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 Oberfrank Pál
Jászai Mari-díjas  

9. oldal

K I B U D A J E ŐN Ő P

Erdősi László
Herceghalom polgármestere

11. oldal

 
Benczúr László

kitüntetése 
5. oldal

 
Balogh Kálmán
Tök polgármestere 

9. oldal

Tízévesek lettünk!

A zsámbéki 
romtemplom
Cikkünk a 10. oldalon
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2013. májusHirdetés

Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K–P: 7-18 

Szo: 7-13

h, v: zárva

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Parasztmájas

- disznósajt

- tepertőkrém

- sütőkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- Pácolt és grillhúsok 

Általános és biológiai 
FOGÁSZAT  
TELKIBEN

Rendel: 
Dr. Bánfi  Marianna 

fogszakorvos
magyar és külföldi pacientúrában 

eltöltött 26 év tapasztalattal. 
Korrekt ellátás mérsékelt árakon.

Telki, Kórház fasor 24. 
Szolgáltatóház I. emelet
Tel.: +36-70-517-1813

TAVASZI KEDVEZMÉNYEK!

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
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Magyarországon a televíziózás kezde-
te óta analóg a műsorszórás. A digitá-
lis átállással az elavult analóg sugár-
zást a korszerű digitális váltja fel. 
Az uniós tagországok nagy többsége 
már ezt a technikát alkalmazza, most 
Magyarországon is megtörténik a vál-
tás.  A folyamatot a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (NMHH) irányít-
ja. Az analóg sugárzást térségünkben 
július 31-én kapcsolják le. Ettől kezd-
ve már csak a korszerű digitális adá-
sok vételére lesz lehetőség. Akik kábe-
les- vagy műholdas televízió-szolgál-
tatón vagy interneten (IPTv-n) nézik 
az adásokat, azoknak nem kell tenni-
ük semmit.

Az analóg sugárzás lekapcsolása után a 
hagyományos szoba- vagy tetőantenná-
val a jelenlegi adások előfizetési díj nélkül 
csak akkor lesznek elérhetők, ha a nézők 
(egyszeri költséggel) beszereznek egy meg-
felelő jelátalakító készüléket (úgyneve-
zett set-top-boxot), amelyet a televízió-
hoz csatlakoztatnak. Így a legrégebbi típu-
sú tévékészülékkel is fogható lesz az adás. 
Ha valaki új tévét vásárol, érdemes rákér-
deznie arra, hogy a készülék tartalmaz-
za-e ezt a vevőegységet (DVB-T MPEG-4 

HD tuner). Az eddig megszokott három 
csatorna (M1, RTL Klub, TV2) mellett 
az M2, a Duna TV, a Duna World, az 
Euronews és többek között három köz-
szolgálati rádió vételét teszi lehetővé az új 
rendszer, előfizetési díj nélkül. 

A digitális átállás a nézők számá-
ra számtalan előnnyel jár: jobb kép- és 
hangminőség, elektronikus programúj-
ság (EPG) használata, amely helyettesíti 
a papíralapú műsorújságot. Elektronikus 
gyermekvédelmi zár bizonyos csatornák-
ra, műsorrögzítés videomagnó nélkül. 
A műsorfolyam bármikor megállítható és 
újra elindítható. 

Amennyiben előfizetési díj nélkül szeret-
ne a továbbiakban is tévézni, az Antenna 
Hungária MinDig Tv oldalán talál segít-
séget, milyen üzletekben tudja megvásá-
rolni a set-top-boxot, s a szerelésben az 
Ön lakóhelyéhez közel milyen szerelők 
vagy szervizek tudnak segíteni. Mielőtt 
megvásárolná a set-top-boxot, tájékozód-
jon (NMHH zöld szám 06-80-38-39-40), 
hogy az Ön településén elérhető-e a digi-
tális földfelszíni vétel (az ország 98 száza-
lékában elérhető). 

Az átálláshoz a rászorulók támogatást is 
kaphatnak, melynek részleteiről érdeklőd-
jön a helyi jegyzőknél.

Digitális átállás

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti havi lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 

� Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin �� 2092 Budakeszi Pf. 136. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418 
� E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu  � Grafika: Kacsoh Pongrác ��Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418 
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A Volánbusz továbbra is készül az agg-
lomerációs buszjáratok üzemeltetésé-
nek átvételére, noha az ennek érdeké-
ben kiírt tendere a benyújtott pályáza-
tok formai érvénytelensége miatt ered-
ménytelenül zárult – közölte a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) kom-
munikációs főosztálya április 6-án. 
A tárca közleménye szerint a 
Volánbusz tenderének eredmény-
telensége miatt a feladatok május 
1-jével tervezett átadás-átvétele egy-
előre ellehetetlenült.

Az NFM legfontosabb kötelezettségének 
a szolgáltatás folyamatos fenntartását, 
az ellátás zavartalan biztosítását tartja. 
Ezzel kapcsolatban felhívták a figyelmet: 
az európai uniós előírások vis maior ese-
tén lehetővé teszik, hogy a közvetlenül 
megbízott szolgáltatónak legfeljebb két 
évre meghosszabbítsák az üzemeltetést. 

A szaktárca hamarosan dönt arról, hogy 
ezt a megoldást választja-e, és ha igen, 
milyen időtartamra hagyja meg a BKV-
nál a járatok közlekedtetését.

Az agglomerációs BKV-járatok 
Volánbusz-üzemeltetésbe adásá-
ról a szaktárca eredetileg jogszabá-
lyi kötelezettségre hivatkozva dön-
tött, mivel a személyszállítási szolgál-
tatásokról szóló, tavaly elfogadott tör-
vény és az erre vonatkozó uniós ren-
delet alapján a BKV belső szolgáltató-
nak minősül, ezért 2013. május 1-jétől 
Budapesten kívül nem láthat el köz-
szolgáltatási feladatokat - olvasható a 
minisztériumi közleményben. A válto-
zás Budakeszit, Budaörsöt, Diósdot, 
Gyált, Nagykovácsit, Pécelt, Solymárt, 
Szigetszentmiklóst és Törökbálintot 
érinti. E településeket jelenleg 27 nappa-
li és 8 éjszakai autóbuszvonalon össze-
sen 132 autóbusszal szolgálják ki. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
egyfordulós pályázatot hirdet a 
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elis-
merő cím elnyerésére. A beadási határidő 
2013. május 31.

A pályázat célja a magyar kézművesség érté-
keinek és mestereinek elismerése, a minőségi 
kézműipari termékek bemutatása, a hazai és 
külföldi fogyasztók orientálása, a magyar ter-
mékek jó hírének öregbítése és a magyar kéz-
műiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és 
piaci helyzetük javítása a magyar kézműves-
ség turisztikai kínálatának gazdagítása, bőví-
tése, bemutatása révén.

Pályáztatható minden olyan termék, ame-
lyet kézműipari foglalkozás keretében (épí-
tőipar, fémipar, faipar, ruházat, textil- és bőr-
ipar, élelmiszeripar, üveg-, papír-, kerámia- és 
egyéb ipar) Magyarországon állítottak elő. 
Gyakorlati, használati funkcióval nem ren-
delkező művészeti alkotások nem tartoznak a 
kiírás témakörébe.

