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FRÍÍÍ!

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

Média-vállalkozás
számlaképes, 

autóval, internettel rendelkező
üzletkötőt keres

Telefon: 
06 (20) 212-3808

UDÁNTÚL
Ki a lábával, 
ki az ujjával

Szavazás vagy választás: 
Április 8.

Mára oda jutottunk, hogy az 
ország nagy részéhez csak 
az állami propaganda jut el a 
rádiókból, a televíziókból és a 
helyi újságokból. Ideje tennünk 
valamit! Egy nagyon egyszerű 
eszközt ajánlunk, amellyel 
megtörhetjük a kormányzati 
médiafölényt. Egyfajta XXI. 
századi szamizdatot, amely 
olcsón, könnyen és gyorsan 
juthat el akár milliókhoz is.

Bár maradt még néhány 
független újság és hírpor-
tál, amelyek tisztességesen  
elvégzik a munkájukat, ezeket 
nem olvassák elegen. Kez-
deményezésünk segítségével 
sokakhoz eljuttathatjuk az ál-
taluk előállított értékes tartal-
makat. A legfontosabb írásokat 
lerövidítve, közérthetővé téve, 
egy A/4-es lap két oldalára he-
lyezzük el (tördeljük be). Ha 
félbehajtjuk ezt a lapot, akkor 
egy újság formátumú kis kiad-
ványt kapunk.

Aki úgy gondolja, hogy 
ezekről a hírekről másoknak 

is értesülniük kell, annak csak 
annyi dolga van, hogy több pél-
dányban kinyomtatja, lefény-
másolja, és tovább terjeszti...

nyomtassteis.hu.   

Nyomtass te is

Szamizdat 28 évvel 
a rendszerváltás után
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Termékek listaár alatt
Szaniterek, csaptelepek, fürdőszoba-bútorok, 

tükrök, kádak, zuhanyfülkék, mosogatók, 
kiegészítők

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

Fürdőszoba-felszerelés 
és Csempeszaküzlet

Budakeszin,  a Fő u. 261-ben
(A Gazdabolt mellett)

MunkaTÁRSAK jelentkezését várják
A PRÍMA ÉLELMISZER-ÁRUHÁZAK A BUDAKÖRNYÉKEN (BIA-
TORBÁGY, CSODASZARVAS U. 2.; BUDAKESZI, DÓZSA GY. TÉR 
1/A; ETYEK, KÖRPINCE U. 4.; BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 52-54., 
PÁTY, SOMOGYI B. U. 3.), TELKI, NAPSUGÁR UTCA 2.

eladó, pénztáros, hentes, csemegepultos, árufeltöltő stb. 
munkakörben.

Felvételi követelmény: szakirányú képesítés, gyakorlat előny.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, Jó munkakörülmények, cafe-
teria, utazási hozzájárulás, továbbtanulási, előmeneteli lehetőség.

Jelentkezni az üzletvezetőknél személyesen vagy telefonon; pos-
tán 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!

TÁRSkeresés

Keresem 
a társam
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Talán értesültek róla, talán nem, ha 
nem, legalább utólag jó, ha tudják, 

idén eltolták a bolondok napját egy hét-
tel.  (Ez jó hír azon Olvasóinknak, akik 
megfeledkeztek megtréfálni ismerősei-
ket, mert még bepótolhatják.) A hivatalos 
magyarázat szerint azért, mert 2018-ban 
április elseje pont egybeesett a húsvét-
tal, a kereszténység legmagasztosabb 
ünnepével. Hogy a káposzta is megma-
radjon (húsvéti nyúlcsemegének) és a 
kecske is jóllakjék (fent nevezett jószág 
az ókor óta a vígasságok jelképállata), 
a kegyeletsértő naptári egybeesést úgy 

vélték bizonyos hivatalosságok föloldani, hogy kimond-
ták, április elseje a húsvétot illesse idén, a bolondozás 
pedig legyen kivételesen egy héttel később, április 8-án. 

Mivel e sorokat még húsvét és bőven 8. előtt rovom papír-
ra (vetem képernyőre), fogalmam sincs, volt-e foganatja a 
rendelkezésnek, s főképp, az április 8. mennyire sikere-
dett viccesre. Kinek kit sikerült átejtenie, a közvélemény-
kutatóknak, politológusoknak például a pártokat, avagy 
az utóbbiaknak egymást és a választóikat. Azt meg, hogy 
ki nevet a végén, a filantróp Soros György, vagy valaki 
más, e jeles napon biztosan megtudjuk, hiszen 8., s erre 
kevésbé figyeltek a naptárrendezők és a kampányguruk, 
az emberiesség világnapja is. Persze, hogy a bolondozás 
is emberi, de hogy az emberiességgel ütközik-e, nyitott 
kérdés. Magyarországon mindenesetre a vélt vagy valós 
ellentmondást már sikerült feloldani: itt már nem problé-
ma gúnyt űzni a humanizmus, az emberbaráti szeretet 
értékeiből (lám, rendre visszakeveredünk a húsvét egyik 
üzenetéhez, akárhogy igyekszünk is az összegubancolódott 
szálakat szétfejteni). Amúgy a bolondokat régen tisztelet-
ben tartották, zagyvának tűnő beszédüket mély értelműnek 
gondolván, próbálták megfejteni. Lehet, valóban nem is 
a rációhoz, hanem inkább a költészethez (ami sok tekin-
tetben az őrültséggel rokon) kellene folyamodnunk tisz-
tánlátásért. Mi sem egyszerűbb, 8. után három nappal 
már a költészet napja virrad ránk, s arra tanít, költeni jó, 
még ha addigra már fölfaltuk is az illetékes tyúkok által 
gondosan kiköltött, s a háziasszonyok megfőzte, női kezek 
megfestette, locsolásért jutalmul kapott húsvéti tojásokat. 
A költői nevű Erzsébet-utalványok elköltéséről nem is 
beszélve.

Sebaj, ha kiköltekeztünk is a hónap első felében, a 
természet immár teljes életerejével kibontakozik, s akár 
ingyen is ontja ajándékait. (Ajánlom például a zsenge 
taracklevél-salátát, vagy a csalánlevél-főzeléket, ga-
rantáltan az évnek ebben a szakaszában a legfinomabb, 
és afrodiziákumnak is kitűnő.) Nem véletlen, hogy eb-
ben a hónapban, pontosan 22-én ünnepeljük a minden 
gyermekéről gondoskodó Föld anyácskánk napját. Persze 
van, hogy a legjobb édesanya is begorombul, megharag-
szik a gyermekeire, ha azok nem úgy viselkednek, ahogy 
az elvárható lenne. Márpedig az emberiség jó ideje nem 
jó gyermeke édesanyjának. És ilyenkor a legszelídebb 
arcú, legszeretőbb asszony is félelmetes fúriává változik. 
Az ilyen megbokrosodott lányok, asszonyok jönnek össze a 
hónap utolsó napján, Walpurgis-éjjelén, hogy az ördögök-
kel cimboráljanak. S nekünk, megszeppent kölyköknek idén 
majd’ egy hetet kell várnunk arra, hogy megengeszteljük 
őket (anyák napján), de az már egy következő hónap, s egy 
következő írás lesz.

eXabo Tibor
szellemi homeless

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

melyet a hírlapok eszközölnek” (Eötvös József)

„A demokrácia ott ér véget, amikor a választók rájönnek, hogy 
szavazatukkal pénzt tudnak maguknak szerezni”

(AlexAnder TyTTler)

AFORIZMA
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Szent György havában eret vágathatsz, kiváltképen a Ce-
phalicát, 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, kecske-gödölyét, 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, vér-
szomjazó, erejében és elméjében igen bizalkodó; gyilkos-
ság, bujdosás, vérontás kell kedvének és szép személyekkel 
igen nyájas lesz. 

