16.00
A két Lotti
22. hétfő, 10.00
Ebcsont és nyúlcipő
14:00
Magyar állapotok

BUDAKESZI
Május
6. szombat, 11.00
Csizmás Kandúr
Bábelőadás
11.00
Tavaszi koncert
az Erkel F. Kamarakórus és a Hylarion Énekegyüttes közös kon-

MÁJUS

certje a Metodista templomban
13. szombat, 19.00
Keszi Táncház
14. vasárnap, 16.00
Zwickl polka Partie
Madarak és Fák napja
az Arborétumban és a Vadasparkban
24. szerda, 19.00
Zorán-koncert
27. szombat, 9.30
Gyereknap a mamutfenyőknél
Arborétum

ZSÁMBÉK

Zsámbéki Közművelődési
Intézet és Könyvtár
Május
05. péntek, 18.00
Makray Krisztina filmklubja
11-12. csütörtök-péntek, 19.00
Frida – felolvasószínházi fantázia
A Zsámbéki Színházi Bázis bemutatója

13. szombat, 10.00
77 magyar néphagyomány – gyerekeknek, gyerekekkel
Beke Mari könyvbemutatója
14. vasárnap, 16.30
Sic transit folk műhely
rock koncert
a Romtemplomnál
13. szombat, 16.00
Anyák-apák napja
18-19. csütörtök-péntek, 19.30
Lackfi János: Hinták
ősbemutató
21. vasárnap, 17.00
A Zsámbéki Zeneiskola tanári
koncertje
23. kedd, 14.00
Szenior akadémia
24. szerda, 18.30
Családi egészségklub
25. csütörtök, 19.00
Ariadné női klub
28. vasárnap, 15.00
Vojnits Attila és Perei Gabriella
közös
festménykiállítás-megnyitója
*
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Április 5-én tartották a magyar női labdarúgás napját, ugyanis 32 évvel ezelőtt éppen ezen a napon győzte le 1-0-ra a nemzeti
csapat az NSZK-t. A válogatott szövetségi
kapitánya, Markó Edina számára hatalmas motivációt jelentett az 1985-ös soproni
összecsapás, aki rengeteg erőt merített az akkori találkozóból későbbi pályafutásához. A
jelenlegi keretből az MTK csapatkapitánya,
Pinczi Anita és az Ausztriában légióskodó
Szabó Viktória méltatta a történelmi eseményen résztvevők úttörőnek számító teljesítményét. Az évforduló kapcsán Szlovénia ellen mérkőzött a válogatott Telkiben, amely
2:2-es végeredménnyel zárult.
A budaörsi Bleyer Jakab Általános Iskola
csapata győzelmet győzelemre halmoz:
miután megnyerte a márciusi Diákolimpián
a Pest megyei futsal döntőt, most labdarúgásban lett a megye legjobb csapata.
A budaörsi futballisták 83 csapatot utasítottak maguk mögé, és 44-5 gólaránnyal
érték el az első helyezést. A labdarúgásban a
budaörsi játékosokra most az országos döntő
vár, amelyen minden megye legjobb csapata vesz majd részt. Az országos döntőt 2017.
május 17-18-án (szerda-csütörtök) rendezik
meg Fonyódligeten. A csapat felkészítő pedagógusa: Kolozs Róbertné (Mariann)

GÉPKÖLCSÖNZÉS,
SZERVIZ

1029 Budapest,
Nagyrét u. 19.
Tel:06 1 376 8619
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Cérnalabda, óh!
Nagyszerű sporteredményt értek el a
budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjai. Az 5-6. osztályosok korcsoportjában az iskola leány
röplabdásai megnyerték a Pest megyei
bajnokságot, így csapatuk képviseli
majd a megyét a kecskeméti diákolimpia döntőjében.