A nyertesek az elismerő cím mellett a 
2013 szeptemberében Zala megyében meg-
rendezendő „Kézművesség ezer éve a Kárpát-
medencében” c. rendezvényhez kapcsolódó 
kiállításon és vásáron kedvezményes részvéte-
li lehetőséget is kapnak.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hon-
lapjáról (www.mkik.hu) vagy igényelhető a 
Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a területi 
kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.
A pályázattal kapcsolatban felvilágo-
sítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága
        Szepesvári Orsolya referens 

Tel.: 474-51-96; 
e-mail: szepesvari.orsolya@mkik.hu

MAGYAR KÉZMŰVES 
REMEK

Az Érdi Járási Hivatallal együttműködve 
április 15-től falugazdászi szolgáltatások is 
igénybe vehetők a Budakeszi Járási Hivatal 
székhelyén és kirendeltségein. 

Erdős Péter falugazdász fogadja és segíti az 
ügyfeleket az ügyfélbarát szolgáltatások szín-
vonalának emelése és jobb elérhetősége érde-
kében az alábbi napokon és helyszíneken:
- Hétfő 8-17 óra Budakeszi, Fő u. 179.
- Kedd 8-16 óra Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.
- Szerda 8-16 óra Budaörs, Szabadság u. 134.
- Csütörtök 8-16 óra Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
- Péntek 8-12 óra Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

Május 1-jétől még nem veszi át 
a kékbuszokat a Volánbusz

FALUGAZDÁSZ 
A BUDAKESZI JÁRÁSBAN

PÁ
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Egyre többen fogyasztják a tavaszi 
erdőkben néhol tömegesen található med-
vehagymát. Ez örvendetes, hiszen élet-
tani hatása nagyon kedvező, ráadásul 
már a begyűjtése is kirándulással jár, ami 
önmagában is hasznos. Nem árt azonban 
néhány dologra figyelnünk a medvehagy-
ma gyűjtése, fogyasztása során.

A legfontosabb az, hogy főzni-sütni kell 
a medvehagymát fogyasztás előtt, ugyanis 
már nálunk is kimutatták az Echinococcus 
multilocularis nevű galandférget, amely a 

rókák vizeletével terjed. Évekig tünetmen-
tes fertőzést okoz, de amikor kimutatják, 
már késő. Sajnos ez nemcsak a medve-
hagymára igaz, hanem bármire, amit nyer-
sen fogyasztanánk az erdőben (szamóca, 
egyes bogyók, stb.). 

Az erdőtörvény értelmében személyen-
ként maximum két kilogramm gyűjthe-
tő, az e feletti mennyiséghez az erdő-
gazdálkodó hozzájárulása szükséges. 
Védett természeti területen a természet-
védelmi hatóság (Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség) előzetes engedélyét 
kell kérni a medvehagyma szedéséhez.

A medvehagyma egészséges, sok táp-
anyagot, vitamint tartalmazó növény, 
fogyasztása nagyon ajánlott, de nem árt a 
fentieket is figyelembe venni.

Bőhm András
Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület

Az Országos Epidemiológiai Központ 
tájékoztatója a http://www.oek.hu/oek.
web?nid=311&pid=1 linken elérhető.

Tudnivalók a medvehagymáról

KÚTFÚRÁS!
Fúrt kutak létesítése, karbantartása, 

állapotfelmérése kamerával
igény esetén a teljes vízellátó rendszer 

kiépítése, szivattyú telepítés
Öntöző rendszerek tervezése, 

kialakítása, beüzemelése
 

Információ, megrendelés: +36 30 8784403
E-mail: furtkutak@freemail.hu

Szia! Mit kérsz? - szegezi nekem a 
kérdést a gyorsétterem pultja mögött 
álló kislány. Nem hiszek a fülemnek. 
Hetvenhárom évesen igencsak roggyant 
vénembernek látom magam a tükörben. 
Óvatosan hátranézek, de nincs mögöttem 
senki. A köszönés egyértelműen nekem 
szól. Nos, ha már ilyen jóban vagyunk, 
először is egy csókot kérek kisasszony!

Ez a mondat olyan hirtelen csúszott 
ki a számon, hogy magam is meglepőd-
tem rajta. 

Az alig tizennyolc évesnek látszó kislány 
megszeppenve azt találta mondani, hogy: 
„na, ne izéljen”! - a nem éppen választé-
kos, de egyértelmű elutasító válasz, azon 
nyomban lehűtötte vicces kedvemet. 

- Nos, ha már ilyen hamar magázásra 
váltottunk, akkor csak egy csirkés szend-
vicset kérek. 

Szegény teremtés olyan zavarba jött, 
hogy először elejtette a tálcát, majd ahogy 
utána kapott, beütötte a könyökét. A csö-
römpölés és a „jaj” kiáltás hallatán, hátul-
ról egy főnöknek látszó asszonyság jött 
elő. Az étterem szigorú felügyelője a kis-
lányt hátraküldte gyógyulni, majd amikor 
összeszedte a lehullott kellékeket, felém 
fordult. 

- Elnézést, uram! Mit tetszett kérni?  
- Egy csirkés szendvicset, ha lehetne.
- Más nem lesz?
- Nem, köszönöm, mást már nem kérek.
Válaszom láthatóan meglepte, de hála 

istennek tovább nem firtatta. A pénztár-

gép csilingel, fizetek, majd elvonulok egy 
közeli állópulthoz falatozni. Félszemmel 
figyelem az eseményeket. Bánt, hogy ilyen 
kalamajkát okoztam, nem kellett volna 
szegény kislányt ilyen helyzetbe hozni. 
Lehet, hogy a főnökasszony miattam fogja 
leszidni? 

Miközben küzdök a szósztól csöpögő 
szendviccsel, új vendégek érkeznek. Olyan 
hét-nyolc év körüli eleven kisfiú támad-
ja a pultot. Nyomában elegáns nagyma-
ma érkezik, orrát hatalmas napszemüveg 
díszíti. A nagyi láthatóan szereti, ha a 
figyelem középpontjában áll, rendelését 
nagy hangon adja le, ez alatt módszeresen 
szabályozza a hiperaktív unokát.

Végre jön a pultos kislány, a főnökasz-
szony visszaadja a helyét. Látom, nagy 
baj nem lehet, mert mosolyog. Rám néz, 
én bocsánatkérően biccentek, visszaint 
- minden rendben. Akkor hát béke van, 
mehetek? De nem! Huncutul integet. 
Valami baj lenne az 
ingemmel? Hát per-
sze, lecsöpögtettem 
a kecsappal. A fené-
be! Le kellene töröl-
nöm, de hogy? 

Hirtelen megfor-
dulok, és zsupsz! 
Összeütközök az 
előbbi kisfiúval. 
A kisöreg már esté-
ben bocsánatot kér, 
hogy nekem jött, de 

a mami az nem, az rögtön támad! Nem 
tud vigyázni! Maga vén …….! 