CSÍZIÓ Április, Szent György hava

Budaörs márciusban má-
sodfokon elveszítette a 

pert, amit a Magyar Állam-
mal szemben kezdeményezett. 
Olvasóink emlékezhetnek rá, 
a kereset az állam által be-
vezetett, úgynevezett szoli-
daritási adó kapcsán született, 
amely, a városvezetés szerint, 
aránytalanul sújtja a helyi 
önkormányzatot. Példának oká- 
ért 2017-re ez 2,3 milliárdos 
teher a város büdzséjében. A 
város most a Kúriához fordul 
jogorvoslatáért. Az Alkotmány-
bíróságtól is kért állásfoglalást, 
amire továbbra is vár.

Ötszáz, bizony, 
dalolva ment
„Kiállunk Melegh Attila szoci-
ológus, egyetemi docens mel-
lett, akinek tényszerű állításait 
és egy civil szervezettel való 
kapcsolatát politikai kampány 
céljainak érdekében kiforgat-
ták” – írja egy petícióban  512 

írástudó és 8 szervezet.   A 
migrációval kapcsolatos, ma-
nipulált idézetet többek között 
Orbán Viktor is beemelte idei 
évértékelőjébe. A petíciót 
több, térségünkhöz kötődő 
vezető értelmiségi is aláírta. 
https://www.peticiok.com/
nyilatkozat_a_tudomany_a_
civilek_es_a_kozbizalom_
vedelmeben
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Kérjük, támogassa adója 1%-ával 
Magyarország legrégebben alapított 
állatvédő civil szervezetét, 
a Herman Ottó Állatvédő Egyesületet 
(HEROSZ)!

Sport- és svédmasszázs 
Budakeszin

Szeretettel várom családi házban 
kialakított masszázs-szalonomba. 
Igény szerint Budakeszi egész terü-
letén házhoz is tudok menni.

Bejelentkezés: 
06/70-550-6880

www.keszimasszazs.hu
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Versenyzői pályafutása után sem 
fordított háztat sportágának, legutóbb 
2016 tavaszától 2017 januárjáig az 
úszóválogatott szövetségi kapitánya 
volt. Az olvasmányos kötetből nemcsak 
életútjáról kaphatunk első kézből szár-
mazó életképeket, hanem a magyar úszó-
sport sikerekben és viharos jelenetekben 
egyaránt bővelkedő közelmúltjáról is 
olyan információkat, amelyek eddig se-
hol nem jelentek meg.

Most, a szerző szíves engedélyével, 
egy rövid részletet közlünk ízelítőül Har-
gitay könyvéből.

„A jó versenyzőnek tudni kell 
könyörtelennek is lenni. Elsősorban saját 
magához. De az ellenfeleihez is. Ábrán-
dos, szelíd tekintettel, jóságosan nem le-
het győzni. Érdemes figyelni a versenyzők 
tekintetét verseny előtt. Kár, hogy már az 
úszószemüveg miatt sokszor nem lehet 
látni. De bent a „last callroom”-ban még 
nem veszik fel a szemüveget. Ha ott va-
laki meginog, könnyen veszíthet. 

Én ezt először 1969-ben, a bécsi ifjúsá-
gi EB-n, 13 éves (!) koromban tapasztal-
tam. A döntőre készültem. Lehunyt szem-

mel a zuhany alatt gondoltam át, hogyan 
fogom leúszni. Megéreztem, hogy valaki 
„figyel” engem. A szám nagy esélyese, 
a szovjet Poljakov nézett rám a két év-
vel idősebb és erősebb fiúk magabiztos 
gőgjével. Elkaptam a tekintetét, és nem 
eresztettem. Nem harciasan, kihívóan, 
provokálva néztem vissza, hanem nagyon 
nyugodtan, de határozottan. És csak néz-
tem. Megláttam a szemében, amikor elbi-
zonytalanodott. Ezt 
az ember észreveszi. 
Aztán nem csak el-
bizonytalanodot t , 
hanem kissé zavarttá 
vált. Én meg csak 
néztem tovább. Gyor- 
san elfordította a fe-
jét és távozott. Na, 
akkor vertem meg. 
Ott, a zuhanyban. 
Még föl sem álltunk 
a rajthoz. Mikor már 
a rajtkőre léptünk, 
el volt döntve a sor-
rend. Én lettem az 
Európa-bajnok.

Az úszás nem csak fizikai küzdelem. A 
mentális felkészültségnek legalább ak-
kora szerepe van. Sokan azt tartják, hogy 
minden fejben dől el. Egyetértek. De a 
gondolat önmagában nem elég. Szó sze-
rint: testesülnie kell. A gondolatból aka-
rat, az akaratból tettek következnek. A 
tetteink pedig minket minősítenek. Ezért 
nem mindegy, mire gondolunk... Nekem 
ezt akkor, senki sem tanította. Magamtól 
jöttem rá. Lehet, hogy véletlenül. De – 
szerintem – nincsenek véletlenek. Az élet 
ezt már számtalanszor visszaigazolta 
számomra.”

Feszített víztükör
A napokban jelent meg Hargitay András, Budakeszin élő olimpiai bronzérmes, 
világ- és Európa-bajnok úszó, állatorvos könyve, Feszített víztükör címmel. 

Eladót felveszünk 
Telki pékségünkbe. 
Érd: 06-30/938-2410

Vadaspark Étterem keres konyhai 
kisegítő munkakörbe, női és férfi 
munkatársat, teljes munkaidőben

Jelentkezés a 06/1-275-2436 telefon-
számon, vagy fényképes önéletrajzzal, 

a vadaspark@vadasparkrest.com 
email-címen

Ha Ön is

úgy gondolja,

hívjon,

megyek.
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Express ékszerjavítás 24 órás határidővel is

Elek István és Gyöngyi ötvös-aranyműves mesterek
Óra és Ékszer

Átrium Üzletház
Budakeszi, Fő u. 43-45. 
I. emelet
Telefon: 06 (20) 9566 300
Nyitva tartás: 
hétfőn, 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 idő pénz, 
az óra ékszer

Magyarországon példa nélküli együtt-
működést indított el év elején a Budaörsi 
Egészségügyi Központ. A kezdeményezés 
lényege, hogy a térség háziorvosai és a 
területi ellátásban közreműködő szakor-
vosok havonta egyszer találkoznak és 
megosztják egymással tapasztalataikat. 
A fórumot mostantól minden hónapban 
megtartják.

