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Az utolsó Puma-vadászpilóta
Cikkünk az 5. oldalon

BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS
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Budaörs is legyen
járási központ 

3. oldal

Országgyűlési 
képviselő lett

6. oldal

Varga László
Perbál polgármestere

11. oldal

Novák Ferenc koreográfus 
Budakeszin 

5. oldal
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BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAJEGYVIZSGÁLAT
Szemölcs, fibroma, benőtt köröm műtétek

Akne, körömgomba, pikkelysömör kezelés

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

NEMIGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGIA

Rendelési idő: kedd: 16 –19 óra
Időpont kérés: 30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Táncsics M. u. 9.

Vizsgálati díj: 5.000 forint. 
Műtéti díjak árlista és megbeszélés szerint.

TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOKBAN TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOKBAN 
3030 ÉV GYAKORLAT ÉV GYAKORLAT

– Betegségek lelki hátterével

– Betegségek gyógymódjával

– Betegségek megelőzésével

– Táplálkozási tanácsadással (fogyás, bélproblémák)

– Méregtelenítéssel (elektrolízis, táplálkozás, gyógynövények használata)

– Sorselemzéssel (pszichológia+numerológia segítségével)

– Masszázzsal

 • teljes testmasszázs

 • reflexológia – talpmasszázs

 • nyirok-, és vérkeringés pangásra

 • mozgás problémákra

 • prevencióra

 • feszültség oldásra

TUDÁSOMMAL, SZERETETEMMEL A TEST ÉS LÉLEK 

HARMÓNIÁJÁHOZ SZERETNÉK HOZZÁJÁRULNI!

FOGLAKOZOM: 

Kozinszky Éva • 06 20 557 4047 • 06 23 451 925 • kozeva733@gmail.com
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Kistérségi hírek

Budakeszi járási központ lesz
A budakeszi járás települései Biator-
bágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, 
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, 
Remeteszőlős, Telki, Törökbálint, 
Zsámbék. Budapest körzetesítésével 
éppen a Budakeszi út lesz az Észak-
Budai és a Dél-Budai körzetek határa.

Országosan 168 járás, Budapesten pedig 
7 úgynevezett körzet létrehozását tervezi a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
(KIM), amely január elején társadal-
mi egyeztetésre bocsátotta a járási rend-
szer kialakításáról szóló elképzeléseit. 
Pest megyében 15 járási központot jelöl-
tek ki, amelyek Szob, Vác, Szentendre, 
Dunakeszi, Gödöllő, Pilisvörösvár, 

Budakeszi, Érd, Szigetszentmiklós, Gyál, 
Monor, Nagykáta, Dabas, Ráckeve és 
Cegléd. 

A járások kialakításáról tavaly szeptem-
berben döntött a kormány a közigazgatás 
átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a 
„jó állam” kialakításának egyik fontos állo-
másaként. A járások területének a megyék 
(Budapesten a kerületek) határaihoz met-
szés nélkül kell igazodnia, a járáson belül 
pedig a székhelytől legtávolabb levő tele-
pülés lehetőség szerint nem lehet messzebb 
30 kilométernél. Járási székhely olyan tele-
pülés lehet, ahol kiépült az államigazgatá-
si infrastruktúra, de figyelembe kell venni 
a közlekedési infrastruktúrát is. A javaslat 
egyik célja, hogy a helyi önkormányzatok-

tól és jegyzőktől az államigazgatási felada-
tok a járási kormányhivatalokhoz kerül-
jenek át. A terveket január 20-ig lehetett 
véleményezni, a törvényjavaslat várhatóan 
2012 februárjában kerül az Országgyűlés 
elé, a járási székhelyeket és illetékessé-
gi területet meghatározó kormányrende-
letet pedig várhatóan június végén fogad-
ja el a kormány. A járások és járási (körze-
ti) kormányhivatalok a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti egységeiként 
kezdhetik meg működésüket 2013. janu-
ár 1-jével. A KIM közlése szerint a járá-
sok kialakítása kapcsán az a cél, hogy tele-
pülések „jól érezzék magukat” ott, ahová 
beosztják őket, de ha ez mégsem így ala-
kul, lehetőség lesz a járásváltásra.     (MTI)

Budaörs képviselő-testülete határo-
zatban utasította el, hogy a telepü-
lés a jövőben a Budakeszi székhe-
lyű járáshoz tartozzon. Ehelyett azt 
kéri, hogy a tervezett járás központ-
ja Budaörs legyen, vagy Budaörs szék-
hellyel Törökbálint, Herceghalom és 
Biatorbágy településekkel alkosson 
önálló járást. A térség parlamenti kép-
viselője, Csenger-Zalán Zsolt is támo-
gatja az elképzelést. Budakeszi polgár-
mestere már csak a Zsámbéki-medence 
településeiben gondolkodik.

Wittinghof Tamás, 
Budaörs polgármes-
tere az MTI-hez 
eljuttatott közlemé-
nyében kifejti, hogy 
a korábban járá-
si székhely, később 
pedig kistérségi központként funkcioná-
ló Budaörs számára sok szempontból elfo-

gadhatatlan ez a megoldás. Budaörs intéz-
ményrendszere, közigazgatása, közleke-
dési kapcsolatai kiválóak. A környékbe-
li településekről tömegközlekedéssel jól 
megközelíthető. Budakeszi lakosságszá-
ma 14 ezer fő a majd 30 ezres Budaörssel 
szemben. 

A budaörsi képviselő-testület január 
18-án tartott ülésén határozatban fejez-
te ki, hogy nem ért egyet a koncepcióval, 
egyúttal az önkormányzati törvényben 
biztosított felterjesztési joga alapján a köz-
igazgatási és igazságügyi miniszterhez for-
dul, hogy Pest megyében a térségünkben 
tervezett járásnak ne Budakeszi, hanem 
Budaörs legyen a székhelye. Amennyiben 
ezt valamilyen okból nem tartanák kivi-
telezhetőnek, arra az esetre kezdeménye-
zi, hogy önálló budaörsi járást alakítsanak 
ki Budaörs járási székhellyel, Biatorbágy, 
Budaörs, Herceghalom és Törökbálint 
területén. Ezzel az elképzeléssel az érin-
tett települések egyetértenek, Törökbálint 

ezt már képviselő-testületi döntéssel is 
megerősítette. 

A képviselő-testüle-
ti ülésen részt vett és 
felszólalt a térség par-
lamenti képviselője, 
Csenger-Zalán Zsolt 
(Fidesz-KDNP), aki 
egyetértett az érin-
tett önkormányzat-
ok álláspontjával, hogy négy település 
alkosson új járást, és ígéretet tett arra, 
ezt a kormányzat felé is képviselni fogja. 
Csenger-Zalán Zsolt egyben Zsámbék pol-
gármestere is. 

A budaörsi testületi ülésen elhangzott, 
hogy a közel százezer főt felölelő új buda-
keszi járás nem csak a tagtelepüléseknek, 
de magának Budakeszinek is óriási teher 
lenne, kezdve a közlekedési és parkolá-
si nehézségek rövidtávon nehezen meg-
oldható problémáival, s folytatva az inf-
rastrukturális különbségekkel. Az átla-
gos járásméretek az ötvenezer főt ritkán 
haladják meg, s Pest megyében a legki-
sebb, szobi járáshoz csupán 13 ezer fő tar-
tozik.                        Koós Hutás Katalin

Budaörs és Törökbálint döntött: 
nem fogadja el járási székhelynek Budakeszit

A Buda környéki Iránytű honlapján köz-
zétett híradást követően január 20-án 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, Budakeszi 
polgármestere az önkormányzat honlap-
ján úgy nyilatkozott, tény, hogy közúti és 
tömegközlekedési szempontból Budakeszi 
a legkönnyebben megközelíthető város, de 
csak a Zsámbéki-medence települései szá-
mára. A Zsámbéki-medencéhez nem tarto-

zó három település – Budaörs, 
Törökbálint és Biatorbágy – 
valamint Herceghalom kép-
viselő-testületei a polgármes-
ter tudomása szerint egy-
hangú döntéssel választanák 
Budaörsöt járási központnak, 
s véleménye szerint a helyi 
lakosság érdekeit képviselő tes-

tületek döntéseit tiszteletben 
kell tartani. 

A polgármester kifejtette, 
a járási központtá válásból 
eredő közlekedési forgalom-
növekedés nem lenne akko-
ra, hogy az itt lakók ezt meg-
éreznék, inkább a vállalkozá-
si kedv és az üzletek forgalmá-

Budakeszi reálisan a Zsámbéki-medence településeivel számol
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nak növekedését reméli. Budakeszi kör-
zetközpontként ugyanis eddig is eljárt 
néhány környékbeli település építésható-
sági, gyámügyi, okmányirodai, rendésze-
ti ügyeiben, s nem ez volt az, ami a helyi 
közlekedési gondokat okozta. 

Arra a kérdésre, hogy Budakeszi fel-
készült-e a járási központból adódó fel-
adatok ellátására, a polgármester a járá-
si központ kérelmezéséről szóló egyhangú 
helyi testületi döntést, a környező telepü-
lésekkel való egyeztetést és az erről szóló 

közvélemény-kutatási adatokat emelte ki. 
A járást az állam legalsóbb területi egy-
ségének nevezve világossá tette, hogy az 
állam feladata és költsége lesz majd az 
ehhez szükséges feltételek megteremtése és 
a megfelelő szervezet felépítése.

Nem emelkednek a jegyárak, bevezetik 
a csoportos napijegyet, szélesebb kör 
veheti igénybe a kisgyerekes bérletet, 
kutyák számára is lehet napi- és heti-
jegyet váltani, az éves bérletet vásár-
lók választhatnak az 1 db éves és a 12 
db havi bérletszelvény között, a HÉV-
bérletek az éjszakai buszon is érvénye-
sek – ezek a legfontosabb változások 
lépnek életbe 2012-ben.

A Fővárosi Közgyűlés tarifarendelete alap-
ján 2012-ben nem emelkednek a BKV-
jegyek és bérletek árai, viszont janu-
ár 1-jétől módosulnak a környéki autó-
buszjáratok szakaszhatárai: a 2012-es 
évszámmal ellátott Budapest-bérletek és 
Budapest-jegyek a főváros közigazgatá-
si határán kívül eső első megálló helyett 
Budapest közigazgatási határáig, vagy az 
azon belüli utolsó megállóhelyig érvé-
nyesek. Budakeszi felé a 22, 22A és 
222 számú járatokon és a 922-es számú 
éjszakai járaton is az Erkel utcai megál-
ló helyett a Szanatórium utca a budapes-
ti és az agglomerációs bérletek érvényessé-
gének a határa. Nagykovácsi felé a 63-as 
számú járaton a BM-iskola helyett az ady-
ligeti megálló az új szakaszhatár.

Mivel a fővárossal határos településekre 
érvényes agglomerációs helyi bérletek és 
a Budapest-bérletek között legfeljebb egy 

megállóköz lehet, január 1-től az utolsó 
budapesti és az első agglomerációs meg-
álló közti szakaszon érvényesnek tekint-
hető, ha valaki mind a két bérlettel ren-
delkezik. Így nem fordulhat elő, hogy az 
utas e két megálló között az érvényes két 
bérlet birtokában is jegy váltására kény-
szerüljön.