E pillanatban megvilágosodott előttem 
öregkorom megvénült, szikkadt, groteszk 
valósága. Keveredett bennem a rémület, a 
nevetés, a komikum és tragikum, - beállt a 
teljes képzavar.

Ne haragudj, Öcskös, azt hiszem mind-
ketten hibáztunk - mondom - miköz-
ben felsegítem a földről. A megrúgott 
lábam sajog, az asszonyság tovább mond-
ja a magáét, már nem is hallom, hogy mit 
mond. A szitkozódástól és a lecsorgott 
kecsaptól megalázva, sűrű bocsánatkérés 
közepette sántítva kihátrálok. 

Az ajtóból visszanézve látom, hogy a 
pultos kislány arcát két kezébe temetve 
kacag. Na! - ezt megérdemeltem. Sebaj, 
legalább ő elégtételt kapott.

A csillogó ajtó tükrében még egyszer jól 
megnézem magam. Mit is mondott az a 
harcias amazon? Lehet, hogy igaza van! 
Hm, - olyan lennék, mint - egy őslény? - 
vagy elefánt? Hát persze! „Mint elefánt a 
porcelánboltban”! Ekkó!      Szilágyi László

A Buda környéki Iránytű és a Tinta Könyvkiadó hatrészes közös 
játékán a nyertes a kiadó Grétsy László: Nyelvi játékaink nagy-
könyve című kiadványát kapja ajándékba.

AZ ELSŐ HAVI FELADVÁNY MEGOLDÁSAI:
1.A karacs ércmosásnál használt szerszám, bányászkapa.
2.  réveteg szülésznő = kába bába
piszkos pálinkás üveg = szutykos butykos
baráti országban készült lószerszám = lengyel kengyel
3. A két soros versikék igen jól sikerültek. Pl. Utópia: Múlnak az 
évek, s csak áll Keszi várván, /Hogy feltűnjön egy égi jel: a szivárvány.

A MÁSODIK HAVI FELADVÁNY: 
1. Mi a betűfiú neve?
2. Építkezés szótagokból. Versidézet: TEK – 
BÁT – SZÜ – KOR – DOL – MER – A – VOL – 
CSAK – AK – HA – NAGY – RAK – KIK – GOK 
– TAK – TEK – LET (Ady Endre)
3. Ikerintarzia. példa: meg…mol és ta…mány. 
A hiányzó, kipontozott szó: kar, azaz megkarmol, takarmány.
Feladat:  a) Ö … SZEM - TÜ … KÉP
             b) SÓ … TÓ - LE  … OL

A megfejtések beküldési határideje május 25. 
Cím: Buda környéki Iránytű szerkesztősége 2092 Budakeszi, 

Pf. 136. vagy szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu
Eredményhirdetés az összesített eredmények alapján

 az októberi lapszámban.

Nyelvi játékok

Elefánt a porcelánboltban
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Hagyományos 
tavaszi gálamű-
sorát tartotta a 
Bojtár Egyesület 
két évtizede 
működő tánc-
csoportja ápri-
lis 27-én a buda-
keszi Prohászka 
gimnázium aulá-
jában. Ismét 
megtapasztalhat-
ta a közönség, 
milyen élményt 
jelenthet táncos-

nak és nézőnek egyaránt egy jól kigon-
dolt koreográfia, az élőben játszó zene-
kar gondosan összeállított muzsikája 
és egy lelkes közösség által tartogatott 
meglepetések.

Az egyre nagyobb taglétszámmal műkö-
dő táncegyesületben nemrég tisztújítás 
zajlott. Az új elnök Patakiné Szlabóczky 
Krisztina, aki évekig, bár most már azt is 
mondhatjuk, hogy évtizedek óta az egye-
sület mindenese. Az alelnök Fillingerné 
Lukovich Petra lett. Danhauser Zoltán 
továbbra is működteti a Csicsóka népdal-
kört, Danhauser Máté a Rojtos zenekar 
felelőse, Szabó Luca a táncosok képvise-
letében jár el. Menczinger Tibor és felesé-
ge, Andrea mellett évek óta, a taglétszám 
bővülésével, komoly segítők is dolgoznak 
a csapatban: a kisebbekért Bokor Ildikó 

óvó néni és Tótth Réka tanító néni a fele-
lős, míg a nagyok betanításában és a kore-
ográfiák kidolgozásában Jánosi Attila és 
Fehér Noémi a partner.

Az első meglepetés mindjárt a műsor 
elején kiderült: a művelődési ház dobogó-
elemeivel eddig sosem sikerült kitölteni a 
gimnázium aulájának félköríves színpadát, 
így gyakran megesett, hogy egy-egy gyerek 
időnként eltűnt a dobo-
gó és a fal közötti mélye-
désben. Idén végre sike-
rült bedobogózni a félkör-
íves részt is a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány pénz-
ügyi támogatásának és 
Ványi Attila asztalos mun-
kájának köszönhetően. 

A műsor a jobbnál jobb 
muzsika és a változatos-
nál változatosabb táncok 
egész kavalkádját vonul-
tatta fel. Pergősen követ-
ték egymást a táncosok az óvodásoktól 
az egyetemistákig, miközben a gyermek-
játékoktól kezdve a rábaközi, a széki és 
a szatmári táncokon és a palóc leánytán-
con át a somogyi ugrósig és csárdásig, a 
magyarszováti táncokig a táncos csopor-
tok szüntelen cserélődésével a magyar 
népi muzsika és tánckultúra egy szép sze-
letét csodálhattuk meg a meglepően látvá-
nyos előadásfolyam keretében. 

A másik nagy meglepetést a tizennyolc 
éve Ildi óvó néni csoportjából kinőtt mai 

huszonévesek tartogatták. Poros Gergő 
édesapja, Poros László operatőr filmjei 
között talált egy felvételt úgy tizenkét 
évvel korábbról, ahol a Bojtár első táncos 
generációja ropta a táncot Budakeszi sza-
badtéri színpadán, népes közönség előtt. 
A filmet levetítették a közönségnek is, de 
az igazi meglepetés csak ez után követke-
zett. Azon az estén újra összeállt az egy-

kori csapat és tanítóiknak köszönetkép-
pen újra eltáncolták ugyanazt a koreográ-
fiát, immár felnőttként. 

Az este Rojtos-táncházzal folytató-
dott a művelődési központban. A Bojtár 
hagyományos csobánkai tánctáborát júni-
us 22-27-ig tartja. Már szervezés alatt a 
Rojtos-tábor is, ahová a népzene és a nép-
tánc iránt fogékony családokat várják. 
Részletek az egyesület honlapján: www.
bojtaregyesulet.hu

Koós Hutás Katalin

Meglepetéseket tartogatott a Bojtár-gála

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét 
(polgári tagozat) vehette át Benczúr 
László, Ybl-díjas építész, a Magyar 
Evangélikus Egyház Északi Evangélikus 
Egyházkerületének tizenkét évig tiszte-
letbeli felügyelője a köztársasági elnök 
megbízásából Balog Zoltántól, az emberi 
erőforrások miniszterétől március 14-én, 
nemzeti ünnepünk alkalmából. Benczúr 
Lászlónak a magyar templom és középület-
tervezésben elért eredményeit, valamint a 
kárpát-medencei evangélikus kapcsolatok 
szorosabbá tétele, az egyházkerület újjá-
szervezése érdekében végzett tevékenysé-
gét ismerték el az állami kitüntetéssel.