A budaörsi háziorvosok és az Egészsé-
gügyi Központ szakorvosai még január 
végén találkoztak először, hogy szakmai 
tanácsokkal segítsék egymás munkáját. „A 
szakmai konzultációktól szorosabb hálózati 
együttműködést, az ellátásszervezés és a 
betegutak meghatározását, a megterhelt 
szakellátás tehermentesítését, az előjegyzések 
és a várólisták szisztematikus rövidítését vár-
juk” – foglalta össze a konzultációk célját dr. 
Gamal Eldin Mohamed főorvos, a rendelő 
orvos igazgatója. (A tudományos ülésen és 
egyeztető fórumon Budaörs önkormányzata 
is képviseltette magát.)

A főorvos szerint a szakirodalom egyik 
alapvetése, hogy a háziorvos az egészség-
ügyi ellátó rendszer kapuja. Sok múlik 
azon, hogy a magát betegnek érző páciens 
ebben a kapuban kivel találkozik, és 
hová irányítják tovább: 
megoldja-e a házior-
vos a problémát hely-
ben, vagy továbbküldi 
páciensét valamilyen 
szakrendelésre, esetleg 
kórházba utalja pa-
naszaival a hozzá for-
duló beteget.

A szakirodalom 
jelentős része emel-
lett egyetért abban is, 
hogy az ellátórendszer 
sajátosságai miatt töb-
ben kerülnek a rendszer 
magasabb szintjeire, 
mint indokolt lenne. A 
diagnosztikai eszközök 

és a kommunikáció fejlődése, valamint az 
egyes szakterületek átfedései ezzel szemben 
egyre inkább lehetővé teszik, hogy a kórké-
pek jelentős részét közvetlenül a házior-
vosnál értékeljék, esetleg meg is gyógyítsák 
a beteget – illetve már ők maguk küldjék 
el azokra a vizsgálatokra, amikre a szakor-
vosnak úgyis szüksége lesz a kezeléshez. 

Az első budaörsi szakorvos–házior-
vos találkozó témája az endokrinológiai 
betegségek diagnosztikája és terápiája 
volt. A másodikon a sürgősségi betegel-
látásról folytattak konzultációt.

Borz Tóbiás

Konzílium az egészségügyről
Laikusnak evidencia kellene, hogy legyen, hogy az egészségügy különböző szak-
területeinek orvosai rendszeresen konzultálnak egymással. Magyarországon ez 
egyáltalán nincs így. (Hogy miért, annak kifejtése meghaladná ennek az írásnak 
a kereteit és írója kompetenciáját.) Így lesz aztán, hogy egy talán nyilvánosságot 
alig érdemlő kezdeményezésből sajtóhír, már-már szenzáció lesz. (Ezt biz’ isten 
nem a szervezők ellen mondom, őket csak dicséret illeti!)

De legalább beszélnek 
egymással
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A Nemzeti Választási Iroda közzé tette az 
április 8-i, országgyűlési választásokon 
induló hivatalos jelöltek listáját. A Pest 
megyei 2-esben 9 jelöltet regisztráltak, 
de közülük egy, Tóth Zoltán (DK) közben 
bejelentette, visszalép az LMP-s Szél Ber-
nadett javára.

Íme, a jelöltlista:
Anyalai Béla (MCP); Betlehem ’Bet-

kó’ Csaba (Láthatatlan Ember (MKKP); 
Császárné Kollár Tímea (JOBBIK); 
Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP);  
Gelencsér András (MUNKÁSPÁRT); 
Kósa Sándor (DEMOKRATA PÁRT); 
Dr. Szél Bernadett (LMP); Szemző Áron 
(MOMENTUM); Dr. Tóth Zoltán (DK).

Wittinghoff Karácsony árnyékában

Bár Budaörs 27 éve egyhuzamban pol-
gármesterének, Wittinghoff Tamásnak 
volt korábban is néhány, halovány kí-
sérlete, hogy a helyi közélet kamara-pó-
diumáról az országos politika nagyszín-
padára fölálljon, de ezt még talán soha 
nem tette ilyen egyértelműen, mint a mos- 
tani választási kampányban. Elfogadta 
Karácsony Gergely behívóját az MSZP-
Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje ár-
nyékkormányába mint önkormányzati 
miniszter.

Láthatatlan és Néma 

Ha névadás, a Pest megyei 2-es válasz-
tókerület országgyűlési képviselő-jelöltjei 
nem mennek a szomszédba. A helyi két-
farkú kutyapártos Láthatatlan Emberként 
indul nem hivatalosan; most pedig Szél 
Bernadett (LMP) nevezte Néma Leven-
tének fő riválisát, Csenger-Zalán Zsoltot 
(FIDESZ-KDNP) azon a sajtótájékoz-
tatón, amelyen nyilvános vitára hívta fő 
riválisát.

Szél, lovagiasan, Csenger-Zalánra 
hagyta az időpont megválasztását, s 

helyszínként az Erkel Ferencről el-
nevezett, budakeszi művelődési központot 
javasolta. Kilátásba helyezte azt is, amen-
nyiben a kihívott fél megfutamodnék, ki 
fogja provokálni a disputát. (Lapzártáig 
nem értesültünk a szópárbajról.)

A németség képviselete

A budaörsi Ritter Imre megkoronázhatja 
több évtizedes politikai pályafutását: 
április 8. után alighanem országgyűlési 
képviselő lesz. Ritter nem egy párt, hanem 
a magyarországi németség képviselőjeként 
szerezhet mandátumot.

Négy évvel ezelőtt ez nem sikerült u-
gyan a hazai svábságnak, azért, mert ke-
vesen regisztráltatták magukat nemzeti-
ségi szavazóként. 

Az idei kampány eredményeként ed-
dig 30 ezer (ez több mint kétszerese a 
2014-ben regisztráltaknak), magát német 
nemzetiségűnek valló magyar állampol-
gár regisztrált, így nagy valószínűséggel 
lesz képviselőjük a parlamentben. Azt is 
tudni, hogy eredményes voksolás esetén 
Ritter Imrének nem kell majd bemutatni 
belülről sem a neogótikus országházat, 
sem a képviselői irodaházat, hiszen ő 
eddig is ott szorgoskodott  mint a német 
nemzetiségiek szószólója (magyarán: om-
budsmanja). (A képviselőnek, szemben az 
ombudsmannal, szavazati jog is jár.)

Biatoris Oz

VálAszTás 2018. április 8.

Egyveleg a kampányból Latolgatás 
a Pest Megye 2-ben
Előrebocsátom, az alábbiakban nem a 
megyei labdarúgó-bajnokság esélyeit 
latolgatjuk. 