A változás az éves összvonalas Budapest-
bérletet nem érinti - hiszen az a közigaz-
gatási határon kívül is érvényes -, s ugyan-
így nem vonatkozik természetesen a kör-
nyéki bérletekre sem.

A vonaljegy 320 Ft, a helyszínen váltott 
vonaljegy 400 Ft, a 10 darabos gyűjtőjegy 
2800 Ft, a havibérlet 9800 Ft, a tanuló-
bérlet 3850 Ft, a nyugdíjas bérlet 3700 
Ft marad. Emellett új jegyfajták jelennek 
meg a palettán. A csoportos napijegyet 
2-5 fős együtt utazó csoportok használ-
hatják, ára a mindenkori napijegy kétsze-
rese, így 2012-ben 3100 Ft. Ezzel egy idő-
ben a családi jegy megszűnik.

Emelkednek a pótdíjak, a helyszínen 
vagy 3 napon belül a pótdíjirodában 8000 
Ft-ot, csekken 30 napon belül 16000 
Ft-ot, 30 napon túl 32000 Ft-ot fizetnek 
az érvényes jegy nélkül utazók. Az utóla-
gos bérletbemutatás ára 2000 Ft marad, 
azonban a pótdíjazás napján, de későb-
bi időpontban vásárolt bérleteket nem 
fogadják el.                                (MTI)

Szakaszhatárokat módosított a BKV

Az a vízfogyasztó, aki műszakilag ráköt-
hetne a csatornahálózatra, de mégsem 
teszi, a vízfogyasztása alapján számított 
3600 Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizet-
nie - önbevallással - a helyi önkormány-
zatnak az eddigi 360 helyett a fokozot-
tan érzékenynek minősített Budakeszin és 
a környező településeken. Havi 10 m³ víz-
fogyasztás esetén ez az összeg 36000 Ft-ra 
is rúghat családonként. Aki előtt tehát ott 
a csatorna, célszerű tájékozódnia a mielőb-
bi rákötés feltételeiről a helyi polgármeste-
ri hivatalban.

A kedvezményeket többnyire a helyi 
rendeletek szabályozzák (Budakeszin a 
42/2004. sz. önkormányzati rendelet), így 
az alacsony jövedelem miatt kérhető köny-
nyítéseket is. 

Ezen kívül a vízfogyasztás köbméterei-
ből levonható az a mennyiség, amit a díj-
fizetésre kötelezett szennyvíz-kibocsátó 
számlákkal igazoltan elszállíttat. Locsolási 

kedvezmény címén levonható a május-
tól szeptemberig számított vízfogyasztás 
10%-a.

Nem kell fizetni annak, aki külön jogsza-
bályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési 
kislétesítményt, vagy egyedi szennyvíztisz-
tító kisberendezést alkalmaz és a kibocsá-
tás közvetlen környezetében a kibocsátó 
által létesített megfigyelő objektumban évi 
rendszerességgel vizsgálja a talajjal kapcso-
latban lévő felszín alatti vízben a nitrát-, 
ammónium-, szulfát- és kloridtartalmat, s 
az eredmény egyik komponens tekinteté-
ben sem haladja meg 20%-kal a 2005-ben, 
illetve a közcsatorna üzembe helyezését 
követő hónapban végzett alapállapot-fel-
mérés keretében mért értékeket.

Sőt annak a kibocsátónak sem kell fizet-
nie, aki előtt ugyan ott a csatorna, de 
műszakilag lehetetlen rákötnie, s erről be 
tudja mutatni a helyileg illetékes szerv 
(Budakeszin a Keszivíz Kft.) igazolását.

Koós Hutás Katalin

Február elsejétől tízszeresére 
emelkedik a talajterhelési díj

Halpiac nyílt Budaörsön
December elején nyitotta meg Palotás 
Péter, a Magyar Gasztronómiai Egyesület 
egyik alapító tagja mindennap friss árut 
kínáló halpiacát Budaörsön. A halfeldol-
gozást is végző üzletember nagykereske-
dőként tíz éve szolgálja ki a színvonala-
sabb éttermeket és az áruházláncok több-
ségét Magyarországon.

A friss árut a hét öt napján norvég, spa-
nyol, új-zélandi, görög vagy éppen sri lan-
kai árverésekről teherautón vagy repülő-
vel szállítják. Élő homár Kanadából, élő 
tarisznyarák Bretagne-ból, élő languszta 
Dél-Afrikából, élő garnélarák a Földközi-
tengerből érkezik. 

Magyarországon egyedülálló, -70°C fokos, 
ultra mélyfagyasztó hűtőkapacitás lehetővé 
teszi, hogy gyorsfagyasztott halakat, ráko-
kat, kagylókat épp úgy kínáljon, mint a 
legkifinomultabb japán sashimi követelmé-
nyeknek is megfelelő ultra-mélyfagyasztott 
termékeket, s mindent, ami egy ínyenc hal-
ételhez kellhet: fűszerek, sushi kellékek, a 
legextrább olajok, halhoz való borok és a 
legkülönfélébb kiegészítők. 

A Budaörs, Törökbálinti u. 23. alatti üzlet 
nyitva tartása keddtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 9-13 óráig. Vasárnap és hétfő 
szünnap. tel.: +36 23 414 689 vagy 414 488

www.plpseafood.hu

Január 25-ről 26-ra virradó éjjel a VI. kerüle-
ti Kmety utca 29. szám alatti Kernstock-villa 
tetőterében működő, Vadász György és fia, 
Bence építészirodája teljesen kiégett, s az 
utóbbi húsz év tervezőmunkájának doku-
mentumai, s a munkájukhoz szükséges min-
den eszközük gyakorlatilag megsemmisült. 
A Vadász és társai Építőművész Kft., tizen-
négy építész és mérnök, családokkal és több 
évtizedes munkássággal a hátuk mögött, egy-
előre fogalmuk sincs, hogyan tovább. 

Kérjük azokat a barátokat, kollégákat, 
ismerősöket, szervezeteket, akik segíteni tud-
nak, felajánlásaikat ne hozzájuk közvetle-
nül, hanem az epiteszforum.hu szerkesz-
tőségébe juttassák el e-mailen az editors@
epiteszforum.hu címre vagy jelentkezzenek a 
06-20- 548-6419 telefonszámon. A szerkesz-
tőség munkatársai összegyűjtik az ajánlato-
kat, segítenek a lebonyolításban, szervezés-
ben, logisztikában.   

Pénzbeli felajánlásokat a Vadász Építész Stúdió 
Kft. (jogosult) CITI Bank10800014-30000006-
10591043 bankszámlájára vagy magánszemély-
ként Vadász Bence (jogosult) OTP 11773054-
00067915 számlájára lehet közvetlenül küldeni.           

Bővebben honlapunkon:
www.budakornyekiiranytu.hu

Leégett a Vadász-építésziroda
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Az utolsó Puma-vadászpilóta
Kilencvenedik születésnap-
ján egykori bajtársainak leszár-
mazottai, barátai és tisztelői 
köszöntötték Michna Györgyöt, 
a legendás Puma-osztály vadász-
repülőjét, december 19-én, 
Budakeszin.

„Vezérünk a bátorság, kísérőnk 
a szerencse.” Ez volt azoknak a 
Puma-vadászpilótáknak a jelmon-
data, akik1943-45 között ameri-
kai és szovjet gépek ellen összesen 
396 igazolt légi győzelmet arat-
tak, miközben 51 pilótájuk halt 
hősi halált, 30 megsebesült, 21 
eltűnt. A legeredményesebb közü-
lük Szentgyörgyi Dezső volt, 29 igazolt 
légi győzelemmel. A Puma név és jelvény 
1988-ban éledt fel újra, amikor a kecske-
méti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repü-
lőbázis 1. vadászrepülő százada a Puma 
nevet vette fel.

Az egykori pumák közül az utolsó pilóta 
az 1921-ben Miskolcon született Michna 
György. Nem tanulmányi eredményé-
vel, inkább sokrétű és rendkívül eredmé-
nyes sporttevékenységével emelkedett ki 
társai közül: teniszezett, úszott, vívott, 
íjászkodott, síelt, korcsolyázott, szertor-
názott és vitorlázó gépen repült. 1939-
ben, az érettségi után azonnal repülős-
nek jelentkezett. 1943. augusztus 20-án 

avatták hadnaggyá, 
s 1944. november 
5-én aratta első 
légi győzelmét, 
s ekkor lőtték le 
először: lőszer nél-
kül tartott hazafe-
lé, amikor össze-
akadt két amerikai 
géppel. Az egyik 
ronccsá lőtte a 
Messerschmittjét, 
ami még ki is gyul-
ladt. Százötven 
méteren kiugrott, 
de az ejtőernyője 
nem nyílt ki ren-

desen. Egy hónap múlva már tudott bot 
nélkül járni, s jöhettek az újabb 
bevetések. A háború befejezésé-
ig még hat légi győzelmet ara-
tott. Hatvanegy harci beveté-
séből az utolsót 1945. ápri-
lis 5-én repülte, felderítő fel-
adattal. Amerikai fogságból 
hazatérve 1948-ban még 
repülőoktatóként alkalmaz-
ták ugyan, de családját kite-
lepítették. 1950-től már csak 
sofőrként dolgozhatott, 1958-ban 
a rendfokozatát is elvették. Örülhetett, 
hogy nem börtönnel vagy kivégzéssel 
honorálták háborús katonai helytállását. 

1992-ben azonban főhadnaggyá, 1997-
ben őrnaggyá léptették elő.

Az örökifjú, 75 évesen még ejtőernyős 
ugrásra is vállalkozó Gyuri bácsit szüle-
tésnapján olyan festménnyel köszöntötte 
Asztalos István, a mai kecskeméti Puma 
vadászrepülő század parancsnoka, amely 
az egykori pumák Messerschmittjét és 
a mai pumák Gripenjét egymás mellett 
ábrázolja. Az ünneplők között volt még a 
legendás Szentgyörgyi Dezső fia; a Puma-
jelvényt megtervező egykori parancs-
nok-helyettes, nemes belényesi Heppes 
Aladár fia; nemes zetényi Csukás Kálmán, 
magyar királyi vezérkari alezredes, a 
II. repülődandár parancsnokának hadtör-
ténész unokaöccse; Punka György had-
történész; Becze Csaba történész, aki 

Elfelejtett hősök - a Magyar Királyi 
Honvéd Légierő ászai a II. világhá-

borúban címmel jelentetett meg 
kötetet. Köszöntötte Gyuri 
bácsit Németh Zsigmond 
óceánrepülő; Bornemissza 
György, a Vitézi Rend 
Kegyeleti Bizottságának elnö-

ke; Tóth Gyula, aki Elfelejtett 
hősök című versét is elszaval-

ta a köszöntésen; Szabó Sándor, 
a segesdi és a nagybajomi kato-

nai repülős emléktáblák kezdeményezője; 
Csukás Lajos és Steingaluber Tamás

kohuka

Budakeszi hírek

A 81 éves Novák Ferenc, közismert nevén 
„Tata”, nemzetközi hírű, Kossuth-díjas 
koreográfus és néprajzkutató, a magyar 
néptánciskola és koreográfiai isko-
la megteremtője, január 6-án a Bojtár 
Népzenei Egyesület táncegyüttesét vezető 
Menczinger-házaspár meghívására érke-
zett Budakeszire, hogy rendhagyó tör-
ténelemóra keretében adjon bepillan-
tást az általa 1954-ben alapított Bihari-
táncegyüttes táncosai és zenekara közre-
működésével a magyar táncdivat ezer évé-
ről a Prohászka gimnáziumban.