Benczúr Lászlót is 
kitüntették

A 22, a 22A és a 222-es autóbusz 
viszonylatok között Budakeszi belte-
rületén nem kell az utasoknak átszál-
láskor második vonal- vagy gyűjtője-
gyet érvényesíteni, amennyiben a 22 
vagy a 22A buszról a 222-es buszra, 
illetve a 222-es buszról a 22 vagy a 
22A buszra azok első közös megálló-
jában, a Gyógyszertárnál szállnak át.

Csak a közös megálló számít. A nem 
közös megállókban, például a 222-es busz 
Gimnázium megállójából az átszállás a 22 
vagy 22A járatra a Budakeszi, városháza 
megállóban utazás-megszakításnak minő-
sül, arra a díjmentes átszállás lehetősége 
nem vonatkozik. 

A Gyógyszertártól a Széll Kálmán 
tér irányában elhelyezkedő továb-
bi, közös megállókban – pl. Erkel 
Ferenc utca – szintén nem alkalmaz-
ható a díjmentes átszállás: az ugyan-
azon irányba tartó jármű esetében ez 
utazás-megszakításnak, az ellentétes 
irányba tartó jármű esetében ez visz-
szafordulásnak minősül, tekintettel a 
járművek párhuzamos nyomvonalára. 
A BKK Zrt. vonal-, gyűjtő- és átszállóje-
gyei sem utazás-megszakításra, sem visz-
szafordulásra nem jogosítják az utasokat.

Ha a közös megállóban száll át, 
nem kell újra lyukasztani

Korcsolyapályával 
köszöntötték a tavaszt 

Ingyenes műanyag korcsolyapálya nyílt 
Budakeszin, az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ szabadtéri színpadának néző-
tere helyén az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál nyert önkormányzati 
pályázatnak köszönhetően. A pálya a kis-
iskolások gyakorlására alkalmas, s április 
19-től június 20-ig üzemel hétfőtől pén-
tekig 10-20 óra között, szombatonként 
10-től 21 óráig. 

BUDAKESZI VÁROSI TÉRKÉP

Régi hiányosságot pótolt a Budakeszi 
Szépítő Egyesület és a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány. A napokban jelent meg az 
alapítvány gondozásában Budakeszi 
háromnyelvű városi térképe, amely 
16 budakeszi látnivaló háromnyel-
vű, képes bemutatását is tartalmazza. 
A kiadvány május közepétől megvásárol-
ható a helyi nyomtatvány- és könyves-
boltokban, valamint a Fő u. 187. alatt a 
Nagy Sándor József emlékházban műkö-
dő Idegenforgalmi Információs Pontban.
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 AG O R A
��Kft-k, Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
��Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
���Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek 

részére,
��Kalkulációk, tervek, értékelések,
��Folyamatszervezés, szabályzatok.

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

AGORA Kft. 
2094. Nagykovácsi, 
Dózsa Gy. u. 18.
26/555-299
30/9520-654
www.agorahungary.hu

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

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

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 és budapesti iroda: III.ker Bécsi út 272. 

Az Óbudai Temető főbejáratával szemben. 0670-515-2211.
Budakeszi: 2092 Budakeszi Vásárhelyi Pál utca 42. 

Molnár Tibor: 0620-518-4960
www.molnar-sirko.hu

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

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

A kirendeltségeken működő okmányirodák 
közül az országban elsőként Pest megyé-
ben valósult meg a 8-tól 20 óráig nyitva 
tartás. Budaörsön májustól minden mun-
kanapon reggeltől estig várják az ügyeiket 
intézni kívánó állampolgárokat. 2013 végé-
ig baba-mamaszobákat is nyitnak. Az első 
ilyen helyiséget április 26-án adta át Tarnai 
Richárd kormánymegbízott a Szociális és 
Gyámhivatal Komócsy utcai épületének 
ügyfélvárójában.                   www.pmkh.hu

A Magyar Vöröskereszt – öt szociá-
lis és két gyermekvédelmi intézmé-
nye mellett – májustól a nyolcadik 
utcai gondozó szolgálatát indítja be 
Pest megyében, mely szolgáltatásával 
tovább kívánja szélesíteni a szociális 
ellátó rendszerét.

2010 nyarán indult a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezetének „Utcai szo-
ciális munka infrastruktúrájának megte-
remtése a Budaörsi kistérségben” című 
projektje, amely az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a magyar állam társ-
finanszírozásával, valamint a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 
10%-os önrészével valósul meg, összesen 
tizenhétmillió forintos támogatással.  

A pályázat keretében a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete a 
Budaörsön, Budakeszin és Törökbálinton 
vállalt utcai szociális munkához ügy-
félfogadásra, esetkezelésre, a társadal-
mi re integrációt segítő csoportos tré-
ningek megtartására alkalmas irodai kör-
nyezetet és egy készenléti raktárt alakít 
ki, valamint elvégzi az ezekhez szüksé-
ges infrastrukturális fejlesztéseket. 2013 
májusától a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete a budaörsi kistérség-
ben két szociális munkással már korsze-
rű infrastrukturális környezetben nyújt-
ja majd az utcai gondozó szolgálat szo-
ciális alapszolgáltatását a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesülettel együttmű-
ködésben. 

Utcai gondozó szolgálat Budaörsön

Lőrincz Tamás többszörös Európa-
bajnok és olimpiai ezüstérmes birkó-
zó látogatásával a múlt hét csütör-
tökön megkezdte a Bajnokok Útja 
Alapítvány iskolalátogatási program-
ját. A budaörsi 1. számú Általános 
Iskolában közel száz diák fogadta a 

sportolót, akik érdeklődve hallgatták 
végig a birkózó inspiráló előadását a 
tudatos életvezetésről és az egészséges 
táplálkozás fontosságáról.

A sportoló a gyerekek kérdéseire válaszol-
va kifejtette, hogy mindössze nyolcéve-
sen vágott bele a birkózásba és bár elein-
te csak a felesleges energiáit szerette volna 
levezetni, később olyan fontossá vált a 
sport számára, hogy versenyeken is meg-
méretette magát. 