A Pest megyei 2-es választókerület-
ben a választási küzdelem nyíltnak és 
érdekesnek ígérkezik. A Közös Ország 
Mozgalom megrendelésére készített, ko-
rábbi közvélemény-kutatások (Závecz 
Research) szerint a térség eddigi (és 
április 8-ára újrajelölt) országgyűlési 
képviselőjelöltje, Csenger-Zalán Zsolt 
(FIDESZ-KDNP) fölényesen vezeti a 
népszerűségi listát. (Lásd mellékelt táb-
lázatunkat.) Egymaga annyi támogatót 
tudhat maga mögött, mint az ellenzéki 
indulók összesen. Ám a DK-s Tóth Zol-
tán viszszavonásával a játszma kétsze-
mélyesre szűkült. Szél Bernadett (LMP) 
a tényleges támogatottsággal rendelkező 
ellenzéki párttáborok voksaival akár meg 
is verheti ellenfelét. Matematikailag Szél- 
nek még úgy is van esélye, ha a Jobbik 
jelöltje nem lép vissza. Márpedig nem 
lép, Vona ezt kerek-perec meg is mondta 
Szélnek, aki személyesen találkozott 
vele egy (óh, konspiráció!) benzinkúti 
kávézóban. (Félúton találkozhattak, mert 
Szél Budakeszin, Vona Budaörsön lakik, 
igaz, ingatlanérdekeltségei mindkettejük 
családjának vannak Pátyon is, egyszer 
még fődik is lesznek netán.) 

Amiről viszont nehéz objek-
tív előrejelzést tenni, az a szavazási 
hajlandóság. A magasabb részvétel 
választási szakértők szerint inkább a 
kormányváltást akaróknak kedvez. Kér-
déses a választók úgynevezett átsza-
vazási hajlandósága is, hogy tudniillik, 
példának okáért, egy MSZP-s hajlandó-e 
elmenni és az LMP-s jelöltre szavazni. 
Ami még Szél Bernadett mellett szól: 
pártjának mindkét politikai oldal felé 
vannak szabad vegyértékei. Magyarán: 
egy jobbikos, ha a kormányváltást tartja 
abszolút elsődlegesnek, könnyebben 
szavaz LMP-sre, mint, mondjuk, egy 
DK-sra. Ugyanez elmondható a baloldali 
pártok híveiről is. Ami viszont a Lehet 
Más a Politika társelnök asszonya ellen 
szól, a DK nagyvonalú gesztusa (Tóth 
Zoltán egyoldalú visszaléptetése) után 
Szél sprőd viselkedése visszatetszést vál-
tott ki nemcsak a DK, hanem általában a 
baloldali táborban is. Szél ugyan találko-
zott Gyurcsánnyal, ám delegációjából az 
egyik embere nyilvánosa megsértette a 
DK elnökét. Ugyanakkor a Jobbikkal tör-
tént találkozóról azt kommunikálták, mi-
lyen jó hangulatú volt. Kérdés, a baloldali 
szavazóknál ez mennyit nyom a latban. 

Sza-T-ir

Az egyetlen nyilvános, függetlennek mondható (bár messze nem teljes) közvé-
lemény-kutatás a Pest megyei 2-esben indulókról még a február végi állapotot 
tükrözi

Ő
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HALLÓKÉSZÜLÉK

NINCS!
(Üzletházunkban a hallókészü-
lék-szaküzlet bezárt!)

ELEM
Hallókészülékekbe való

VAN!
HOL?

Hát a szomszédban: 

Elek-Ék Óra-ékszer
ÁTRIUM ÜZLETHÁZ
Budakeszi
Fő u. 43-45.

VÍZ-GÁZ, központifűtés-szerelő
Vállalok teljes körű…
… vízvezeték-szerelést csapcserétől 

a csőtörésig
… kerticsap-szerelést
… vízóra-kiépítést
… vízvezeték-kiépítést
… központifűtés-szerelést
… kazáncserét
… gázvezeték és -készülékszerelést
… szennyvízcsatorna-kiépítést és 

dugulás-elhárítást

BÁLINT JÓZSEF
Víz-Gáz-Központifűtés-szerelő

Hívjon bizalommal
06 (20) 370 74 17

Kézenfekvő, hogy megkérdezzem: 
mi lelte?

– Ez már istenes, ahogy most vagyok. 
Képzeld, pár hétre még tolószékbe is 
kényszerültem, ha pár méternél többet 
akartam megtenni. Nem baj, tanulsá-
gos volt: legalább megtudtam, milyen 
lehet kerekesszékben létezni; s azt, 
hogy milyen áldozatkészek az embe-
rek. A lányok itt, a boltban rengeteget 
segítettek, még olyan is volt, hogy 
főzési tanácsot is kaptam a készülő étel 
mellé. Egyébként az etetésem nagyob-
bik részének gondját a bisztróra bíz-
tam, onnan hordtam többnyire a kaját. 
Te, nem is tudtam, hogy ilyen jól főznek. 
Kezeit csókolom – köszön jó hango-
san az egyik, épp velünk szembe jövő 
eladónak, majd ismét hozzám fordulva 
megjegyzi: – Látod, itt van E. is – a név 
a személyiségi jogokra tekintettel mar-
adjon titok –, nem tudom, mi lett volna 
velem, ha ő és a kollégái nem támogat-
nak a bevásárlásaimnál. 

E.-t én is jó ismerem, évek óta fi-

gyelem, feleségemmel magunk közt 
csak úgy hívjuk, hogy a Villámkezű E. 
Boszorkányos gyorsasága mellett még 
készséges és türelmes is a vásárlókkal. 
Egyik percben a kasszában ül, aztán 
térül-fordul, s a következő pillanatban 
már az árupakolásnál tűnik föl.

– És most mire készülsz éppen?
– Nagybevásárlás…  – Épp szombati 

napra esett találkozásunk. – Tudod, az 
elmúlt hetekben azért eléggé lepusztult 
a háztartásom. Húsvétkor a szüleimnél 
voltam, de most újra vissza kell zök-
kennem a hétköznapokba. Munka, s az 
agglegényélet napi rutinja. Takarítanom 
is kell a hétvégén, teljesen ki vagyok  
fogyva a tisztítószerekből. 

E., ki tudja, hogyan, megint mellettünk 
bukkan föl, elkapja a végszót:

– Most nagyon jó akció van … 
termékekből – itt egy márkanév követ-
kezik –, érdemes megnézni! 

Miközben elindulunk a háztartási vegyi 
áruk felé, az eladó még utánunk szól: 

– Aztán a pénztárnál elővegyék ám a 
vásárlókártyáikat! Csak azért mondom, 
mert maguk mindig elfelejtik.  A férfiak 
már csak ilyenek.

Hogy milyenek a férfiak? A vásár-
lókártyáról valóban meg szoktam feled-
kezni, de nem a pohár sörömről és a 
pörköltömről a bisztróban, ami az én 
fizetségem, ha magamra vállalom, mint 
most is, a bevásárlást. Ezúttal, mint az 
esetek többségében, társam is akad út 
közben. Nem kellett sokat kapacitál-
nom, hogy kötélnek álljon. A férfiak már 
csak ilyenek…

Étekfogó

ÉleTkÉpek A prímA Élelmiszer-áruházAkból

Bevásárlás segítséggel
A Príma bejáratánál futunk össze. Pontosítok: én, szokásomhoz híven futok, de 
ő, szokásától eltérően erősen sántikál. 

Dr. Egerszegi Sándor
tüdőgyógyász szakorvos

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

• Légzésfunkció
• Allergiateszt
• Leszoktatás 

dohányzásról
• Szaktanácsadás

Sóval a légutak egészségéért!