LÁMA-VILL
villamossági
szaküzlet

Budakeszi, Fő u. 217.
Tel.: 06/23-451-163
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Két eset két férfi

Ékszertolvajt keresnek
Mint anno mi is megírtuk, még
2014. június 26-án 15 óra és
2014. június 28-án 17 óra 30
perc közötti időben egy máig
ismeretlen tettes kibontotta egy
biatorbágyi családi ház falát és
onnan ékszereket, karórákat,
gépkocsi-indítókulcsokat, készpénzt, valamint útleveleket tulajdonított el. A nyomozás máig
nem vezetett eredményre. Az
ékszerekről grafika készült.
A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki
a bűncselekménnyel kapcso-

latban információval rendelkezik vagy a grafikán
látható ékszereket megvételre
kínálták fel neki, hívja a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-83-as
telefonszámon, illetve tegyen
bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 "Telefontanú" zöld számán, vagy
a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
bt

MUNKAHELYEK TELKIBEN!

A két eset szinte ugyanaz,
nem csoda, hiszen, mint utóbb
kiderült, a két elkövető is, de
a végeredmény már egészen
más. A delikvensek ugyan már
a hűvösön vannak, de az eset
mégis szolgálhat tanulsággal
nemcsak azoknak, akik hasonló
„turpisságban” törik a fejüket,
de a potenciális áldozatoknak
is, akik lehetünk akár mi magunk is.
Április 7-én délelőtt egy úr
békésen pakolta be az autója
hátsó ülésére az imént vásárolt
árut az egyik budaörsi áruház
parkolójában, amikor – derült
égből a villámcsapás – két ismeretlen férfi beugrott a két
első ülésre, és nem olajra,
hanem egyikük a gázpedálra
lépett. Mire emberünk felocsúdott, már csak a kipufogófüstöt látta. Az
autóban ráadásul ott
volt a táskája, benne a
személyi irataival és a
bankkártyájával. Mint
a nyomozás során
megállapították,
a

kártyáról többször is próbáltak
pénzt fölvenni egy érdi ATMből.
Két napra rá az eset
megismétlődött, csak az áruház
(szintén budaörsi) és az áldozat
személye változott, a napszak és
az elkövetés módja szakasztott
mása az előzőnek. A rendőrök
azonban ezúttal forró nyomon
indultak el, és órák alatt elfogtak két férfit.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Budaörsi
Rendőrkapitányság
Bűnügyi
Osztálya L. Viktor 23 éves és D.
Albert 30 éves székesfehérvári lakosok ellen. Az illetékes bíróság
2017. április 13-án elrendelte az
előzetes letartóztatásukat.
Robot Szabi

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

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.

LAKATOSMUNKÁK,
BETÖRÉSVÉDELEM
TELEFON:
06 30 900 4238

E-mail:
kapcsolat@durnipal.hu
Honlap:
www.femmunka.hu

Durni Pál vállalkozó, Budakeszi
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Megunt ruháival most bárki segíthet
Április 22-én immáron ötödik alkalommal indult útjára az Adok-Kapok Napok,
Magyarország legnagyobb minőségi ruhagyűjtő akciója. A Premier Outlet az
Ökumenikus Segélyszervezettel összefogva még közel két hétig, május 14-ig várja
az adományokat. Segíts Te is, a jótett nem marad hála nélkül!
Ami legtöbbünknek csupán egy meg-unt,
feleslegessé vált ruhadarab, az egy nehezebb körülmények között élő család
számára esélyt jelenthet az újrakezdéshez,
és az előítéletektől mentes élethez, hogy
levethessék a nem megfelelő öltözet adta
negatív megkülönböztetéseket. A hétköznapi ruhák mellett elegánsabb viseleteket is
várunk, hiszen egy öltöny vagy egy kosztüm nagyot lendíthet egy állásinterjún.
Ha úgy gondolod, hogy a Te szekrényedre is ráférne a szortírozás, akkor
ne habozz, hozd el megunt, már nem
használt, esetleg kinőtt ruháidat, játékaidat és sportszereidet május 14-ig a Premier Outletbe, Magyarország legnagyobb
minőségi ruhagyűjtő akciójára! A felajánlásokat az Ökumenikus Segélyszervezet
juttatja majd el megfelelő helyre: olyan nélkülözni kényszerülő gyerekek, családok
számára, akiknek a mindennapok kiadásai
mellett nem telik ruhára, cipőre. A jótett
nem marad hála nélkül: az adományozók
segítségét akár 50%-os kedvezményekre

jogosító kuponokkal köszöni meg a Premier Outlet, mely május 8. és 14. között,
hétfőtől vasárnapig használható fel.
Az elmúlt években bebizonyosodott,
hogy az emberek szeretnek összefogni,