Az alapítvány által szervezett eseményt 
újabb iskolalátogatások követik, mely-
nek során a szervezet munkájában részt 
vevő világklasszis sportolók újabb oktatási 
intézményeket keresnek fel. A Bajnokok 
Útja Alapítvány kiemelt küldetése, hogy 
segítse a jövő bajnokait céljaik kitűzésé-
ben és álmaik megvalósításában, s hogy 
előmozdítsa az egészségtudatos életmód 
elterjedését a mindennapi életben. A szer-
vezet speciális programjának egyik eleme, 
hogy a neves sportolók személyesen kere-
sik fel az előre kiválasztott iskolákat és 
részt vesznek a gyermekek egészségtuda-
tos nevelésében.

totalsport.hu/MTIfotó: Illyés Tibor/Iránytű

A Budavidék Zöldút Szövetség május 
11-én, szombaton rendezi hetedik kerék-
pártúráját a Zsámbéki-medencében. A 
rendezvény házigazdája idén Páty lesz. 
A túrák a Zsámbéki-medence tizenhá-
rom településéről indulnak, és a pátyi 
Pincehegy alatti rétre, a Hagyományok 
Házához érkeznek.

Találkozók településenként:
Biatorbágy: 9 óra a Viadukt (2x10 km)
Budajenő: 10 óra a Magtárnál (2x6 km,
Budakeszi: 9 óra mamutfenyők (2x15 km)
Herceghalom: 9 óra a KEK-nél (25+15 km)
Mány: 9 óra a ref. templom (2x25 km)
Nagykovácsi: 8:30 a Tisza István téren 
(13 km gyalogtúra Bedő István emlékére)
Telki: 9 óra/10:30 az iskolánál 
(22+6 km/2x6 km)
Tinnye: 8:30 az iskolánál (2x27 km)
Tök: 9.30 a Kútvölgy téren (2x14 km)
Páty: 9 óra a Széchenyi téren 
Perbál: 9 óra a Hősök terén (2x20 km)
Zsámbék: 9 óra a műv. ház előtt (2x19 km)

A Budajenő-Telki-Páty közötti úton idén 
először biciklizhetnek az egykori szekér-
út bozóttól megtisztított négy kilométeres 
szakaszán, a kettős fasor nyújtotta árnyék-
ban, amit csak gyalogosok és kerékpáros-
ok használhatnak. A régi szekérút zöldút-
ként való feltárása a Telki Önkormányzat 
pályázati támogatásával, Oláh István irányí-
tásával, idén tavasszal történt meg. A feltá-
rás során előkerült szemét összegyűjtését a 
Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium 

diákcsoportja végezte el, önkéntes munka 
keretében.

Budakeszi és Páty között a túra szin-
tén a közutaktól távol, jellemzően erdő-
területeken át vezet. Az erdőben vezető 
utak használata a Pilisi Parkerdőgazdaság 
Budakeszi Erdészetének hozzájárulásával, 
a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
engedélyével lehetséges. Az engedélyhez 
szükséges anyagi támogatást Budakeszi 
önkormányzata és a Biciklizz Budakeszin! 
mozgalom biztosította.

A kerékpárok kisebb javítását Merkl 
Imre kerékpárszervize a helyszínen vál-
lalja. Bemutatót tart a budajenei Levéd 
Őrsége és a Budakeszi Íjászok. A Magyarok 
Szövetsége pátyi szervezete kemencében 
sült kenyérrel és buktával fogadja a túrá-
zókat. A Fenyves csárda gulyáslevest kínál 
ebédre. Gábor Ákos borász pincehegyi sétá-
ra hívja az érdeklődőket. A réten Karvázy 
Gyöngyvér, az Iharos Egyesület tagja népi 
játékokat és táncházat tart a gyerekeknek. 
A PáKiCS csapata zoknicsatát rendez. 
A házban Tihanyi Péter hüllőbemutatóval, 
Zsarnóczay István ásványkiállítással készül. 
A Budavidék Zöldút Szövetség tagjai tájis-
mereti totót szerveznek. A helyszínen emb-
lémával ellátott polók vásárolhatók és ren-
delhetők az egyesület támogatására.

A program megvalósítására adományo-
kat köszönettel fogad a szövetség az aláb-
bi bankszámlaszámon: BUDA Takarék 
58300206-12024999 (Budavidék Zöldút 
Szövetség)

Új utakon Páty felé

Túri Ibolya, a Pest Megyei Kormányhivatal 
igazgatója és Tarnai Richárd, Pest megyei 

kormánymegbízott

Budaörsre látogatott Lőrincz Tamás

Májustól minden páros hét szerdáján 
19 óráig hosszabbított ügyfélfogadással 
tart nyitva a pátyi polgármesteri hiva-
tal. Az ügyfélszolgálat a hivatal épületé-
ben, de az udvarról nyíló külön bejáraton 
át érhet� el.
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Perbál befektetőkre, betelepülőkre 
és turistákra vár

Április 10. és 14. között 
a Construma kiállí-
tás keretében a megyei 
önkormányzatok mel-
lett Perbál is bemutat-
kozott az URB:ICON 2. 
Nemzetközi település-
fejlesztési kiállításon és 
projektvásáron. A kiállí-
tás célja az volt, hogy az 
önkormányzatok és ter-
vezett projektjeik lehetsé-
ges partnerei és befektetői 
egymásra találjanak. 

Varga László, Perbál polgármestere lapunk-
nak elmondta, hogy egy társcégük jóvoltá-
ból jutottak hozzá egy négy négyzetméte-
res standhoz, ahol lehetőségeikhez mér-

ten a polgármester, a 
főépítész és a közös-
ségi ház vezetőjének 
közreműködésével , 
szórólapok, installáci-
ók és a megfelelő tájé-
koztatás biztosításával 
arra törekedtek, hogy 
befektetőket, betele-
pülőket és turistákat 
vonzzanak a település-
re. A részvételüknek 
a kiállításon közvetlen 
eredménye ugyan nem 
volt, de a kiállítás nem 

is az üzletkötés, hanem a kapcsolatterem-
tés eszköze, s Perbál a kiállításon sok ígé-
retes kapcsolatot szerzett. 

(www.pestmegye.hu/Iránytű) 

Nagykovácsi 
csatornázási fórumot tart
A másfélmilliárd forintos nagyberuhá-
zás előkészítésére több mint 27 millió 
forintos támogatást nyert el Nagykovácsi. 
Az önkormányzat június 3-án, hétfőn 
18 órakor lakossági fórumon várja a 
lakosok projektre vonatkozó konkrét 
kérdéseit, melyre az illetékesek vála-
szolnak majd.

Az Új Széchenyi Terv keretein belül a csa-
tornázási előkészületi projektre elnyert 
32,5 millió forintos uniós támogatás 85%-
os támogatási intenzitásnak felel meg, a 
települést csak 15% önerő terheli. 

A tervezett beruházás 3 fő alappillérből 
áll majd, első részben az északi település-
rész (Zsíros-hegy) szennyvízelvezetésének 
megvalósítása történne meg, ezt követően 
a Nagykovácsi szennyvíz főgyűjtő, köz-
ponti szennyvízátemelő és szennyvíznyo-
mócső rendszer kiépítése és fővárosi csat-
lakozása valósulna meg, majd végezetül a 
pályázati konstrukció keretein belül meg-
engedett mértékű rekonstrukciós felada-
tok elvégzése menne végbe a szennyvízel-
vezető hálózat tekintetében.