Sóházikó

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

GÉPKÖLCSÖNZÉS,  
SZERVIZ

1029 Budapest, 
Nagyrét u. 19.  

Tel:06 1 376 8619

Ha valamit nem érek el, 
kérnem sem kell, hogy 
segítsenek 
(képünk illusztráció)
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA 
BUDAKESZIN

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

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

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

Tanfolyamok egész évben, 
kéthetente csütörtökön

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

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

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

Autó Motor
B SM A-1 A-2 A B-vel A-1

Elmélet 31e 20e 20e 20e 20e 10e
Gyakorlat 129e 49e 58e 69e 94,5e 6e
Összesen 160e 69e 78e 89e 114,5e 16e

SZOMBATON IS NYITVA!

Budakeszi, 2018.03.07., 09:20
Csak nem a krókusz kéredzkedik ki? 

– kérdeztem magamtól előző nap reggel, 
amikor a hóréteg tetején a négy, kidu-
dorodó, fehér süveget megpillantottam a 
kertben.  – De hiszen itt nem is volt sem-
miféle virág! 

A ma reggeli napsütésben, a megindult 
olvadásban aztán kiderült: egy kint felej-
tett játék gereblye fogai bukkantak elő, 
emlékeztetve trehányságomra, no meg 
arra, hamarosan ideje lesz kézbe venni az 
igazi kerti szerszámokat.

Budakeszi, 2018.03.07., 12:15
Mintha a megtestesült tavasz jönne 

velem szemben az utcán: vörös szövet-
kosztümben, rajta tenyérnyi fekete pöty-
työk, a kabát karjára vetve, másik kezében 
kacéran lóbálva táskáját, arcát a nap felé 
fordítva, szemével hunyorogva, ringva 
végig az utcán.

Budakeszi, 2018. 03. 07., 12:22
Nem messze a Kőkereszttől egyszerre 

fölbukkan ismerősöm. Közismert róla, 
hogy szabadidejében szenvedélyének, a 
futballnak hódol – mint bíró.  Szóba ele-
gyedném – „Cooper-teszt, mi?” –, de 

csak futtában válaszol: „Az már megvolt; 
most a félmaratonira készülök.” 

Budakeszi, 2018.03.07., 12:25
A hétrét görnyedt ember ismét megjelent. 

Hónapok óta nem láttam, de ma újra meg-
pillantom jellegzetes alakját, ahogy a Nap-
sugár utca elején ugyanazzal az elszántság-
gal vág neki a Makkosmáriára vezető útnak, 
mint ahogy majd’ húsz éve látom a hét- 
végeken tavasztól őszig. Derékban 
kilencven fokban meghajolva, hátán háti- 
zsákkal, baktat fölfelé. De emberünkön 

látszik, ha nem kapna fuvart, akkor sem 
tántoríthatja el céljától semmi.

Páty, 2018.03.07. 14:27
A hópaplan alól éppen csak pár napja 

előbukkant gyepen kis fehér süvegek, fol-
tok jelzik a közelmúltat – és a naptárt. Páty 
határában járok, útban Biatorbágy felé. 
Mintha sót szórtak volna szerteszét.  S bár, 
mint tudjuk, a kecske szereti a sót, de a 
legelészni kicsapott kis nyáj érdeklődését 
most teljességgel a zöld paréj köti le.

A tavasz további 12 pillanatát Olvasóink 
a Budántúl Magazin Facebook-oldalán 
követhetik.

Zsibora Bot

A  tavasz 17 pillanata

TV, video, rádiósmagnó,
CD-lejátszó, DVD-lejátszó,
lemezjátszó, távszabályozó

és háztartási kisgépek
szakszerű javítása garanciával

Budakeszi, Széchenyi u. 4.
kemeny.endre@mailbox.hu

Kemény Endre
műszerész

Tel./Fax: +36-23-455-251
Mobil: +36-20-971-1120

Batsoft31 Kft.

javítása
Számítógépek 
értékesítése
Vírusirtás
Adatmentés, 
archiválás

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

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

Számítógépek

Várjuk 
a folytatást
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BUDAKESZI
Április

7. szombat 10.30
Cérnahangverseny
Concordia Fafúvós Kvartett
Prohászka O. Gimnázium
20.00 
Keszi Táncház 
Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont (EFMK)
15. vasárnap 16.00-22.00 
Zwickl Polka Partie 
EFMK
16. hétfő 18.00 
Pálfy Margit előadóestje Szécsi 
Margit verseiből 
Nagy Gáspár Városi Könyvtár
18. szerda 18.00
A keresztény Európa tönkretétele
Raffay Ernő előadása (EFMK)
21. szombat 
A Föld Napja a Budakeszi Vadas-
parkban
19.00-21.00 
Acapella – Ad libitum
Elsa Valle és Winand Gábor 
lemezbemutatója, Rathauskeller
28. szombat 10.00 
Budakeszi Majális
Fő téri park és Közösségi tér

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

Április

10. kedd, 19.00 
A sötétség hatalma
11. szerda, 11.00, 15.00 
Legyetek jók, ha tudtok!
18.00 
Operabeavató
13. péntek, 10.00 
Cerka Tinka és a szürke Lord
Városi Ifjúsági Klub
14. szombat, 11.00 
Cerka Tinka és a szürke Lord
Városi Ifjúsági Klub 
16. hétfő, 15.00 
Liliomfi
17. kedd, 11.00, 15.00
A két Lotti
20. péntek, 10.00 
Cerka Tinka és a szürke Lord
Városi Ifjúsági Klub 
21. szombat, 19.00 

Komámasszony, hol a stukker?
22. vasárnap, 15.00 
A házasságszerző

ZSÁMBÉK
Zsámbéki köZművelődési 
intéZet és könyvtár

Április

6. péntek, 18.00
Zsámbéki filmklub – Bűnök 
a művelődési házban 
11. szerda, 18.00
Geopolitikai előadások
Németország – dr. Jászberényi Jó-
zsef előadása a művelődési házban
12. csütörtök, 18.00
Zsámbékiak a nagyvilágban
Ausztrália – Lukács Andrea úti 
beszámolója a könyvtárban
14-15., szombat-vasárnap, 10.00-16.00
Múzeumi hétvégék Zsámbékon
14. szombat, 16.00
A világítás története
Vetítéses előadás Mészáros Árpád 
emlékére a Lámpamúzeumban

19. csütörtök, 18.00
A természet és az ember 3.
Irodalomterápia Szász Éva veze-
tésével a könyvtárban
20. péntek, 18.00
Zsámbékiak szabadegyeteme
Néptánc és balett
Kató Lilla előadása a művelődési 
házban
21. szombat, 19.00
Nyakas Jazz Klub
Gáspár Károly trió koncert a 
művelődési házban, jó idő esetén 
az udvaron
25. szerda, 10.00
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A Mesekocsi Színház előadása
a művelődési házban
26. csütörtök, 18.00
Inkább létezni, mint látszani
Ullmann Péter Ágoston premont-
rei szerzetes könyvbemutatója
a könyvtárban
28. szombat, 15.00
Ujhegyi Éva
fotókiállításának megnyitója
a művelődési házban

K u l t u r á l i s  a j á n l ó , ÁPRILIS
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Március 15. idén az április 8-i 
választást megelőző kampány 
kellős közepére esett, így 
óhatatlanul átpolitizálódott. 
(Amúgy nincs ezzel semmi 
baj, március 15. nem anyák 
napja vagy Black Friday.) A 
politikai megmozdulások mel-
lett hagyományosan állami 
kitüntetések is gazdára találtak 
e napon. Térségünkből több 
jeles személyiség is a Parla-
ment vendége volt.