A honfoglalás tánckultúrájáról semmit 
sem tudunk. A kereszténység felvétele és 
az Európához közeledés hatására táncaink 
többnyire a nyugat-európai divatot tükrö-
zik a körtáncoktól a csárdáig. A X. és a XI. 
században egész Európában csak körtán-
cot jártak. Legfontosabb fajtája a női kari-
kázó, amit csak ének kísér. Az egyház nem 
is tartotta a mulatság részének, így nagy-
böjtben és a templomkertben is táncolhat-
ták. A moldvai csángók a mai napig őrzik 
a középkori körtáncok jellegzetességeit. 

A XIV. század közepén Olaszországból 
indult el egy új divat, az ugrós tánc, a 
szalterella, ami úgy terjedt el, mint a 
XX. században a rock and roll. A kötött 

lépéssor helyébe a rögtön-
zés lépett: a körtánc széthul-
lik, s párok táncolnak egy-
mással szemben. „Elképesztő 
botrány lehetett! Egy szel-
lemi forradalom, amelyhez 
hasonlót évszázadokig nem 
láthatunk.” – mondta Novák 
Ferenc. Az építészetben a 
nagy ablakokat és a sok fényt, az iroda-
lomban Petrarca költészetét és Boccaccio 
testi szerelemről írt novelláit hozta pél-
dának. Egy virtuóz zenei áramlat hatásá-
ra az ugrósból alakult ki nálunk a legé-
nyes, melyet már vonós hangszerek kísér-
tek. Akik ezt az új táncot kitalálták, a 
mai világban sikeres koreográfusok lehet-
tek volna.

A török hódoltság különlegessége a fegy-
vertáncok megjelenése, amelyet a cigány-
ság őrzött meg, de csak Szatmár és Bihar 
keleti részén, ahol Rákóczi fegyverkovács 
cigányai éltek. A fegyverforgatást gya-
korolták a rendkívül virtuóz elemekkel, 
miközben középen egy nő táncolt. 

A barokk hatása a forgós táncok divatja, 
melyek legeredetibb formában a gyimesi 
csángóknál maradt meg. Az igazi forgatóst 
azonban a székelyek táncolják.

A XVIII. századi új táncokat már a 

magyar nép maga alkotta meg magának. 
A Rákóczi-szabadságharc után beveze-
tett katonaverbuválás egyedi zenéjével új 
táncstílust hozott, a verbunkot, amelyben 
a magyarság és magyarosság teljesedett ki. 
A sarkantyú is ekkor lett népszerű. 

A reformkor a ma is ismert magyaros 
páros műtáncok ideje, mint a palotás, 
a lippentős, az andalgó, a sarkantyús, a 
körmagyar. Ebből fejlődött ki a magyar 
cigányzene is. 1843-ban egy fiatal újság-
író Gyöngyösről jövet egy mulatságról 
azt írta: mindenkinek úgy kéne táncol-
nia, ahogy a nép teszi a csárdában, azaz 
csárdást. A szabadságharc után minden 
tájegység a korábban gyűjtött ismeretei 
alapján kialakította a maga sajátos csár-
dását, amely rendkívüli változatosságával 
a Kárpát-medencében élő nemzetiségek 
mulatságainak legnépszerűbb tánca lesz.

Koós Hutás Katalin

A magyar táncdivat ezer éve
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„Előbbre jutottunk, mint eredetileg ter-
veztük – fogalmazott Hidas Mátyás, a 
Budakeszi Szépítő Egyesület elnö-
ke december 22-én azon a szűk körű 
ünnepségen, ahol Budakeszi I. világhábo-
rús emlékművének felújításában a legje-
lentősebb szerepet vál-
lalóknak egy márvány 
emléktáblával mondott 
köszönetet a Budakeszi 
Szépítő Egyesület és 
a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány nevében. 
A névsor betűrendben: 
Bánkuti Ákos és Koós 
Hutás Katalin, Bechtold 
Gábor és Nádas Anna, Bodola Lajos, dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottília polgármes-
ter, Eszterle Ferenc, Herein Gyula, Herein 
István, Hidas Gyula, ifj. Hidas Mátyás, 
a Honvédelmi Minisztérium, Keszléri 
József, Kolozsi Gyula, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium, a Mayer 
Toyota, Orosz István, Raffai János, 
Somogyi István, Szász Károly, Till Gábor 
és Tóth Szabolcs.

Nem csak az emlékmű és a szoborkert, 
de a kerítésen kívüli környezet is meg-

újult, méltó módon a városhoz és méltó-
an ahhoz a november 2-i, állami szintű 
ünnepséghez, melynek keretében 2011. 
november 2-án Schmittné Makray Katalin 
és Hende Csaba honvédelmi miniszter 
közreműködésével, katonai tiszteletadás 

mellett avatták 
újra az emlékmű-
vet, ahogy novem-
beri lapszámunk-
ban arról részlete-
sen beszámoltunk.

Hidas Mátyás 
pénzügyi beszámo-
lója szerint a fel-
újításra összesen 

4,4 millió forint folyt be, amit közel két-
százezer forint kivételével fel is használ-
tak. A fennmaradó összegből tavasszal 
még kiépítik az automata öntözőberen-
dezést és megoldják a terület vízellátását.

„Ilyen horderejű összefogáshoz elkerül-
hetetlen egymás megbecsülése és a tole-
rancia. A Szépítő Egyesület betöltötte azt 
az integráló szerepet, amelyre hivatott, 
s amit ismételten bebizonyított.” – zárta 
beszámolóját Hidas Mátyás.

Koós Hutás Katalin

EMLÉKTÁBLA AZ EMLÉKMŰÉRT ÚJABB KÉT ÉVSZÁZADOS 
ZÁSZLÓ KÉSZÜLT EL

A nyár elején számoltunk be arról, hogy 
a templompadláson talált egyik egyhá-
zi zászlót és egy körmeneteknél hasz-
nálatos baldachint újíttatott fel Herein 
Gyula budakeszi vállalkozó Szabó Judit, 
az esztergomi bazilika textil-restaurátora, 
a farészek vonatkozásában Zágoni Péter 
segítségével. Decemberben két újabb 
muzeális darab újult meg Hidas Mátyás, 
Herein István szponzorálásának, Szabó 
Judit és Zágoni Péter munkájának és 
Martin Erzsébet támogatásának köszön-
hetően. A zászlók karácsonykor foglal-
ták el eredeti helyüket a plébániatemp-
lomban.

Az egyik zászló 1914-ben készült, a fel-
irat szerint a Magyarországi Munkások 
Rokkant és Nyugdíj Egylete 208. sz. 
Budakeszi Fiókpénztára jóvoltából. 
A másik zászlón a Madonna a gyermekkel 
az 1800-as évek elejéről vagy még korább-
ról való, vászon alapon mindkét oldalán 
megfestett olajkép. Jobb sorsra vár és hely-
reállításra érdemes még egy hímzett stóla, 
és egy XVIII. század végi kehelytakaró is.

Koós Hutás Katalin 
fotók: Bánkuti Ákos

A Budakeszin élő Szél Bernadett szóvi-
vőt választották országgyűlési képviselő-
vé - az MTI információi szerint jelentős 
többséggel - az LMP kétnapos budapesti 
kongresszusának részvevői január 28-án, 
a január elején mandátumáról lemondott 
Kaufer Virág helyére.

A pécsi származású Szél Bernadett köz-
gazdász-szociológusként elsősorban csa-
ládszociológiával és családpolitikával fog-
lalkozik. 2010-ben lépett be a pártba. 
Már ebben az évben polgármesterjelölt-

ként indult az önkormányzati választá-
son Budakeszin, ahol férjével és két kis-
lányával él, egyikük éppen az önkor-
mányzati választások alatt született. 
2011-ben pártjának válaszmányi szóvi-
vőjévé választották. Szél Bernadett vasár-
nap már részt vehetett azon a frakcióülé-
sen, amelyen a képviselőcsoport tagjai a 
szintén lemondott Schiffer András helyé-
re választottak új frakcióvezetőt Jávor 
Benedek személyében.                                                

khk

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, BUDAKESZIRŐL

Január 4-én, életének 71. évé-
ben váratlanul elhunyt Bruckner 
Ferenc, a budakeszi Bruckner-
panzió tulajdonosa és felesé-
gével az üzemeltetője. Január 
13-án kísérték utolsó útjára a 
budakeszi temetőben.

A ravatalnál Hidas Mátyás, 
a Budakeszi Szépítő Egyesület 
elnöke, az elhunyt barátja így 
búcsúzott a sokak által szere-
tett és tisztelt, mindig jó kedé-
lyű, humoros és mindig őszinte 
Bruckner Ferenctől: 

„Ezer szállal kötődtél 
Budakeszihez itt szület-
tél, itt éltek szüleid és 
őseid, akik ebben a teme-
tőben nyugszanak, halot-
tak napján még virágot 
hoztál a sírjukra most a 
te sírodat fogják az emlé-
kezés virágai borítani.” 
Felesége, 92 éves anyósa, 
testvére és annak család-
ja, két lánya, két veje és 
négy unokája gyászolja.                       

kohuka

BRUCKNER FERENCTŐL BÚCSÚZTAK

MEGALAKULT A 
BUDAKESZI ERKEL FERENC 

KAMARAKÓRUS

December 13-án műkedvelő jelleg-
gel megalakult a Budakeszi Erkel Ferenc 
Kamarakórus. A kórus első nyilvános 
koncertjére február 25-én, szombaton 
15 órakor kerül sor Pátyon, a Máltai 
Szeretetszolgálat Gondviselés Házában.

Az együttes célja elsősorban klasszikus 
és kortárs szerzők kis terjedelmű egyhá-
zi és világi műveinek bemutatása, de a 
helyi hagyományok ápolásához tartozó 
magyar- és nemzetiségi népdalfeldolgozá-
sok is. Az önálló bemutatkozások mellett 
szívesen vállalkozik az együttes arra, hogy 
bármely – Budakeszin vagy egyéb települé-
sen működő - más kórussal együtt koncer-
tet adjon, vagy szükség esetén bármely más 
kórus számára segítséget nyújtson, ha arra 
igény jelentkezik. A kórus szeretettel várja 
tagjai sorába mindazok jelentkezését, akik 
kedvelik a vokális zenét és szívesen venné-
nek részt az együttes munkájában.