A csatornázási projekt teljes költsége 
1.481 millió Ft, ebből az elszámolható 
költség 1.461 millió Ft. Az önerő mértéke 
összesen 106 millió Ft, melyből 20 millió 
Ft a pályázatban szereplő nem elszámol-
ható költség, 86 millió Ft pedig a támo-
gatott műszaki tartalom megvalósításához 
szükséges önerő. A projekt elszámolha-
tó költségeinek 94,13%-a valósulna meg 
pályázati támogatásból, könnyítve ezzel 
az önkormányzat költséggazdálkodásán.

Telkiben április 15-től megkezdték a falu-
végi csomópontok felújítását: a Hóvirág 
utcai kereszteződés és környéke teljes egé-
szében megújul mindkét hosszúháti (üdü-
lői) buszmegállóval együtt, a Budajenői úti 
buszmegállónál új gyalogátkelőhelyet léte-
sítenek, s megépülnek a hozzá tartozó jár-
daszakaszok is. – számol be a munkálatok-
ról a Telki Napló áprilisi száma. A munká-
latok várhatóan július 12-ig tartanak.
A Fő utca - Hóvirág utca csomópontjának 
átépítése során új gyalogátkelőhely, forga-

lomcsillapító szigetek, autóbusz-megálló-
hely öblök, kapcsolódó járda- és útszakasz-
ok jönnek létre, a Hóvirág utca és a körfor-
galom között (a temető területén) pedig új 
járda és közvilágítás is épül. A főút érin-
tett szakasza új burkolatot kap. Mindez 
39 millió forintért.

A Budajenői úton új gyalogátkelőhely, 
forgalomcsillapító szigetek, autóbusz-meg-
állóöblök, járdák épülnek, a Budajenői út 
érintett része új burkolatot kap, összesen 
20 millió forintért.

Folytatódik a településrendezés

Gyimesbükkiek  
látogatása Telkiben

Tavaly a telki iskolások látogattak 
Gyimesbükkre, idén gyimesbükki taná-
rok, szülők és diákok viszonozták a láto-
gatást a még alig kétéves, de annál len-
dületesebb testvérfalusi kapcsolat kereté-
ben. Telki bejáratánál mostantól igénye-
sen elkészített tábla hirdeti az egymástól 
nyolcszáz kilométerre fekvő két település 
barátságát.
A gyimesbükkiekkel érkezett Balla Imre 
atya, a gyimesbükki római katolikus plé-
bánia kispapja is, aki a telki templomban 

szentmisét celebrált. A szá-
mos közös kirándulás mel-
lett a telki Pajtában közös 
bográcsozás mellett meg-
lepetésműsorokkal mutat-
koztak be a budajenői és 
telki székelyek és a gyimesi 
csángó magyarok a telki 
közönségnek. Volt olyan 
gyimesbükki, aki tulajdon 
unokatestvérére akadt a 
budajenői résztvevők között. 
A jó hangulatú este közös 
táncházzal zárult.

A Telkiben műkö-
dő Kodolányi 
János Kulturális 
és Környezetvédő  
(KoKuKK) Egye-
sület május 4-én 
tagjai, barátai 
és szövetségesei 
körében ünne-
pelte 10. szü-
letésnapját a 
Pajtában.

Az összegzést 
készítve magunk 
is meglepődtünk, 
mi minden tör-
tént mind a kulturális, mind a környe-
zetvédő-faluszépítő vállalásaink teljesíté-
sében. Csak címszavakban: zajlott utca-
fásítási program, közterületi virágosítás, 
tulipánültetések, rendszeres falutakarítá-
sok, illegális szemétlerakók felszámolása, 
parlagfű-gyűjtés, karácsonyfa-komposztá-
lás, a használt sütőzsiradék folyamatos 
lakossági gyűjtésének megoldása, a hul-
ladékcsökkentés, az újrafelhasználás és 
a komposztálás népszerűsítése, az Öreg 
Tölgy Erdei Tanösvény létrehozása, veze-
tett erdei séták, madárgyűrűzések, a Vásár-
nap nevű termelői piac működtetése. Az 

évek során vendégünk volt 15 kor-
társ költő és író, és több nagy sike-
rű gyermekirodalmi délutánt szer-
veztünk. Meghirdettünk 8 irodal-
mi pályázatot, és több fotó- és rajz-
pályázatot is. Ápoljuk névadónk, a 
Telkiben született Kodolányi János 
író emlékét: évente megkoszorúz-
zuk a szülőházán elhelyezett emlék-
táblát, 2004-ben időszaki kiállításon 
mutattuk be életét és művét, 2009-
ben szimpozionnal emlékeztünk 
meg születésének 110. és halálának 
40. évfordulójáról, majd 2012-ben 
az általános iskola falai között kiala-
kítottuk a Kodolányi János Fal(u)
múzeum című állandó kiállítást. 

Az összeg-
ző diafilm 
után a felnőtt 
társaság kel-
lemes, vacso-
ra melletti 
diskurálással, 
a sok gyerek 
pedig vidám 
szaladgálással 
ünnepelt.                          
Bellon Erika
KoKuKK 
Egyesület

Tízéves a telki KoKuKK Egyesület
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2013. májusBudajen�, Tök, Remetesz�l�s

Tök januártól Budajenővel, Remete-
szőlőssel közösen, kistelepülési össze-
fogással, közös hivatal fenntartásával 
igyekszik megfelelni törvényi kötele-
zettségeinek. Az idén 136 milliós költ-
ségvetéssel működő Tök a már évek 
óta húzódó csatorna-beruházás meg-
valósítására törekszik. Balogh Kálmán 
polgármesterrel Koós Hutás Katalin 
beszélgetett. 

– 2013. január elsejétől hatályos az önkor-
mányzati törvénynek az a módosítása, misze-
rint a 2000 főnél kisebb településeknek a hiva-
tali működésüket valamilyen összefogásban kell 
megvalósítaniuk. A rendszerváltás óta Tök 
önálló hivatallal működött. 2011-ben azon-
ban Zsámbékkal körjegyzőségben folytatták. 
Egy év után végül mégis az elválás mellett dön-
töttek. Miért?
– Egy kistelepülés szervezetileg nehezen 
illeszthető bele egy város struktúrájába. 
Az együttműködésben résztvevők szemé-
lyes hozzáállása is meghatározó abban, 
hogy az óhatatlanul felmerülő felszültsé-
geket sikerül-e megfelelően oldani. Egyik 
településnek sem volt még ebben tapasz-
talata. De megváltoztak a finanszírozási 
feltételek is. Összességében a testület úgy 
látta, hogy azok az elképzelések, amiket 
vártunk ettől a felállástól, nem minden-
ben teljesültek, ezért az új feltételek mel-