Kásler Miklós, a Magyar 
Tudományos Akadémia dok-
tora, az Országos Onkológiai 
Intézet főigazgató főorvosa 
Széchenyi-díjban részesült. 
Rost Andrea, a neves operaé-
nekes a Magyar Érdemrend 

tiszti keresztje polgári tago-
zata kitüntetést kapta.

Ugyancsak kitüntették 
Callmeyer Lászlót. A magyar- 
országi kistelepüléseken rej-
tőző építészeti értékek védel-
mében, megmentésében, azok 
feltárásában és továbbépíté-
sében kifejtett több évtizedes, 
„gondoskodó” építész alkotói 
munkássága elismeréseként 
kapott Ybl Miklós-díjat.

Szép egybecsengés, hogy 
pár nappal korábban, március 
9-én az idén kilencven éves 
Callmeyer Ferenc, László édes- 
apja,   „CöFö  tanár úr” meg-
tartotta székfoglalóját a Ma-
gyar Művészeti Akadémián.

tb

Tüntetések, kitüntetések

Befejeződött Perbálon a Szent Anna templom renoválása.  A 
munkákra a kormány adott pénzügyi támogatást.  A munkák 

befejezését és a megújult templomot ünnepélyes keretek közt ad-
ták át a híveknek. A március 4-ére időzített ceremónián megjelent 
Spányi Antal megyéspüspök is, aki megáldotta a szentélyt, de ott 
volt és beszédet mondott a térségünkhöz kötődő Soltész Miklós 
államtitkár és a kerület országgyűlési képviselője, Csenger-Za-
lán Zsolt is.

eszt

Őrségváltás a Maklárinál
Mondják, a hetes szám (s következésképp annak szorzatai) 
krízist  jelez a szó eredeti, görög értelmében (krízisz: változás). 
Kétszer hét év után, a messze földön híres, perbáli Maklári 
József Kórus karnagya, aki az együttest összekovácsolta és 
sikerre vitte, távozik. Lisztes László utóda március 21-én vette 
át hivatalosan a karmesteri pálcát, s tartotta meg első próbáját 
a Közösségi Házban.

pim

Qrva jó film
Január végén mutatták be, s máig sok tízezren látták idehaza a 
Budakeszin élő, világhírű rendező, Szász János A hentes, a kurva 
és a félszemű című filmjét. Az alkotás  külföldön is sorra aratja a 
babérokat. A genti és a haifai fesztiválsikerek után márciusban a 
portói Fantasportón nyerte el a kritikusok zsűrije díját.
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A színigazgató-cserék ritkán mennek 
zökkenőmentesen, Magyarországon le-
galábbis. Miért is lenne ez másképp Bu-
daörsön. Annak idején Éless Béla például, 
az intézmény alapítója, igazgatója és tó-
tumfaktuma is tüskékkel a szívében távo-
zott, de most, úgy néz ki, utódját, Frigyesi 
Andrást is elérte elődje végzete.

Frigyesi mandátuma nemsokára lejár, 
nemcsak illendő, hanem jog is előírja, ilyen- 
kor pályázatot kell kiírni a következő 
direktori ciklusra. Ez megtörtént Bu-
daörsön is. Az első furcsaságra akkor 
derült fény (szóbeszéd persze már ko-
rábban is volt), amikor az eddigi direk-
tor mellett a színház művészeti vezetője, 
Berzsenyi Bellaagh Ádám is pályázott. 
Ez már sejteni engedte, hogy nem egy 
sima helycsere lesz. Berzsenyi Ballaagh 
ugyanis Frigyesi tanítványa volt, ő vette 
szárnyai alá egészen fiatalon a színház-
csináló ambíciókat dédelgető férfiút. Ha 
arról lett volna szó, hogy a mester úgy 
érzi, kinevelte az utódot, vagy egyéb, má-
sutt megvalósítani akart ambíciói lettek, s 
át akarja adni a stafétabotot, akkor aligha 
jelentkezik ő is a posztra.

A meglepetések ott folyatódtak, amikor 
kiderült, mind az ajánló szervezet, mind 

az önkormányzat egyértelműen a fiatalab-
bik pályázó mellé állt. Kétséget kizáróan 
választotta meg az önkormányzat a bu-
daörsi Latinovits Színház új igazgatóját 
Berzsenyi Bellaagh Ádám személyében. 
Úgy tudni, a társulat nagyobbik része is a 
változás mellé állt. 

A frissen megválasztott direktor csak 
annyit nyilatkozott a sajtónak, hogy szak-
mai vitáik voltak elődjével, de részletek-
be nem kívánt bocsátkozni. Frigyesi el-
mondta, hogy jelenleg még nem tudja, 
hol folytatja majd színházi pályafutását, 
egyelőre a következő évad előkészítésére 
koncentrál, hiszen azt, igaz, már a rivális 
viszi, de alapvetően kettejük eddigi közös 
munkáin alapszik majd.

A krónikási hűség okán azt is el kell 
mondani, Frigyesi és Berzsenyi Balaagh 
mellett még két pályázó volt. Egyikük Her-
czeg Tamás, a HOPPart társulat vezetője. 
A Budaörshöz sok szálon kötődő Sza-
lay Krisztina (alias Szalai Kriszta), már 
öt évvel ezelőtt is a jelöltek között volt. 
Számtalan színházi és filmes sikere mellett 
létrehozta a Kapcsolda programot, ame-
lyen fogyatékos és egészséges gyermekek 
egy-két napig közös kézműves-, sport- és 
zenefoglalkozásokon vesznek részt.

Az új színi direktor egyébként, 
nagyvonalúan, fölajánlotta a két „vesztes” 
pályázónak, hogy működjenek együtt, 
rendezzenek ők is Budaörs színházában.

Ozirisz Abbot

Színház az egész világ

Kitelepítés itt és ott
A budakeszi németség (és a nem néme-
tek) március 19-én emlékeztek a 20. 
századi magyar történelem egyik szé-
gyenletes fejezetére, a svábok tömeges 
exodusára a 2. világháború után.

Budajenőt pár héttel később érte el a 
vész; idén április 7-ére hirdette meg a 
helyi önkormányzat a műsoros megem-
lékezést, melynek keretében megko-
szorúzzák a Fő téri emlékművet, illetve 
az óvoda falán elhelyezett emléktáblát.

FŐZŐVERSENY 
ÉS SZÁRNYASÁLLAT-SZÉPSÉGVERSENY

ÁPRILIS 7. SZOMBAT

Budaörs, 
Patkó utcai 
nagy parkoló

Főzőcsapatok jelentkezését 
várjuk:

gazdakor@budaorsigazdakor.hu

Mögöttem 
az elődöm
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A gondoskodás kötelesség!
Gondoskodjunk idős-
korú, beteg, rászoruló 
hozzátartozóinkról! Ez  
nemcsak erkölcsi, ha-
nem esetenként jogi 
kötelezettség is.