Az érdeklődők a közös munkára 
a (23) 450-768 telefonszámon, vagy a 
farkas05.19@t-online.hu e-mail címen 
jelentkezhetnek. Farkas László karnagy

A budakeszi plébániatemplom észa-
ki falánál a budakeszi Német 
Önkormányzat betlehemet állított 
december 16-án, amely mostantól min-
den évben a várost díszíti majd Czeiler 
Zsolt fafaragó, Gulyás Gábor és Csaba 
ácsok, Menczinger Tibor és Pénzes 
Kálmán munkájának köszönhetően.

ELKÉSZÜLT A VÁROSI BETLEHEM

  Herein Gyula, Bodó Erzsébet, Herein 
István, Hidas Mátyás és Szabó Judit 
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 December 9-én hirdették ki a nagyková-
csi főutca rendezésére kiírt, köztér-építé-
szeti hallgatói ötletpályázat eredményét. 
A felhívásra 26 pályamű érkezett, melyek 
közül a zsűri hatot ítélt megvásárlás-
ra alkalmasnak. A pályázók és a bíráló 
bizottság részvételével február 2-án tar-
tottak kiállítást a legjobb pályaművekből 
a nagykovácsi Öregiskolában.

A zsűri elnöke Pálfy Sándor, a Budapesti 
Műszaki Egyetem (BME) Urbanisztikai 
tanszékvezetője volt. A zsűritagok Alföldi 
György, docens, BME Urbanisztikai Tanszék, 
Dr. Jámbor Imre, Corvinus Egyetem, Golda 
János, Győri Egyetem, Tóth Balázs, a hall-
gatói tervpályázat ötletgazdája, Györgyi 
Zoltán, Nagykovácsi főépítésze és Bencsik 
Mónika, Nagykovácsi polgármestere.

A díjazottak:
1. 120000 Ft megosztott I. díj

Csillag Katalin Anna, Szabó Lilla
Budapesti Corvinus Egyetem, 

Tájépítészeti Kar
A zsűri zárójelentése szerint Csillag Katalin 

Anna és Szabó Lilla, a Corvinus Egyetem hall-
gatói első díjas pályázatukban új, a korábbi-
aktól lényegesen eltérő megoldásokra jutot-
tak. Fő gondolatuk a főút korábbi szerepé-
nek visszaállítása, oly módon, hogy a köz-
úti rész mellett egyesített gyalogos és kerék-
páros sétányt alakítanak ki. Ez utóbbit a 
közlekedési sávok enyhe délre mozgatásá-
val valósítják meg. A kastély melletti beveze-
tő szakaszon a terep- és növényzeti adottsá-
gokat is figyelembe véve, a jelenlegi struktú-
rát fejleszti tovább, így a főút kanyarja megnő, 

aminek forgalomlassító hatása kedvező. 
Az Ady Endre út csatlakozásánál – a vadgesz-
tenye fasorra reflektálva – intenzív fatelepítést 
tervez, amivel a falu „zöld kapuját” alakítja 
ki. A hagyományos falusias térszerkezet meg-
határozó elemeként határozza meg az utakat 
szegélyező fasorokat. Az elképzelt struktúra 
következtében a parkolók száma drasztikusan 
csökken, továbbá kedvezőtlen, hogy a busz-
megállóknál öböl kialakítására nincs lehetőség. 
A térbővületekbe elképzelt funkciók – baba-
mama játszóudvar, romkocsma, polgármesteri 
hivatal – jók és valós igényekre épülnek. 

2. 120 000 Ft megosztott I. díj:
Pongor Soma, Regula Noémi Zsuzsanna, 

Tarcali Dávid
BME, Építészmérnöki Kar

A zsűri zárójelentése szerint az eredeti gon-
dolatot felvető és friss stílusban kidolgozott 
pályaműben valami érdekes történik a főut-
cával: a tervezők a 185-ös épület lebontásá-
val egy új „ellenpólusú főteret” alakítanak 
ki. A tér igazából átnyúlik az úton. Jó ötlet, 
a kidolgozás nyilván még tovább finomít-
ható. A szomszédos magáningatlan bevoná-
sa a rendezésbe érdekes felvetés. Az, hogy 
a pályamű a polgármesteri hivatalt elrej-
ti egy banképület mögé, pikáns képzettár-
sításokra ad alkalmat. A megoldásnak az a 
szépsége, hogy nem bűvészkedik különbö-
ző nyomvonaltörésekkel, fekvő rendőrszaka-
szokkal, csak egy helyen avatkozik be, ahol 
egy városias szituációt alakít ki. Az autó-
sok két negyvenes táblát is maguk mögött 
hagyva lassan levehetik lábukat a gázpedál-
ról, erre a megemelt útpálya is szelíd kész-
tetést ad. A kerékpárosok a terecskét kike-

rülve kerekezhetnek tovább, vagy biciklijük-
ről leszállva csatlakozhatnak a gyalogosok-
hoz. A lebontandó jelenlegi hivatal helyére 
piac kerül, ami jó ötlet, bár a 16 férőhelyes 
parkoló kevésnek tűnik. A pályamű az isko-
la előtti tér hasznosításával és egy turistaház 
kialakításával is foglalkozik.

3. 80 000 Ft III. díj:
Nemes Réka, Szabó Zsófia Gabriella

Budapesti Corvinus Egyetem, 
Tájépítészeti Kar

4. 50 000 Ft-os megvételben részesített 
pályamű:

Kovács Gergely, Gyergyák Ákos
Pécsi Tudományegyetem, Pollák Mihály 
Műszaki Kar, Építész Szakmai Intézet

5. 50 000 Ft-os megvételben 
részesített pályamű:

Skrabák Zoltán, Banga Máté
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar

6. 50 000 Ft-os megvételben 
részesített pályamű:

Bede-Fazekas Ákos, Varga István Bence
Budapesti Corvinus Egyetem, 

Tájépítészeti Kar
A nagykovácsi.net információi szerint 

2012-ben a megvásárolt pályázatokat össze-
gyúrva megtervezik a lehetséges kivitelezé-
si terveket, melyek alapján már nagy eséllyel 
indulhatnak a 2013-ban megnyíló pályáza-
tokon. A becslések szerint 200 és 500 mil-
lió forint közötti összegre tehető a beruhá-
zás költsége. 

2007 júniusában Nagykovácsi már kiírt egy 
hallgatói ötletpályázatot, hogy friss tervezői 
ötletek alapján köztér-építészeti javaslatokat 
kapjon Nagykovácsi halmozottan problémás 
főterének (gr. Tisza István, azelőtt Templom 
tér) átalakítására. A tér azóta átalakult és 
2011-ben Nagykovácsi megkapta a megye 
legkulturáltabb települése díjat.

A nagykovácsi Richly Zsolt rajzfilm-ren-
dező, a zsámbéki Lackfi János költő 
dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspökének felkérésére 
Luther Márton életét bemutató, tizenhá-
rom részes rajzfilmet készít. A bemutatót 
a reformáció kezdetének 500. évfordu-
lójára, 2017. október 31-hez kötnék, de 
már 2015-re szeretnék befejezni.

A 71. évébe lépő, eredetileg soproni Balázs 
Béla-díjas rajzfilmkészítő, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem tanára már beleírta nevét 
a magyar rajzfilm történetébe a Magyar 
Televízió számára Marék Veronika forgató-
könyve alapján készített Kockásfülű nyúl 
című sorozatával. Legfrissebb munkái közül a 
két évvel ezelőtt született Kőműves Kelemen 
című filmjétt a májusi Filmszemlén a Magyar 
Animáció Mesterei programban vetítették. 

A budavári evangélikus gyü-
lekezethez tartozó animációs 
filmesben a kilencvenes évek 
közepén merült fel először 
a gondolat, hogy filmsoroza-
tot készítsen Luther Márton 
életéről. A munka pénzügyi 
háttere egyelőre még bizony-
talan, 2017-ig nemzetközi 
összefogással megvalósítható, 
ha ehhez a német evangélikus mellett akár 
a svéd, a finn, de még a református és ang-
likán egyházakat is sikerül megnyerni. A 
reformációnak 2017-ben lesz az ötszáz éves 
évfordulója, és úgy tűnik, hogy a magyaror-
szági emlékbizottság a sorozatot befogadta a 
programjába.

A reformáció napja több protestáns egy-
házban október 31-én tartott ünnepnap 
annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 

1517-ben ezen a napon 
függesztette ki Luther 
Márton a wittenber-
gi vártemplom ajtajá-
ra a bűnbocsátó leve-
lek árusításával kapcso-
latos 95 tételét.

Luther élettör-
ténetét, egyben a 
film forgatókönyvét 

az egyébként katolikus Lackfi János írja. 
A filmben Luther élettörténete mellett meg-
elevenednek majd vívódásai, kétségei, a hit 
kérdésére megtalált válaszai, amelyek Luther 
és az egyes szereplők közötti vitákban bon-
takoznak majd ki, s olyan kérdésekre pró-
bálnak majd választ adni, amit nem csupán 
egy evangélikusnak, de bármely hívő lélek-
nek vagy Istent jó szándékkal kereső ember-
nek tisztáznia kell magában.  

Luther-film készül az 500. évfordulóra

Nagykovácsi, Főutca

P a n o r á m a  O p t i k aP a n o r á m a  O p t i k a
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45.
Az Átrium Üzletház I. emeletén

SZEMVIZSGÁLAT SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL
BANKKÁRTYA, EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KÁRTYAELFOGADÓHELY

KERETEK, LENCSÉK TAVALYI ÁRON!

Tel.: 06 23 457 237 

Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00

SZEREZZE BE HALLÓKÉSZÜLÉKÉT HELYBEN!
SZAKÜZLET: Budakeszi, Fő u. 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel. (23) 453-076, (20) 413-5969

Hallásvizsgálat, hallókészülék, 
elem, fültisztítók.

Időpont-egyeztetés szükséges!
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A közbiztonságra összpontosítanak
A közhasznú Alapítványt Páty fejleszté-
séért 1997 áprilisában hozta létre Páty 
önkormányzata a község műszaki, kör-
nyezetvédelmi, sport, kulturális, szociá-
lis, egészségügyi és közbiztonsági fejlesz-
téseinek támogatására. A Schumiczky 
András elnökletével működő alapítvány 
nevéhez fűződik 2006 óta a Pátyi Tavasz 
rendezvénysorozata, a Forrás téri par-
kosítás támogatása több mint félmillió 
forinttal, 2010 márciusában a 
Csilla von Boeselager-szobor 
felállítása, napközis gyermek-
táborok szervezése. Múlt év 
december 19-én az alapító az 
alapítvány új szerepéről dön-
tött: az új profil a közbizton-
ság, melyről az új elnököt, 
Schneider Mihály biztonság-
technikai szakmérnököt kér-
deztük.