lett új megoldást kerestünk: a három kis-
település, Budajenő, Tök és Remeteszőlős 
összefogott, hogy a törvényi kötelezettsé-
geit együttműködésben teljesítse. 
– Bár számos feladattal már nem a töki hiva-
talnak kell foglalkoznia, az ezzel összefüggésben 
kiesett bevétel milyen nagyságrendű?
– Durván 20-30 millió forint az elmaradt 
költésvetési bevétela személyi jövedelem-
adó visszaosztott részének és a gépjármű-
adó 60%é-os elvonása miatt. 
– Ez megmutatkozik-e a település életében, az 
önkormányzat szolgáltatásaiban?
– Az önkormányzat működésében nem 
lesz fennakadás, mert a költségvetésünk 
tartalmazza az ehhez szükséges fede-
zetet, de sok függ az erre az évre terve-
zett iparűzési adóbevételek teljesülésétől. 
A szociális ügyek egy részét, az építésha-
tósági feladatokat vette át a járás. Nagy 
változást ez nem hozott az életünkben, 
mert már legalább tíz éve Budakeszi a 
töki építéshatósági ügyek intézője. A 
ránk háruló szociális ügyek intézését is 
már legalább hat éve a budakeszi HÍD 
Családsegítő Szolgálattal közösen végez-
zük. A logopédus és a gyógytestnevelési 
szolgáltatás megoldásában pedig majd 
a járáson belüli településekkel keresünk 
közös megoldást.
– Mi lesz a sorsa a több mint három éve húzó-
dó csatorna-beruházásnak?

– 2010-ben adminisztrációs hiba miatt 
kiestünk az európai uniós csatorna-beru-
házási pályázatból. A második körben 
késve benyújtott hiánypótlások a támo-
gatási szerződésünk lejárta után érkez-
tek be, s ezzel az önkormányzat a szerző-
déses kötelezettségeinek nem tett eleget. 
Az ellenünk indított szabálytalansági eljá-
rás következménye, hogy még több mint 
húszmillió forintot vissza is kell fizet-
nünk a pályázatot kiíró félnek, bár még 
mindig folyik az egyezkedés, hogy milyen 
feltételekkel. A pályázatot 2011 szep-
temberében újra beadtuk és 500 milliós 
támogatást nyertünk. Az egész beruházás 
közel 800 millió forint. A szennyvizünket 
Zsámbék fogadja be, ami növeli az ottani 
tisztítómű hatékonyságát. 
– A Pilis-Buda-Zsámbék kistérségi társulás 
jogutód nélküli megszűnésével Töknek milyen 
társulási tervei vannak?
– Úgy látom, hogy a budakeszi járáson 
belül a települések nagy része az együtt-
működést várja bizonyos feladatok meg-
oldására. Mi is keressük a lehetőséget, 
hogy a logopédusi és a gyógytestnevelési, 
esetleg más feladatokat mely telepü-
lésekkel közösen tudjuk majd ellátni. 
Júniusig ugyanis még működik a Budaörsi 
Kistérségi Társuláson belül az eddig kiala-
kított forma, de júniustól az együttműkö-
dés új formáit kell megtalálnunk.

2014-ig biztosan Budajenővel közös a hivatal

Örkény István születésének 100. évfor-
dulójára rendezett emlékév rendezvé-
nyei közül eredetiségével kiemelke-
dik a remeteszőlősi Örkény-emlékmű 
melyet április 6-án avattak fel a Remete-
szurdokba vezető turistaút mellett.  
A Ballada a költészet hatalmáról című 
novella által ihletett Örkény-emlékmű 

egy korabeli telefonfülke, amelyben a 
népszerű magyar író egyperceseit felvé-
telről hallgathatják az arra járók Hegedűs 
D. Géza, Mácsai Pál, Gados Béla, Gábos 
Katalin és Oberfrank Pál tolmácsolá-
sában. A veszprémi Petőfi Színház, a 
remeteszőlősi önkormányzat és civil 
összefogás eredményeként létrejött 

emlékmű felállítását a Magyar Telekom 
és a Magyar Művészeti Akadémia támo-
gatta. Az emlékművet Halász János kul-
túráért felelős államtitkár avatta fel, az 
ünnepségen közreműködött Hegedűs D. 
Géza színművész. Az elhelyezés ötle-
te Oberfrank Páltól, a veszprémi Petőfi 
Színház igazgatójától származik. 

Március 15. alkalmából kiemelke-
dő színészi tevékenysége elismerése-
ként Jászai Mari-díjjal tüntették ki 
a Nagykovácsiban élő Oberfrank Pál 
színművészt.

Oberfrank Pál a budapesti Piarista 
Gimnáziumba járt középiskolába, s az isko-
lai diákszínjátszó kör előadásain rendszere-
sen szerepelt. A Külkereskedelmi Főiskola 
áruforgalmi szakát végezte el 1986-ban. 
1987–1991 között járt a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolára. A Nemzeti 
Színház stúdiósa volt egy évig. 1991-ben 
diplomázott, s a Vígszínházhoz szerződött. 
2008-ig volt a Vígszínház tagja, 2008-tól 
szabadfoglalkozású színészként dolgozott. 
2010. január 28-án a Veszprém Megyei 
Közgyűlés öt évre kinevezte a Veszprémi 
Petőfi Színház igazgatói posztjára. 2012-
ben Nagykovácsi önkormányzata a község 
díszpolgárának választotta. 

Örkény-emlékmű Remeteszőlősön

Oberfrank Pál 
Jászai Mari-díjat kapott

Eredményes szerepeltek a török-
országi kempó-világbajnokságon 
április 25. és 27. között a budajenői 
kempósok. Az Antalyában ren-
dezett tornáról összesen tizenkét 
éremmel tértek haza sportolóink. A 
négy földrész negyven nemzetének 
legjobbjait felvonultató mezőny-
ben hat budajenei harcos lépett 
tatamira. 

EREDMÉNYEK:
Megyeri Szabina 1. hely (semi 
contact), 2. hely (submission), 
3. hely (fegyveres kata)
Bartha Boglárka 3. hely (kata)
Lacza Ábel 1. hely (semi contact), 
3. hely (submission, full contact)
Soós András 3. hely (semi contact)
Karácsonyi Krisztián 2. hely 
(semi és full contact)
Jarabek Lajos 1. hely (semi contact), 
2. hely (full contact)

A Nemzetközi Kempo Szövetség (IKF) 
döntése értelmében a 2014. évi világbaj-
nokságot Magyarország rendezi, így a 
jenei kempókák hazai környezetben küzd-
hetnek majd jövőre.

Tucatnyi éremmel tértek haza
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2013. május?Zsámbék, 

Megmenthető-e a zsámbéki templomrom?

Újra Ny árköszöntő 
a Kisgöncöl Waldorf -iskolában!
Ideje: 2013-május 18. szombat 10-16 óra között.

Aki volt, az tudja, aki nem, az láthatja, csinálhatja, hallgathatja!
Programok az egész családnak:  kézműveskedés, kötélverés, zsonglőrködés, bábelőadás, 
vásári forgatag, termelői piac, zenei előadások, büfé.

NÉPI JÁTÉKOK JÁTSZÓTERE

Várunk szeretettel!! 

C ÍM: TÖK, KÚTVÖLGY 14.

'11-től 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ

A zsámbéki nyitott múzeumok hétvé-
géje keretében tartott előadást a rom-
templom belsejében Klaniczay Péter 
építész, műemléki felügyelő, mint a 
zsámbéki templomot jelenleg legjobban 
ismerő műemlékvédelmi szakember.