Jön a meleg, vár a Stadt!
(Tavasszal is, terasszal is)

segíteni másokon: 2013-ban 18 000, 2014ben 40 000, 2015-ben rekord mennyiségű,
80 000 adomány gyűlt össze, melyet 2016ban is sikerült megtartani.
A
Premier
Outletben
található
Adománygyűjtő Ponton (106-os üzlet) május 14-ig, vasárnapig várják a jó
minőségű használt, tiszta ruhákat, játékokat
és sportszereket a hátrányos helyzetben
lévő gyermekek, családok számára.
További információ: www.premier.hu
www.facebook.com/PremierOutletCenter
(x)

Friss

Figyeld a jelet,
Igyál magyar tejet!

TEJ

a termelőtől!

Öregem, állítom,
hogy a sörnél nincs
jobb klíma!
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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Fekete
város
Hatalmas, fekete füstfelhő Budaörs és Törökbálint polemelkedett
április
25-én
délelőtt Budaörs fölé. A riasztó
képet sok kilométeres távolságból is látni lehetett, riadalmat
érthetően elsősorban a helyi lakosság körében keltett. Hamarosan kiderült, a füst forrása egy
tűzeset, ami a városban működő,
egyik legnagyobb hazai gyógyszerraktárban keletkezett.
A katasztrófavédelem azonnal a helyszínre rendelte egységeit: a helyi tűzoltók mellett a közeli Törökbálintról is
hamar megérkezett a segítség.
Miközben azonnal elkezdték a
tűz oltását, egy mozgó laborral
folyamatosan vizsgálták, tekintettel a raktárban tárolt anyagok jellegére, nem kerültek-e
veszélyes anyagok a levegőbe.
(Későbbi jelentések szerint
nem – a Szerk.) Mindenesetre
első intézkedéseik egyike volt,
hogy a közeli lakóövezetekben
felszólítsák a lakosságot, hogy
ne nyissanak ablakot.
Szinte a tűzoltókkal egy
időben érkezett a helyszínre

gármestere is.
A közelben elhaladó autópályán forgalomlassítást rendeltek
el, nehogy a nem mindennapi
látvány fölött bámészkodó autósok balesetet okozzanak.
A tüzet még kedden sikerült megfékezni, személyi
sérülésről nem szólnak a hírek.
Az elsődleges jelentések szerint, a komplexum mintegy harmada, 5 ezer négyzetméter égett
porig.
Tekintettel arra, hogy az
ország egyik legnagyobb gyógyszerraktáráról van szó, föl
kellett mérni azt is, vajon a baleset nem okoz-e gondot a gyógyszerellátásban. Az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)
haladéktalanul fölvette a kapcsolatot a gyógyszergyártó és
forgalmazó cégekkel, és megtették a szükséges intézkedéseket.
Gyógyszerellátási problémákról
az azóta eltelt napokban nem
érkezett jelentés.
Tobir Ab Zsó

Ez így többszörösen balesetveszélyes: elvonja a többi közlekedő figyelmét, bukás
esetén pedig oda a gyönyörű bőr

Vigyázz, motor!

S

okan csak szabadidős eszközként, jó időben használják motorjukat. Elsősorban nekik szól az intelem: aki netán hónapok óta
nem közlekedett két keréken, gondoljon arra, a gumik és az aszfalt is
hideg még, ezért a tapadás sokkal kisebb. Eleinte érdemes óvatosabban motorozni. Hagyjunk időt magunknak! Lassan, fokozatosan kell
visszaszokni a magabiztos motorozáshoz.
Ha van rá lehetőség, vegyünk részt vezetési tréningen, vagy
kereshetünk egy kevésbé forgalmas utat, parkolót, ahol biztonsággal begyakorolhatjuk a dinamikus gyorsítást, lassítást, kanyarodást,
amelyekből kizökkentünk a hosszú tél folyamán.
Mielőtt elkezdenénk újból használni, érdemes átnézni vagy szakszervizben átvizsgáltatni motorunkat.
Az autósoknak is újból meg kell szokni a motorosforgalmat,
ezért gyakran megijednek a hangtól, a hirtelen felbukkanó, gyorsan
közeledő motoroktól.

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