– Mi volt az indoka az alapítvány átalakításá-
nak? 
– Az APF újraelosztó, szervező feladata-
it az önkormányzat visszavette saját hatás-
körébe. A „kiürült” alapítványt közhasznú-
sága miatt szerették volna megőrizni, ezért 
kértek fel minket annak újraépítésére az új 
profil szerint. Manapság különösen fontos a 
külső támogatások, pályázati források bevo-
nási lehetőségének megteremtése, a pályáza-
tokon, a támogatási rendszerekben a szak-
értő fellépés, a biztonságvédelem menedzse-
lése, az önkormányzat, a közösség ez irá-
nyú támogatása. A bejegyzett és közhasznú 
alapítvány azonnal működőképes kereteket 
biztosít a munkánkhoz. Reméljük, az újabb 
törvények nem írják felül a meglévő lehető-
ségeinket. Az elmúlt egy év eredményei bizo-
nyították, hogy összefogással, elkötelezett-
séggel és megfelelő szakértelemmel a legne-
hezebb gazdasági-pénzügyi környezetben is 
lehet eredményeket elérni. 

– Mik ezek az eredmények?
– Kiváló a kapcsolatunk a helyi rendőri 
erőkkel, a rendőrőrs, a kapitányság parancs-
nokaival is, ami még közvetlenebbé válik, 
ahogy a napokban elkészült Pátyi Körzeti 
Megbízotti Irodát átadjuk a biztonságvé-
delmi erőknek, amelyet biztonsági központ-
ként használhat a rendőrség és a polgárőr-
ség is. Önkormányzatunk pénzügyi, magán-
személyek és cégek aktív munkatámoga-

tásával a biztonsági köz-
pontot már fel is szereltük 
minden szükséges eszköz-
zel, hogy a helyi körzeti 
megbízott hozzáférhessen 
ugyanazokhoz az adatok-
hoz, amihez a Budakeszi 
Rendőrőrs. Nagyot lép-
tünk előre a biztonságvé-
delem terén, hiszen eddig 
a majd 8000 főnyi pátyi 

lakosságra egyetlen helyben szolgálatot ellá-
tó rendőr sem jutott, nem volt működő pol-
gárőrség sem, a technikai védelmi rendsze-
rekről nem is beszélve, miközben a jelenlegi 
országos átlag alapján a település lakosság-
száma négy rendőrt indokolna. 
– Februártól már négy állandó rendőr váltja egy-
mást Pátyon.
– A múlt év végén bejegyzett polgárőrség-
gel együtt komoly bűnmegelőző kapaci-
tást alakítottunk ki, őket már láthatják az 
utcákon a feliratozott, felszerelt járőrau-
tóinkban. Fontos az állandó jelenlét, mert 
a környező települések már évtizedekkel 
ezelőtt megteremtették azokat a biztonság-
védelmi képességeket (rendőrőrs, polgárőr-
ség, térfigyelő kamerarendszerek), amely-
lyel a pátyinál lényegesen jobb közbizton-
sági állapotokat biztosítottak. A bűnözés 
az elmúlt években érezhetően áttolódott a 
védelem nélkül maradt Pátyra. Ezt a tényt 
felismerve alkottuk meg 2011 áprilisában 
azt az összetett közbiztonsági és bűnmegelő-

zési tervet, melyet a képviselő-testület elfo-
gadott, s amelynek keretében kialakítottuk 
a biztonsági központot, biztosítottuk a rea-
gáló rendőri erők, a polgárőrök folyamatos 
jelenlétét. Erre a stabil alapra építkezhetünk 
tovább 2012-ben. 
– Milyen pénzből gazdálkodnak?
– Az alapítvány néhány százezres vagyoná-
ból, amit gondos elődeink hagytak ránk. Ezt 
alapvetően önkormányzati támogatásával, 
az alapítvány céljaival egyetértő szervezetek, 
magánszemélyek, vállalkozások pénzügyi és 
munkatámogatásával és pályázaton nyert 
támogatásokkal bővítenénk. Egy összetartó, 
jól összedolgozó csapat alakult ki: ha valami-
re nincs elegendő pénz, pótoljuk társadalmi 
munkával, összefogással. 
– Mi a következő feladat?
– Az új biztonsági központ video megfigye-
lő-rögzítő szolgálati helyiségébe beüzemel-
nénk a TCP-IP térfigyelő rögzítő rendszer 
központját és első 4-8 kamerát felszerelnénk 
a stratégiailag fontos megfigyelési pontokra, 
amint az ehhez szükséges források rendelke-
zésre állnak. Idén finomítjuk az együttmű-
ködés gyakorlatát a rendőrség és a polgárőr-
ség között. Célunk, hogy működésünk ered-
ménye már idén minden pátyi lakos számá-
ra érzékelhető legyen.
– Kik az új kuratóriumi tagok?
– Az alapítvány kurátorai Karvázy Szabolcs 
és Budavári Zoltán. A kuratóriumot támo-
gató szakértőkkel bővítenénk. A jövőben is 
számítok, arra a szilárd és kitartó támogatás-
ra, amelyet a már kialakult biztonságvédel-
mi csapattól, a képviselő-testület többségétől 
és leginkább Székely László polgármester-
től kaptunk. Talán már az idén behozhatjuk 
azt a hátrányt, amit a pátyi lakosok elszen-
vedtek, hiszen adójukkal mindig becsület-
tel megfizették azt az állami közszolgálta-
tást, a közbiztonság állami biztosítását, ame-
lyet nem élvezhették teljes körűen, az alap-
feltételek hiánya miatt.             Hájas Ágnes

Pátyi hírek

Január 16-án rendkívüli képviselő-testüle-
ti ülést tartott a pátyi önkormányzat annak 
eldöntésére, hogy még az előző testület dr. 
Bognár András akkori polgármester lemon-
datása érdekében kezdeményezett bírósá-
gi perében november végén hozott bírósági 
döntés ellen fellebbez-e.

A 2009-ben indított perben elsősorban a 
Bocskai István Általános Iskola felújítása 
ügyében vádolták a volt polgármestert, töb-
bek között a fővállalkozó részszámláinak 
hiba- és hiánymentes elismerése és önkor-
mányzati befogadása, valamint testületi 
felhatalmazás nélküli vagy egy személyben 
az önkormányzat nevében tett jognyilat-
kozatai miatt. A volt polgármester a váda-
kat vitatta és a perben felmerült költsége-
inek a megtérítését követelte közel ötmil-
lió forint értékben. Az ügy már másod-
szor indult el első fokon, amikor novem-

beri ítéletében a bíróság a keresetet eluta-
sította és a vádat érdemben nem vizsgál-
ta amiatt, hogy 2010 októberében Pátyon 
új polgármestert választottak, így az eljá-
rás okafogyottá vált. Az önkormányzat a 
választások után - testületi döntés alap-
ján – ugyan módosíthatta volna a kereset 
tárgyát a volt polgármester egyes ügyekben 
felvethető felelősségének vizsgálatára, de ez 
akkor elmaradt. 

A testület most úgy döntött, nem felleb-
bez. Mivel a volt polgármester költségigé-
nyét a bíróság túlzottnak találta és közel 
tizedére, 575 000 forintra csökkentette, a 
fellebbezés hiányában hamarosan jogerőssé 
váló ítélet szerint ez az összeg lesz az, amit 
az önkormányzatnak meg kell majd téríteni 
a Páty képviselő-testületében jelenleg önkor-
mányzati képviselőként működő Bognár 
Andrásnak.                 Koós Hutás Katalin

Jutalom 
a nyomravezetőnek

Még a karácsonyi szünet előtt ismeretle-
nek elloptak 14 radiátort a pátyi Bocskai 
István Általános Iskola félbe maradt épít-
kezési területéről. A nyomozás még tart, 
a nyomravezetőnek 50000 Ft jutalmat 
ajánlott fel Székely László polgármester. 
Információval jelentkezőket a pátyi polgár-
mesteri hivatal titkárságán a 23-555-532 
telefonszámon, vagy személyesen várják.

Megszűnik a buszmegálló
December 28-tól ideiglenesen megszűnt 
a Budapest irányú Páty, újtelep megálló-
hely. A Budapest irányába közlekedő 784, 
785, 786 és 787 számú autóbuszok a meg-
állóhelyet nem érintik. Az említett járatok 
óránként a Páty, autóbusz-fordulóban áll-
nak meg. A Budapest felől érkező autó-
buszok a meglévő, folyópályás megállóhe-
lyet használják. 

Félmillióba kerül az okafogyott per
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Budajenő a második helyen
A falumegújítás több területén elért 
kiemelkedő teljesítményéért Pest 
megyében a második helyen díjazta 
Budajenőt a belügyi és a vidékfejleszté-
si tárca a Magyarországi Falumegújítási 
Díj 2011 pályázaton. A díjazott tele-
pülések bemutatkozásával egybekötött 
díjkiosztás 2012 áprilisában lesz.

Pintér Sándor belügy- és Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter közösen meg-
hirdetett, Magyarországi Falumegújítási 
Díj 2011 pályázatán azoknak a települé-
si közösségeknek a felkutatá-
sa, díjazása és ezzel „reflektor-
fénybe állítása“ volt a kiírók 
célja, amelyek a mottó szerint 
kimagasló és példaszerű szín-
vonalon végzik jövőbemutató 
fejlesztési munkájukat. 

A pályázati anyagban 
Budajenő részletesen ismertet-
te a település lakossági össze-
tételét, az utóbbi idők válto-
zásait, a település gazdasági 
helyzetét, fejlődését, infrast-
rukturális állapotát, civil szer-
vezeteinek működését, kör-
nyezetének állapotát, kultu-
rális és építészeti örökségének védelmét 
és egyéb, a pályázati kiírásban meghatá-
rozott adatokat.  A pályázat melléklete-
ként fényképes tablókon mutatkozott be 
a település. 

A pályázat. I. bírálati fordulója tavaly 
novemberben zárult le.  Az állami főépí-
tészek elnökletével, a regionális fejlesz-
tési ügynökségek, a LEADER Helyi 
Akciócsoportok és a Magyarországi 
Urbanisztikai Társaság (MUT) 
Falutagozatának képviselőiből álló zsű-
rik készítették el a beérkezett huszonkét 
pályázat régiók szerinti bírálatát.

Budajenő saját régiójában, azaz Pest 
megyében második helyezést, háromszáz-
ezer forintot nyert el, és továbbjutott 

az országos fordulóra. Az országos érté-
kelésen „a falumegújítás több területén 
elért kiemelkedő teljesítményét” emelték 
ki Budajenőnek. A díjazott települések 
bemutatkozásával összekötött díjkiosztás 
2012 áprilisában lesz. 

A pályázati anyag elkészítését Lázár 
Miklós alpolgármester kezdeményezte, 
a kidolgozásban Kuli László és Lévainé 
Pápai Luca képviselők, dr. Mátéffy Anna 
főépítész, Légárné Gulyás Rita telepü-
lésfejlesztési főtanácsos és Draskóczy 
Gergely budakeszi  építész vettek részt.

Akadálymentes a 
budajenői iskola

A település iskolája és polgármeste-
ri hivatala az egykori skót bencés 
rendház műemléki együttesében több 
különálló épületben található. A pályá-
zat célja: az épületek közötti minden-
napos közlekedés akadálymentes biz-
tosítása.