A Büntető törvény-
könyv 167. §-a úgy 
rendelkezik, hogy aki 
állapotánál vagy idős ko-
ránál fogva önmagáról 
gondoskodni nem tudó 
személlyel szemben gon-
dozási kötelezettségét 
nem teljesíti, és ezáltal a 
gondozásra szoruló éle-
tét, testi épségét vagy 
egészségét veszélyezteti, 
bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A szabály egyértelmű. Nézzük a részleteket. 
A bűncselekményt az tudja megvalósítani, akinek 

gondozási kötelezettsége áll fenn. Ilyen gondozási 
kötelezettség jogszabály alapján, vagy akár szerződés, 
pl. tartási szerződés alapján is fennállhat. Fontos, hogy 
a bűncselekmény olyan ember sérelmére követhető el, 
aki betegsége vagy idős kora miatt nem tud önmagáról 
gondoskodni. Természetesen a bíróságok előtt ez komoly 
megfontolás tárgya kell legyen, hogy vajon képtelen 
volt-e gondoskodni magáról az adott sértett. Ez gyakran 
szakértői kérdés.

A civil életben egyszerűbb eldönteni ezt a kérdést. 
Ha valaki a mindennapi életszükségleteket nem tudja 
biztosítani a maga számára, biztosan képtelen az önel-
látásra. Pl. nem tud bevásárolni magának, nem tud tisz-
tálkodni, mozgásképtelen, nem tudja a gyógyszereit 
beszerezni vagy bevenni, orvosi ellátáshoz jutni stb. 
Bűncselekményről akkor beszélünk, ha az elkövető 
mulasztása miatt a sértett élete, testi épsége, egészsége 
veszélybe kerül. Amennyiben komolyabb következmé-
nyei lennének, általában más bűncselekményről beszél-
hetünk. 

Kiemelem, hogy kiskorúval szembeni gondozási 
kötelezettség elmulasztásakor nem ez a bűncselekmény, 
hanem kiskorú veszélyeztetése valósul meg. 

Mindezek a büntetőjogi előírások. Az erkölcsi 
kötelezettség ennél tágabb körben is kötelezi a hozzátar-
tozókat, egyéb gondozást ellátókat. Ne hagyjuk ezt fi-
gyelmen kívül!

Dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd 

Dr. Moravcsik Krisztina 
ügyvéd

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

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

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

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

E-mail: stras@interware.hu

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

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

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

Az Ön jogi partnere 
az Amerikai Egyesült 

Államokban

ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak

felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára.

FORDÍTÁSOK készítése

Budakeszin
Telefon: (06 23) 453 217 

Tanuljunk együtt! LÁMA-VILL

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

villamossági 
szaküzlet
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Az ön lába 
egészséges?

Gyógyászati Segédeszköz 
Szaküzlet 

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

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

Microlife vérnyomásmérő 
készülékek már 
9800 forinttól (csak nálunk)!

Nem egy vándorcirkuszból elszabadult, elü-
tött és cserben hagyott vadállatról van szó. 
Egy Jaguar (nagy J-vel, ékezet nélkül) spor-
tautó haladt Pilisjászfalu felé, Piliscsabát már 
maga mögött hagyva, amikor egy balra ívelő 
kanyarban kisodródott az úttestről, és az út 
menti vízelvezető árokban landolt február 
20-án délután  fél kettőkor, a 10-es úton. 

Az eddigi vizsgálat során fölmerült, hogy 
a gépkocsivezető azért kényszerült hirtelen 
irányváltásra, aminek következtében a bale-
set bekövetkezett, mert így tudta elkerülni a 
frontális ütközést egy vele szemből érkező 
teherautóval. A jegyzőkönyvből kiderült az 
is, hogy a teherautó sofőrje megállt, de segít-
ségnyújtás nélkül tovább hajtott. 

Nem sokkal később egy másik teher-
gépjármű, valamint egy személyautó haladt 
el a baleset helyszíne mellett, vezetőik 
megálltak, de a rendőrök kiérkezését már 
nem várták meg.

A rendőrségi közlemény, a vizsgálat érde-
keire tekintettel, nem tér ki arra, hogy a nyil-
vánvaló anyagi kár mellett személyi sérülés 
történt-e.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya eljárást indított cser-
benhagyás vétség elkövetésének gyanúja 
miatt.

A Budaörsi Rendőrkapitányság munka-
társai kérik, hogy annak a két gépkocsi-
nak a vezetője akik a helyszínen megáll-
tak, illetve aki a balesetet látta, vagy 
azzal kapcsolatban információval ren-
delkezik, jelentkezzen személyesen a Bu-
daörsi Rendőrkapitányságon (2040 Budaörs, 
Szabadság út 160. szám), vagy hívja 06 23 
505-400-as telefonszámot, továbbá 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 „Telefon-
tanú” zöldszámán, vagy a 107, 112 központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.  

Robot Szabi

Cserben hagyták a Jaguárt

Emléktábla a halott bajtársaknak
Máig elevenen él a helyiek emlékezetében (Olvasóink pedig lapunkból is értesülhettek 
róla), hogy tavaly év elején néhány nap eltéréssel két, pátyi polgárőr is életét vesztette 
közúti balesetben. 

Dudás Károlyt (23 éves) 2017. február 21-én hajnalban Biatorbágy és Páty között 
érte utol a végzete, a 39 éves Juhász József február 25-én, reggel 7 órakor vesztette 
életét Perbál és Tinnye között.

A pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesület március 26-án, 17 
órakor a helyi rendőrség (Kossuth Lajos utca 99.) épületénél emléktáblát avatott baj-
társaik tiszteletére.

Árokban és 
árkon-bokron át
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PRIMŐRÖK A PRÍMÁBAN

Közel van hozzám. Közel áll hozzám

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.
 TELKI, NAPSUGÁR U. 2.

A tél függönye 
fölmegy, 

a tavasz föltárul!
Kövesse akcióinkat 

áprilisban is. 
A zöldséges pultot 

ki ne hagyja!

STADT ÉTTEREM és KÁVÉZÓ

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

Vendégeink csak bolondozzanak 
áprilisban és az év minden napján. 
De mi komolyan vesszük a dolgunk.

Stadt. 
A hely, ahol 

jó kedvre derülök.

A tao ókori kínai bölcselet, de 
a hazai TAO-rendszeren még a 
legnagyobb kínai bölcsek sem 
lennének képesek kiigazodni.

Többszörösen elcsépelt 
frázis, önmagában, még Bu-
daörs vonatkozásában is, de 
juszt is leírom: „sportnagyha-
talom”. 

A településnek van nem is 
olyan régen épült, korszerűnek 
mondható stadionja, de hát az 
idő halad, és ahogy a helyi csa-
pat araszolgat feljebb a bajnok-
ságokban, az igények is nőnek.

A Budaörs jelenleg az NB 
II-ben van, s annak is az 
élmezőnyében tanyázik.