Az erősen lejtős udvaron az ajtótól ajtó-
ig cikk-cakkvonalban vezetett, kerekesz-
székkel közlekedők számra is használha-

tó utak rendezik az udvart. Az új 
utakat nem csupán a mozgásukban 
korlátozottak használják: ez a legrö-
videbb egyenes út például az iskola 
étterme és a tornateremi öltöző, vagy 
a polgármester hivatal és a tanácste-
rem között. 

Az épületegyüttes előtt új, szi-
lárd burkolatú akadálymentes par-
koló készült, melytől a korábban 
épült akadálymentes járdán vezet az 
udvarra. A látássérültek tájékozódá-
sát a bejárati kapu mellett elhelye-
zett információs táblától kezdődő-

en érdes felületű bazalt kocka-
kőből készült taktilis vezetősáv 
segíti. Az új járdák a műemlé-
ki igényekhez igazodóan külön-
böző árnyalatú antikolt megjele-
nésű beton térkő burkolatokból 
készültek.

Az akadálymentesítéssel egy 
időben az együttes főtengely-
ében eredetileg meglévő út is 
megújult, sőt az udvari vízelve-
zetés is kiépült, az udvart füve-
sítették. A plusz költségekre az 
önkormányzat további saját for-
rást biztosított.

A műemlék épülethez új, aka-
dálymentes bejárati ajtó, a moz-
gássérültek számára WC-helyiség 
készült.  A földszinti szak- és 
tantermek, irodák akadálymen-

tessé alakítása ajtócserékkel, küszöbök 
lesüllyesztésével, lámpacserékkel, telepí-
tett- és mobil hangerősítő készülékek-
kel, ergonómiai bútorokkal valósult meg.  
Az iskolatitkári helyiséget beépített hang-
erősítő berendezéssel ellátott, többszintes 
információs pulttal szerelték fel.  A föld-
szinten egységes megjelenésű informáci-
ós táblák, térkép, feliratok segítik a tájé-
kozódást. 

Az önkormányzat folyamatosan együtt-
működött a műemlékhatóság szakembe-
reivel, fogyatékos szervezetekkel, helyi 
fogyatékkal élő személyekkel, akik taná-
csaikkal segítették a megvalósítást. A pro-
jektmenedzsment feladatát a budajenői 
polgármesteri hivatal köztisztviselői látták 
el. Az építésztervező Hamberger György, 
a kertépítész Bella Mónika, a kivitelező a 
Solyszolg Kft volt.

dr. Mátéffy Anna

A Telkiben élő Molnár Krisztina Rita 
nyerte a Magyar Nemzeti Múzeum 
Érzékek útvesztői című irodalmi pályá-
zatát A magány íve című írásával.

Lezárult a Magyar Nemzeti Múzeum 
André Kertész Retrospektív kiállítása 
kapcsán meghirdetett Érzékek útvesztői 
című irodalmi pályázat értékelése. 

Az zsűri – Fisli Éva, Nagy Gabriella és 
Szabó T. Anna – döntése alapján a bekül-
dött 84 pályázat közül a díjazottak a 
következők:

Első helyezett Molnár Krisztina Rita 
A magány íve című írásával. Nyereménye 

egy NC110 netbook a Samsung 
Electronics Magyarország Zrt. felajánlá-
sával.

A második helyezést A hírnök című írá-
sával Láng Orsolya, a harmadik helyet 
pedig Halmai Tamás a Driádok című 
pályaművével nyerte el. Nyereményük a 
Magyar Nemzeti Múzeum ajándékcso-
magja, mely értékes könyvek mellett tar-
talmaz egy 2012-re szóló éves belépőt is.

A díjakat ünnepélyes keretek között 
december 31-én adták át a Magyar 
Nemzeti Múzeum dísztermében, az 
André Kertész Retrospektív kiállítás 
záróünnepének keretében. 

A telki költőnő nyert a 
Nemzeti Múzeum pályázatán

k védelmét
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Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

Szerződések készítése, peres eljárások képviselete
Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

A St-R-As Bt. VÁLLALJA TÁRSAS 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI 
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ 
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYV-
VIZSGÁLÓI HÁTTÉRREL
– Könyvelés: főkönyv, 
naplófőkönyv, pénztárkönyv
– Munkaügy: bérszámfejtés, 
nyilvántartások, TB, bevallások, 
adatszolgáltatások (APEH, ONYF) 
magánnyugdíjpénztárak, APEH 
ügyintézés
– Analitikák, nyilvántartások: 
tárgyi eszköz, ÁFA, vevőszállító 
stb.
Irodánk teljes körű garanciával 
és mérsékelt árakon várja 
ügyfeleit

Strasszer Róbertné Judit
Tel.: 06 23 457 138, 06 20 355 4033

E-mail: stras@interware.hu
www.stras.hu

St-R-AS Bt.
K Ö N Y V E L É S

Hirdetés

Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

javítása, rövid határidővel
Biró István Tel.: 06-26-389476,  06-20-9378110

Dr. Tóth Balázs ügyvéd 
európai jogi szakjogász, közbeszerzési szakértő

Polgári és családjogi ügyek

Kereskedelmi és fogyasztóvédelmi jogi ügyek

Gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek alapítása

Szerződések és egyéb okiratok szerkesztése

Közbeszerzési tanácsadás

Ingatlanközvetítés, adás-vétel teljes körű ügyintézése

Iroda: 2083 Solymár, Mátyás király út 11.

Aliroda: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 81.

Tel.: +36-30-9315599

E-mail: dr.balazs.toth@gmail.com és drtothbalazs@t-online.hu

Teljes épületdiagnosztika

Ajtók és ablakok 

beépítési hibáinak 

kiderítése

Hogy ne szökjön a hő 

és kisebb legyen 

a havi rezsi!

FELFEDEZHETŐ HIBÁK  
KÖLTSÉGCSÖKKENÉS GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

K Ö N Y V Z U G
MINI-ANTIKVÁRIUM

Az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ fõbejáratánál, Budakeszi Fõ u. 108.
NYITVA minden kedden 10-18 óráig. Más napokon általában 15-19 óra között.

IDÕPONTEGYEZTETÉS – MEGRENDELÉS – INFORMÁCIÓ
Tel.: (70) 5370 353  E-mail: glozer@index.hu
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„Az eddigieknél még takarékosabban 
kell gazdálkodnunk” - mondta beszél-
getésünk során Varga László polgár-
mester, Perbál helyzetét elemezve. 
A község első emberét az idei költség-
vetésről, az önkormányzat terveiről és 
a járások ügyéről kérdeztük.

– Mire számíthatnak idén a perbáliak?
– Ez ismét egy nehéz év lesz. A költség-
vetési koncepciót a tavaly évvégén már 
elfogadtuk és most zajlik a konkrét terve-
zés. Amire számíthatunk: még kevesebb 
lesz a bevételünk, a kiadásaink pedig nem 
csökkennek, hiszen többek között a köz-
üzemi díjak is folyamatosan emelkednek, 
ami jelentős tétel az önkormányzat költ-
ségei között. Januárban rendszerint elké-
szítik a közintézmények a költségvetése-
iket és ezek alapján „számolunk” tovább. 
A község költségvetését február végén - 
március elején fogadjuk el. Az már biz-
tos, hogy még az eddigieknél is takaré-
kosabban kell gazdálkodnunk, és csak a 
kötelező feladatainkra tudunk összpon-
tosítani. Az önként vállalt feladatokat 
egyelőre nem tervezzük be, mert nagyon 
bizonytalan, hogy tudunk-e rájuk fedeze-
tet találni.
– Pontosan: melyek az önkormányzat kötelező és 
melyek az önként vállalt feladatai?
– Legfontosabb kötelező feladatok a köz-
igazgatási, oktatás-nevelési, szociális, 
bizonyos egészségügyi téren vannak, de 
a közvilágítás biztosítása, a közterületek 
rendben tartása, a víziközmű-szolgáltatás, 
sőt a gyepmesteri feladatok elláttatása is 
az önkormányzatok dolga. Természetesen 
a felsorolás korántsem teljeskörű. A leg-
nagyobb gazdasági és társadalmi hatá-
sú nem kötelező feladatok közé tartoz-
nak a különböző támogatások, mint pél-
dául a civil szervezetek, egyesületek, klu-
bok támogatása, vagy a béren felüli jutta-
tások, a kafetéria. Ezek is nagyon fonto-
sak, de nem veszélyeztethetik a kötelező 
feladatok ellátását!

– Mi nehezítette tovább az eddig sem könnyű 
feltételeket?
 – Tavaly érte el igazán a válság a cége-
ket és az önkormányzatokat, így Perbált 
is. Az adóbevételeink jelentősen, nagyjá-
ból 30-35%-kal csökkentek, ami komoly 
érvágás volt. A takarékosság tehát nagyon 
fontos lesz most. Ez megmutatkozik majd 
a személyi juttatásokban is. Igaz ugyan, 
hogy évről-évre kevesebbet, de mindig 
adtunk kafetériát a dolgozóinknak. Idén 
ez már tényleg csak egy jelképes összeg-
gé zsugorodik és a közszférában dolgozók 
béremelésre sem számíthatnak. 
– A perbáli önkormányzat a tavaly év végén 
elfogadott költségvetési koncepciójában elhatá-
rozta, hogy elébe menve a folyamatoknak, az 
iskolában is csak a kötelező feladatokat fogja 
finanszírozni. 
– Igen, azt terveztük, hogy bevezetjük a 
feladatalapú finanszírozást az iskolában, 
mint ahogy azt az állam is tervezi. A nem-
rég elfogadott köznevelési törvény hatása-
inak elemzése még folyik, nem igazán lát-
juk még, hogy mit tehetünk meg, s annak 
milyen rövid, közép- és hosszú távú hatá-
sai lesznek.
– Miért ilyen bizonytalan a helyzet?
– Több fontos törvényváltozást a múlt 
év végén szavaztak meg a parlament-
ben. Ilyen például a köznevelési, a köz-
igazgatási, vagy akár a vízi közműről, 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény is. 
Jelen állás szerint az állam idén szep-
temberben - a költségvetési év közben 
- átvesz bizonyos feladatokat az iskolá-
ban, de azt egyelőre nem tudjuk, hogy ez 
a gyakorlatban hogyan valósul meg. Most 
Magyarországon mindenkinek nehéz a 
helyzete, mert minden változásban van. 
Az önkormányzatoknak különösen nehéz, 
mert majdnem minden törvényváltozás 
érinti, és ezek sok esetben valamilyen 
módon összefüggnek. Ember legyen a tal-
pán, aki átlátja az egészet.
– Milyen tervei vannak az idei évre az önkor-
mányzatnak?

– Perbál a takaró végéig nyújtózott; a hitel-
képességünk határán vagyunk. További 
jelentős fejlesztéseket csak hitelből lehet-
ne megvalósítani, de semmiképp nem sze-
retnénk ehhez folyamodni. Idén tehát 
komolyabb beruházást nem tervezünk. 
Szeretném azonban kiemelni, hogy az 
elmúlt években komoly beruházások való-
sultak meg a községben, amelyek égető 
problémákat oldottak meg. 2009-ben a 
főtér és környéke újult meg (Főtér 1 pro-
jekt), tavaly nyáron megtörtént a polgár-
mesteri hivatal és az iskola emeletes épüle-
tének energiakorszerűsítése, s ehhez kap-
csolódóan a Fő utca egy újabb szakaszá-
nak fejlesztése (Főtér 2 projekt). A múlt 
év végén az óvoda bővítése, átépítése is 
befejeződött. Kisebb, „földhöz ragadt” ter-
veink között azért szerepel erre az évre a 
járdák felújítása néhány kritikus szaka-
szon. 
– Mit szól ahhoz, hogy Perbál a tervek szerint 
Pilisvörösvár járásközponthoz tartozik majd?
– Örömmel értesültünk arról, hogy 
Budakeszi járásközpont lett; emellett lob-
bizott ugyanis Perbál is. Testületi határo-
zatunkkal már tavaly szeptemberben is 
ezt támogattuk. Nem örülünk hát, hogy 
Perbált a pilisvörösvári járáshoz sorolták. 
Ez egyelőre még csak tervezet és vélemé-
nyezhetjük. Természetesen minden lehet-
séges fórumon képviseljük álláspontunkat, 
hiszen több szempontból ésszerűtlennek 
tartom ezt az elképzelést. Ha csak a közle-
kedési szempontot nézzük: Pilisvörösvárra 
három busz megy egy nap, Budakeszi irá-
nyába legalább ötven. A másik kérdés 
ebben az ügyben, hogy Budaörs és a köz-
lekedésileg hozzátartozó három telepü-
lés nem szeretne Budakeszihez tartoz-
ni. Véleményem szerint nekik is joguk 
és lehetőségük van tiltakozni. Még azt 
sem állítom, hogy a maguk szempontjá-
ból nincs igazuk, de mindez nem mehet 
a Budakeszi-központú, Perbált és Tököt 
is tartalmazó „Zsámbéki-medencei” járás 
rovására.                                Tóth Anna

A Zsámbéki-medencéhez tartoznának

Perbáli hírek

Az elmúlt karácsonyon Perbál kará-
csonyfája alá az elkészült Mézeskalács 
óvoda került. December 17-én a már 
hagyományos falukarácsonyt az épület 
ünnepélyes átadásával kötötték egybe. 

Az óvoda átalakítását a rendszerváltás óta 
napirenden tartotta a perbáli önkormány-
zat, de 2010-ig forrás hiányában mind-
erről csak álmodni lehetett. Mígnem két 
évvel ezelőtt, számtalan próbálkozás után, 
egy uniós pályázaton százmillió forintot 
nyert a falu, amelyet még 45 millió forint 
önrésszel egészített ki.

A hosszas előkészületek után - támogatá-
si szerződés aláírása, tervek kisebb módo-
sításai, közbeszerzési pályáztatás - a tava-

lyi év második felében 
kezdődtek meg a tény-
leges munkálatok egy 
teljesen új épületszárny 
megépítésével és a régi 
rész teljes átépítésével. 
Az új részben a három 
tágas csoportszoba mel-
lett egy tornaszoba is helyet kapott. A régi 
szárnyban alakították ki a mai előírások-
nak megfelelő szociális- (konyha, öltöző, 
mosdó), és fejlesztőhelyiségeket.

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy óvoda, ahol az igazi mostohák a körül-
mények voltak - kezdte ünnepi beszé-
dét Regősné Báder Erika a Mézeskalács 
óvoda vezetője az átadó ünnepségen. 

„Nyolcvankét férőhelyen száz óvodás, 
pici zsúfolt csoportszobák, ötven gyerek-

nek egy közös mosdó-wc-
öltöző… A délutáni ágya-
zás, a torna, a néptánc 
szervezéséről, a szakmai 
munka egyéb nehézségei-
ről, a korszerűtlen fűtésről 
már nem is mesélek”. 

A krónikák szerint 
Perbálon 1899-ben indult 

meg az óvodai nevelés. Az azóta eltelt idő-
ben több helyszínen működött az intéz-
mény, jelenlegi helyén több mint ötven 
éve. Egyik helyszín sem óvodának készült, 
mindegyik szükségmegoldás volt. „Ez az 
első olyan épület, ami azt nyújtja, amire 
használni szeretnénk” – mondta Varga 
László polgármester ünnepi beszédében.

T. A.

Mézeskalács óvoda karácsonyra
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Február 10. péntek 17.30
A tett és a tapasztalat 

fontossága a nevelésben
Sam Betts a solymári 

WALDORF-tanárképzésről
a Tökön 4. éve működő 

Kisgöncöl Waldorf Iskolában
 (Kútvölgy tér 14.  
www.kisgoncol.hu)

Február 10. péntek 20 óra
FERENCZI GYÖRGY 

és a Rackajam
a biatorbágyi Faluházban

Belépő elővételben 1200 Ft
aznap 1600 Ft

Február 11-12. 
szombat-vasárnap 10-16 óra
NYITOTT MÚZEUMOK 

HÉTVÉGÉJE
A Romtemplom, 
Lámpamúzeum, 

Tájház Zsámbékon
egyetlen kedvezményes 
belépővel látogathatók 

Zsámbékon

Február 11. szombat 10 óra
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ 

a Lámpamúzeumban
a Játsszunk Együtt Baráti 

Egyesülettel

Február 11. szomb. 10.30-12 óra
ÁLARCOK, MASKARÁK 

készítése
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu

Február 11. szombat 15 óra 
DR. MEGGYES JÓZSEF 

(1902-1983)
körzeti főorvosra kiállítással 

emlékeznek 
a zsámbéki műv. házban

(Etyek u. 2. 
tel: 06-23-342-318)

Február 11. szombat 16 óra
dr. Hajdu Edit: 

A szőlő és a bor rejtelmei
BORKÓSTOLÁS és 

borkorcsolya-készítő verseny
a Szent László Közösségi 
Házban (Fő u. 206-208.)

a KÉSZ klubestjén.
Tel.: (20) 514-5248

Február 11. szombat, 16 óra
a Zsámbéki 

Nyugdíjas Klub Egyesület
FARSANGI BÁLJA

a zsámbéki műv. házban.

Február 11. szombat 19 óra 
a TARKABARKA ÓVODA 

farsangi bálja 
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

(Fő u. 108. tel. (23) 451-161)

Február 11. szombat 19 - 02
PROHÁSZKA-ZÖLDBÁL 

a gimnáziumban (Budakeszi,
Széchenyi u. 144.)
Zene: Retro Band 

(70-, 80, 90-es évek zenéje)
Info: Pataki Krisztina (30) 

234 5962
www.prohaszka-budakeszi.hu

Használt elem és zöld 
kiegészítő a belépéshez!

Jegyár: 2500 Ft/fő, 
régi diákoknak 1000Ft/fő

támogatói jegy: 1500 Ft/fő.

Február 11. szombat 20 óra
Több mint jazz… 

– interaktív zenés beszélgetés
Vendég: SEGAL VIKTOR, 

mesterszakács
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu

Február 12. vasárnap 7.20
HONISMERETI TÚRA

Találkozó: 7.20 – 7.30 között 
az új Óvodánál

Békásmegyer-Kő-hegy-Ezüst 
Kevély-Nagy Kevély-

Kevély-nyereg-Mackó-barlang-
Csobánka

8 km, 1200 Ft/fő
Jelentkezés: Tihanyi Péter 

(túravezető)
30/579-9423, 

fotonzoo@gmail.com

Február 12. vasárnap 16 óra
ZWICKL POLKA PARTY

a budakeszi EFMK-ban

Február 13. hétfő 19 óra
Linum esték 

GONDOLATOK ÉLETRŐL-
HALÁLRÓL

dr. Muszbek Katalinnal
a nagykovácsi Öregiskola 

Közösségi Házban
(Kossuth u. 78. 

tel: 06-26-356-362)

Február 13. hétfő 20 óra
Mindennapi tudomány - 

Kapcsolatok
SZENDI GÁBOR 

klinikai szakpszichológus:
Táplálkozás és civilizációs 

betegségek
a telki Pipacsvirág iskola 

éttermében.

Február 15. szerda 19 óra
Stand up Comedy

KOVÁCS ANDRÁS PÉTER
a budakeszi EFMK-ban

Február 16. csütörtök 14.30
JANCSI és JULISKA

– klasszikus mese klasszikus 
zenével, a Marczibányi téren. 

www.marczi.hu

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!

Budakeszin a Fő u. 134-ben, a Jókenyér pékségnél. Iroda: +36-23-451-968

     Vécsei Melinda   +36-20-4377-028   Ivánfi Gabi  +36-20-315-5349
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433
 200 ELADÓ INGATLANT KÍNÁLUNK 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.huberingatlan.ingatlan.com

Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 
házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 

és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szak mai, 
ki ál lí tói, te nyész tõi gya kor lat tal vál-
lal ja az Ön ott ho ná ban ku tyá ja tel jes 
kö rû koz me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-
866, 06-20-9735-090 
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé pek, 
fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran ci á val, hét vé-
gén is. Nyug dí ja sok nak ked vez mény. 
Ak ci ós la kás klí ma sze re lés. Tel.: 
06-20-467-7693
• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes ház hoz -
szál lí tás sal. Elõ ren delés: 
06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával. Ne 
bontson, hívjon. Nyugdíjas kedvez-
ménnyel mindennap. Kamerás hiba-
feltárás, ill. helyzet-meghatározás. 
Tóth László Tel.: 06-20-342-9064
• TV, VIDEO, rá dió mag nó, CD, le mez-
ját szó, táv sza bá lyo zó és ház tar tá si 
kis gé pek ja ví tá sa. Ke mény End re  
Tel.: 06-23-455-251, 
06-20-971-1120 
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás csator-
navizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek ki-
építése, átemelő szivattyú karbantar-
tása. Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés 
érett sé gi re és kö zép fo kú nyelv vizs-
gá ra, tár sal gás anya nyel vû vel. OROSZ 
min den szin ten. MAGYAR kül föl di ek-
nek. Tel.: 06-23-453-217
• BÚTORRESTAURÁLÁS Budakeszi- 
Nagyszénászugban. 
Tel.: 06-23-450-158
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron. Tel.: 06-70-268-9591
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-meden-
cében! Szakképzett pszichológusok 
segítenek pszichés, életvezetési prob-
lémáikban. Egyéni, pár- és családterá-
piák, Life-coaching, agytréner kezelés: 
relaxáció, tanulási potenciál fokozása, 
pánik-betegség kezelése. Peres ügyek-
ben: igazságügyi szakértés. Nagy ta-
pasztalattal, diszkrécióval! Időpont 
egyeztetés: 
06-20-933-5548
• BUDAKESZIN ELADÓ VAGY KIADÓ a Hon-
véd u.4. alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás 
magasföldszinti, gázkonvektor kertre 
néző, csendes társasházi lakás. Saját 
mérőórák (víz, gáz, villany). Irányár: 
16.499.000 Ft. Tel.: 06-23-453-281.