Jó három évvel ezelőtt 
merült föl, hogy a létesítményt 
korszerűsíteni és bővíteni kel-
lene. A tervek között fűthető 
játéktér, fedett lelátó, új öltöző, 
valamint szabadidősport-
fejlesztések szerepeltek. A 
beruházások fő forrása a sok 
vitát kiváltó TAO, valamint 
önkormányzati támogatások 
voltak. (A TAO lényege, hogy 

vállalkozások adójuk egy részét 
a NAV helyett sportberuházá-
sokra fordíthatják. Hozzáértők 
szerint a rendszer átláthatat-
lan és a korrupció melegágya, 
ez nem konkrétan Budaörsre 
értendő, hanem általában.)

Az építkezés a tervezettnél 
később indult, ímmel-ámmal 
haladt, majd tavaly nyáron le 
is állt. 

Bár a sportegyesületben az 
önkormányzatnak is van tu-
lajdoni hányada, a beruházás 
alapvetően mégis elsősorban a 
klub és az MLSZ illetékességi 
körébe tartozik. Ennek ellenére 
Budaörs évről évre százmil-
liós nagyságrendű pénzügyi 
támogatást ad a klubnak.

A város- és a klubvezetés 
idén tavasszal úgy nyilatkoz-
tak, hogy már látszik a fény 
az alagút végén, lesz pénz a 
beruházás befejezésére, de 
hogy mikor lesz az avató ün-
nepség, azt nem vállalkozik 
senki megjósolni.

Bató Borisz

Lao-ce és a budaörsi foci

A magyar labdarúgó-váloga-
tott szokás szerint a Telki 
edzőcentrumban készült a so-
ron következő, amúgy barátsá-
gos mérkőzésére – Kazahsztán 
ellen. Pár nappal a meccs előtt 
a csapat új szövetségi kapi-
tánya, Georges Leekens új, 
transzcendens  fegyvert vetett 

be: a telki r. k. templomba vitte 
fiait, hogy ott fohászkodjanak a 
győzelemért.

A magyar focin azonban az 
ima sem segített: Magyaror-
ság—Kazahsztán 2:3.

Sza-T-ir
u.i.: Pár napra rá jött a ráadás: 
Magyarország—Skócia 0:1

Fohász fociért Telkiben

Pedig a pápa is szereti
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Budakeszi Házak 
Ingatlaniroda

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

Lencz Judit

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk 
Budakeszin és környékén 

ügyfeleink számára.
*

Tekintse meg választékunkat honlapunkon!

A részletek felől 
érdeklődjék 

üzletkötőnknél!

No, ilyen se volt még! Hogy a bűnügyi rovat-
ban munkatársunk szerepeljen, de még csak 
nem is áldozatként, hanem tettesként.

Kérem, figyeljenek erre a sajtótörténeti pil-
lanatra.

Odakint még havas a táj, röpködnek a mí-
nuszok, de egyre több, kisebb vagy nagyobb 
jelét érzékeli az ember, föltartóztathatatlanul 
közeleg a tavasz.

A minap is, mi történt? A zord időben 
menedékre vágyva, törzskávéházamba beté-
rek. Miután a testem s lelkem átmelegedett, 
s az óra is jelzi, vár még teendő, fölállok az 
asztaltól, hogy induljak tovább. A fogasról 
laza mozdulattal kapom le a kabátom, s már 
a kalapomért nyúlnék, amikor a szomszéd 
asztaltól egy látásból ismerős hölgy kedve-
sen megszólít: „Szerkesztő úr, egy kis tévedés 
történt. Az nem a maga kabátja”. Zavarba 
jövők, s igen, magam is csak most fogom föl, 
hogy már ahogy belebújtam, éreztem valami 
furcsát, mintha az anyag nem lenne ugyanaz, 
s a hossza sem a megszokott, de közismert 
szórakozottságomban erre akkor ügyet sem 
vetek. Pirulva bújok ki az idegen holmiból, 
szabadkozva, hogy hát kabát kabát, ez is 

fekete meg amaz is. Ekkorra már a hölgy 
partnere is, aki eddig háttal ült, megfordul. 
Láthatóan nem neheztelnek, remélem, más, 
aki tanúja a jelenetnek, sem kelti kabáttolvaj 
híremet. A kárvallott láthatóan nem, hiszen 
még egy tréfás megjegyzésre is futja: „Igaz, 
hogy ennek a kabátnak a tulajdonosát is úgy 
hívják, mint önt.” Szóval kérdem én, mikor 
máskor tud ilyen furcsa eset megtörténni, 
ha nem tavasszal. Pedig még nem is áprilist 
írunk. Még egy héttel később sem, amikor 
az eset szinte egy az egyben megismétlődik. 
Azzal a nem elhanyagolható különbséggel, 

hogy áldozatom ezúttal egy vadidegen férfi. 
Ő is észleli, velem szinte egy időben az ese-
tet, de nem szól, csak szúrós szemmel néz 
rám.  Pillanatok múlva, amikor megcsör-
ren a telefonja, s ő beleszól, kiderül, nem is 
igen tehetne szemrehányást, hacsak nem 
orosz nyelven. Kihasználom az alkalmat, 
gyorsan eliszkolok a kávéházból, s miután 
megbizonyosodom, hogy nem eredt a nyo-
momba, mosolyodom el. A még mindig té-
lies tájban egy pillanatra földereng a felhők 
mögött a nap.

Füves füles Biatorbágyon

Hogy a füles honnan jött, aligha fogjuk 
megtudni, mindenesetre tény, ami tény: a 
Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói 
házkutatást tartottak március 22-én hajnal-
ban egy biatorbágyi háznál. A detektívek 
nemcsak kábítószergyanús anyagmarad-
ványokat foglaltak le, hanem a házban 
tartózkodókat gyorstesztnek is alávetették. 
Az eredmény öt esetben pozitív volt. Az érin-
tetteket kábítószer birtoklása vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt gyanú-
sítottként kihallgatták. Ellenük a további 
eljárást – szabadlábon hagyásuk mellett 
– a Budaörsi Rendőrkapitányság Vizsgálati 
Osztálya folytatja.

Az oldalt írta és szerkesztette:
Boros Zita

Tallózás a vidék bűnügyei közT

A fekete kabát és egyéb titkok
Rovatunk szereplői jobban tennék, ha ránéznének a naptárra, színesre váltanák 
ruházatukat, illetve fű helyett főzelékkel táplálkoznának.

Hogy Ön nyugodtan 
aludhasson!

RFM Könyvelőiroda
Budakeszi, Fő u. 32.

Rácz-Fodor Gáborné  Mariann
06 20 9846337

rf.mariann@vipmail.hu

Budakeszi és környékéről 
1-2 éves boltőrzési tapasztalattal, 
magabiztos, pontos, megbízható 

vagyonőrt keresünk.
 
Amit kínálunk:
– versenyképes jövedelem:  

860 Ft/óra (netto);
– megbízható bejelentés, képzés 

biztosítása;
– továbblépési lehetőség, utazási 

támogatás.

 
Ha a hirdetés felkeltette érdeklődését, 
érdeklődjön telefonon: 30-590-2064.

Na hadd halljam, hon-
nan van ez a kabát?
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