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízha-
tó, munkájukra igényes idősgondo-
zókat, takarítónőket, bébiszittereket, 
igény szerint, akár bentlakással is. 
Empátia Iroda. Tel.: 06-30-869-
9697, 0620-465-8458

• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villany-
szerelést, hibakeresést, elektromos ja-
vításokat, elektromos kisgépek és ház-
tartási gépek javítását.  
Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com 
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, monitor, 
HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• KÖNYV FELVÁSÁRLÁS díjmentes 
kiszállással! Deák Antikvárium 
Tel.: 06-20-205-8686
• FAKIVÁGÁST, KUGLIZÁST, 
KERÍTÉSFESTÉST, vállal ezermester. 
Tel.:  06-20-208-6322 
Hívjon bizalommal!
• BŐR, SZŐRME, IRHAJAVÍTÁS, zipzár- és 
béléscsere, kisebb átalakítások. 
Tel.: 06-23-343-159, 06-30-522-7984
• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL diplomás 
tanároktól Budakeszin, minden szinten. 
Nyelvvizsga- felkészítés, üzleti nyelv is.
• BUDAKESZIN ELADÓ 120 nm-es házrész. 
Irányár: 24 m Ft. 06-20-9563-761
• MATEMATIKA felkészítés gimnáziumi 
felvételire, tehetséggondozás, korre-
petálás általános iskolásoknak. FIZI-
KA, KÉMIA tanítás minden korosz-
tálynak tapasztalt tanárnál Budake-
szin. Mobil: 06-30-203-6770
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása ál-
talános és középiskolás diákoknak. 
Helyesírási, szövegértési problémák 
javítása, középiskolás felvételi előké-
szítés, érettségire felkészítés. 
Tel.: 06306395361 
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi megta-
láljuk párját! BUDAI TÁRSKÖZVE-
TÍTŐ a Böszörményi úton: 
+36 (30) 555 8444 
• INGYEN ELVIHETŐ Budakesziről két 
db 90 x 240-es TESSAUER erkély-
ajtó és egy 90 x 150-es ablak, üve-
gezve. Keretük sérült. Több évfo-
lyam Élet és Tudomány, National 
Geographic szintén elvihető. 
Tel.: 06-30-922-6418
• FRANCIA nyelvoktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás nyelvta-
nárnál Budakeszin. OLASZ nyelv-
oktatás kezdőknek.  HYPERLINK 
„mailto:hajnalneschiller@freemail.
hu” hajnalneschiller@freemail.hu 
+36-30-306-0025
• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás in-
gatlant vásárolnék. Életjáradék is 
érdekel! 06-30-9-421-362

• HŐKAMERÁS VIZSGÁLAT AKCIÓ:
10.000,-Ft egy lakás, vagy családi
ház felmérése. Varga István 
06-30-760-3757
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• INGATLANTANÁCSADÓ munkatársa-
kat keres az Otthon Centrum Bu-
dakeszi irodája. Gépkocsi, számla-
képesség, számítástechnikai isme-
ret feltétel. Önéletrajzát az edes.
janos@oc.hu címre várjuk.
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK 
számára otthon végezhető 
munka. Tel.: 06-20-368-0492 
és 06-30-450-4738

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

Február 16. csütörtök 20 óra
GUZSALYAS 

a Tatros-zenekarral
Gyimesi és moldvai csángó 

táncház 
Tánctanítás 19 órától
a Marczibányi téren. 

www.marczi.hu

Február 17-18-19. 
péntek-szombat-vasárnap

„Kultúrházak éjjel-nappal”
a Kompániával 

és az Angara-zenekarral

Február 19. vasárnap
FARSANGI FELVONULÁS 

Budakeszin
19 óra

Angara-koncert a budakeszi 
EFMK-ban.

Info: 06-23-451-161

Február 17. péntek 19 óra 
A POLGÁRI KÖRÖK 

farsangi bálja 
a budakeszi EFMK-ban

Február 18. szombat 9.30
MŰVÉSZET-GYEREK-

NEVELÉS 
MÓDSZERTANI NAP
a Marczibányi téren. 

www.marczi.hu

Február 18. szomb. 10.30-12 óra
FAKANÁLBÁB KÉSZÍTÉSE

a Marczibányi téren. 
www.marczi.hu

Február 18. szombat 9-13 óra
„Szívesen” CSEREPIAC
a budakeszi EFMK-ban.

A nagyobb méretű, ingyen 
elvihető felajánlásokat 

a Híd Családsegítőben várják 
(23)451-147

1000 Ft/asztal a felesleges vált 
holmi árusítására.

Asztalfoglalás EFMK 
(23) 451-161

Február 18. szombat 16 óra
NOSZTALGIA PARTY 
a budakeszi EFMK-ban.

Február 18. szombat 18 óra
BOROS GAZDÁK 

ÉS BORKEDVELŐK 
III. találkozója borkóstolóval

a zsámbéki műv. házban.
Jelentkezés: (20) 916 1832, 

(23) 340 279

Február 19. vasárnap 10 óra
PITYPALATTY 
családi délelőtt 

a budakeszi EFMK-ban.

Február 19. 10-12 óra
FARSANGFARKI 
jelmezes mulatság

1-7 éves gyerekeknek 
a Marczibányi téren. 

www.marczi.hu

Február 19. vasárnap 18 óra

FARSANGI TÁNCHÁZ
a Rojtos-zenekarral

a zsámbéki műv. házban.

Február 23. csütörtök 18 óra
Zenetörténeti barangolások

JÓLESZ GYÖRGGYEL
A szimfónia történeti áttekin-
tése a zsámbéki könyvtárban

Belépő 500 Ft

Február 23. csütörtök 20 óra
GUZSALYAS 

a Szigony-zenekarral
Gyimesi és moldvai csángó 

táncház 
Tánctanítás 19 órától
a Marczbányi téren 

www.marczi.hu

Február 24. péntek 16 óra

TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ 
a budakeszi EFMK-ban.

Február 25. szombat 16 óra

INTERAKTÍV 
JAZZKONCERT 
GYEREKEKNEK

Bacsó Kristóf – szaxofon, 
Dés András – ütőhangszerek,

Szabó Dániel – zongora
a Marczibányi téren. 

www.marczi.hu

Február 25. szombat 19 óra 
a PITYPANG ÓVODA 

farsangi bálja 
a budakeszi EFMK-ban.

Február 25. szombat 20 óra

KINDOFLUTE 
Szokolay Dongó Balázs 

és Bolya Mátyás 
lemezbemutató koncertje

a Marczibányi téren. 
www.marczi.hu

Február 26. vasárnap 10-12 óra
GYERMEKTÁNCHÁZ

moldvai és gyimesi népze-
nével, játékkal, kézműves 

foglalkozással 
a Marczibányi téren. 

www.marczi.hu

Március 3. szombat 10 óra
Tavaszi gyerekszínház-sorozat

CIRKUSZ AZ ERDŐBEN
a budakeszi EFMK-ban

Jegyár 1000 Ft 
(2 éves korig ingyenes)

Március 3. szombat 19 óra

BENKÓ DIXIELAND BAND 
koncert

a budakeszi EFMK-ban.

• ANGOLUL jól beszélő, gyermekszere-
tő OKTATÓT keres heti pár órára a 
budakeszi Helen Doron nyelviskola. 
Tel. (20) 669-2555 Szalma Orsolya
• ÓVODAVEZETŐT keres a budakeszi 
német önkormányzat a Tarkabarka 
Óvodába (Fő u. 72.) Pályázati határ-
idő: február 24. Info: Schrotti János, 
a Német Önkormányzat elnöke, 
tel.: (30) 9318-230
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Budakeszi, Fő utca 163. 
(Temető utca sarok)

Irodánk keres ügyfeleink részére 
eladó vagy kiadó családi házakat, 
házrészeket, lakásokat, telkeket.

Továbbá vállalunk 
ingatlanvagyon értékelést, 

valamint társasház képviseletet 
Budakeszin és környékén.

Elérhetőségünk:
 T/F 06 23 450 767; 06 30 9612 497

korona20@t-online.hu

Gräfl László

Gräfl
INGATLANIRODA

Budakeszi, Fõ u. 96.
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12

Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu 

Belsõ udvari parkoló!

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 

¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 

és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

Kórósi Miklós vegytisztító

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

könyvvizsgálatot, adó-
tanácsadást, bérszám-
fejtést, hatóságok előtti 

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

ULTRAHANGOS, TARTÓS 

ZSÍRBONTÁS, 
MÉREGTELENÍTÉSSEL!

JO-JO effektus nélkül!

FÁJDALOMMENTES, NINCS MELLÉKHATÁSA!

További kezelések:

¡ NARANCSBŐR ÉS STRIA KEZELÉS

¡ BŐRFESZESÍTÉS

(arc, nyak, toka, dekoltázs, mell, kar, has, comb)

IGÉNY ESETÉN HÁZNÁL IS KEZELÜNK
Az első kezelés féláron: 3000 Ft + ajándék arcfestés!

Nyitva tartás: hétköznap 10-18 óráig
(igény esetén ettől eltérünk)
Bejelentkezés munkaidőben: 

(70) 701-8059

Budakeszi, Fő utca 38. (MHSZ udvar, a látszerész fölött.)

Amíg Ön kellemesen pihen az alakja formálódik!
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MOLNÁR KŐFARAGÁS 
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.

Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre való 
bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON.
Kiállító kert megtekinthető a Bécsi úton (III. ker) 

előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Molnár Tibor 0620-518-4960

Műhely: 2092. Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 42.
www.molnar-sirko.hu

MOL

A Kisgöncöl Waldorf Iskola
szeretettel vár minden 

érdeklődőt
felvételi előadássorozatának 

következő két előadására

2012. február 17-én 17,30 órai kezdettel 
meghívott vendégünk Sam Betts a solymári 
Waldorf tanárképzésről.  Az előadás témája: „A tett és 
tapasztalat fontossága a nevelésben.”

Előadássorozatunkat március 29-én 17.30 órai 
kezdettel Vekerdy Tamás előadása zárja, 
aki a Waldorf pedagógiáról mesél.

Bővebb információ:        www.kisgoncol.hu
Cím: Tök, Kútvölgy tér 14.         Telefonszám: 06 23 341 323



16

www.campona.hufacebook/campona

Légy
 a
  Camponában!

ott

Télbú
csúzta

tó vá
sár

febru
ár 10-1

2.

Kedven
c boltj

aid kín
álata 

a Cam
pona h

ídjain.

Üzletek
ben ne

m kap
ható 

egyed
i term

ékek.

A legjob
b márk

ák 

kihagyh
atatlan

 árako
n.

tató 
vásááááááááárrrrrrr
12.

Valentin-napokfebruár 10-14.Üzenőfal, fotómataValentin-napi kávézó (nyitás 11-én)

Kedven
c boltj

aid kín
álata 

a Cam
pona h

ídjain.

Üzletek
ben ne

m 

egyed
i term

ékek.
kihag

Hús- Hentesárú

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K: 7-17 

Sz, Cs, p: 7-18

h, v: zárva

Tulajdonos:

Kukli Gábor

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- pácolt húsok