Zsámbék fénykora a honfoglalás utáni 
századokra esett, mivel a település az 
Esztergom és Székesfehérvár közötti keres-
kedelmi útvonal mentén feküdt. Az 1050-
es években már kőtemplom áll itt. III. Béla 
(1149-1196) francia feleségének, Capet 
Margitnak kíséretével érkezett Aynard 
lovagnak adományozta Zsámbékot és kör-
nyékét 1186-ban. E család építtette 1220 
körül a korábbi templom helyén a késő 
román kori gótikus háromhajós bazilikát, 
amely rom mivoltában is a magyar épí-
tészettörténet egyik kiemelkedő emléke. 
Mellette a premontrei rend monostorának 
maradványai láthatók. A tatárok a temp-
lomot a községgel együtt elpusztították, 
de IV. Béla újjáépíttette. 1467-ben Mátyás 
mezővárosi rangra emelte Zsámbékot. A 
várat fiának, Corvin Jánosnak, az akkorra 
gazdátlan és elhanyagolt kolostort és temp-
lomot 1475-ben a pálosoknak adományoz-
ta. Akkor építhették ki a kolostor nyugati 
szárnyát, növelték meg a rózsaablakot.

A török idők sok kárt okoztak az épület-
együttesben, Zsámbék is elvesztette koráb-
bi jelentőségét és elnéptelenedett. A templo-
mot az 1700-as években ugyan újra helyre-

állították, de az 1763-as komáromi földren-
gés olyan pusztítást végzett az épületben, 
hogy magára hagyták. A károkat tovább 
növelte, hogy a környékbeliek elhordták és 
beépítették a köveit. Amatőr helytörténé-
szek még ma is próbálnak visszamenteni 
bontáskor, átalakításkor felfedezett köve-
ket a rom helyreállításához vagy a kőtárba.

Közel száz év telt el, mire újra figyelem 
irányult a templomromra, 1861-ben, Ipolyi 
Arnold tanulmányának köszönhetően. 
Aztán évtizedekbe kerül, mire megbízzák 
1889-ben Möller Károlyt a rom konzervá-
lásával, aki a teljes pusztulástól menti meg 
az értékes műemléket. A rom mai képe: a 
tégla-kiegészítések, a nagy támfal a szen-
télyhez, a pillérek aláfalazása, a főbejárat 
környékének helyreállítása akkor készült. 
Möller a magyar műemlékvédelem előfutá-
ra volt a tudatosan minimális beavatkozá-
sokra, az eredeti állapot megőrzésére alapo-
zott módszerével abban a korban, amikor a 
kassai dóm és a Mátyás-templom szakma-
ilag elítélt áttervezése és átépítése zajlott.   

Azt csak e sorok írója jegyzi meg, hogy 
a kassai dóm és a Mátyás-templom ma is 
teljes pompájában szolgálja az őket körül-
vevő közösséget, miközben a zsámbéki 
templomrom újabb és újabb részletei a sze-
münk láttára tűnnek el a semmibe. A festett 
felületek is mind elpusztultak, pedig hin-
nénk-e hogy 1907-ben még a szentély falán 
egy köpönyeges Madonna freskója látszott, 
amelynek mára nyoma sem maradt. 

A harmincas években leomlott a délkele-
ti mellékhajó egyik árkádíve. Akkor – nem 
műemlékvédelmi szakemberek – talán 
Csíksomlyóra vagy Mariazellre gondolva a 
rom kiépítését és búcsújáróhely kialakítá-
sát kezdeményezték, de az újjászerveződő 
Országos Műemlékvédelmi Bizottságnak 
sikerült ezt megakadályoznia. Azóta közel 
száz év telt el lényegében azzal, hogy a 
különböző műemlékvédelmi kurzusváltá-
sok során újabb és újabb irányok képvi-
selői vitáztak egymással a közös álláspont 
kialakításán. Különféle tervek születtek a 
rom befedéséről, letakarásáról, javítások-
ról, amiket a következő kuzusváltáskor 
legtöbbször elvetettek és elölről kezdték az 
egészet, vagy ha mégsem, akkor pénzhiány 
miatt nem valósulhatott meg. Az átütő vál-
tozás nélküli időszak gyakorlatilag mind 
a mai napig tart azzal a súlyosbító körül-
ménnyel, hogy a romnak jelenleg még vég-
leges gazdája sincs, akit az állagmegóvásai 
feladatok elvégzésére kötelezhetne az ille-
tékes hatóság. Pedig mi lehet veszélyesebb 
egy értékes épületre, mint hogy se gazdája, 
se funkciója nincsen.

Pest megye legkiemeltebb műemlékei 
a visegrádi palota és fellegvár, a gödöl-
lői kastély és a zsámbéki templomrom. 
A visegrádi várat és a gödöllői kastélyt 
kiépítik, gazdája és feladata, így költség-
vetése is van. 

Vajon mi menti meg a zsámbéki rom-
templomot?                Koós Hutás Katalin
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Fiatal település határozott elképzelésekkel
Erdősi László polgármester politi-
kai pályafutása még 1990-ben kez-
dődött, amikor az I. kerületben egyé-
niben megválasztott önkormányzati 
képviselő, majd alpolgármester lett. 
A 2001-ben nyugdíjba vonult váloga-
tott öttusázó villamosmérnök nyuga-
lomra vágyott, mikor Herceghalomba 
költözött, de ez nem abban a formá-
ban sikerült, ahogy eredetileg elgon-
dolta: az előző ciklusban már képvise-
lő- és polgármesterjelöltként is indult 
a helyi választáson, s a polgármeste-
ri posztért vívott versenyben mindösz-
sze 11 szavazattal maradt le a falut 
a rendszerváltás óta öt cikluson át 
vezető Schnaider Lászlóval szemben. 
2010-ben négy jelöltből – Schnaider 
nem indult – Erdősi László nyert, füg-
getlenként, de Fidesz-támogatással. 
Lapunknak Erdősi László polgármes-
ter nyilatkozott.

– A félmilliárdos költségvetéssel működő, 
összközműves, kétezer fős falu önálló település-
ként nem is olyan régen létezik.
– A Biatorbágyhoz tartozó Herceghalom-
nak 1985-ben sikerült a biatorbágy-
herceghalmi majorságról leválnia, 
s a társközségi rangot megszereznie, 
majd a község 1990-ben önállósodott. 
A biatorbágy-herceghalmi majorság 

Sándor Móric birtoka volt, aminek ugyan 
nem itt volt a központja, de itt voltak a 
legjobb földjei. Olyannyira, hogy itt nem 
csak az elmúlt évtizedekben, de már az 
1800-as években is folytak mezőgazdasá-
gi kutatások. A Széchenyi által meghirde-
tett lótenyésztési, takarmányozási, moder-
nizálási törekvések megvalósításában a 
Sándor-birtok élen járt. Az 1847-1857 
közötti időszakra tehető a herceghalmi 
major kialakulása. E hagyomány folyta-
tása szerencsére a II. világháború után 
sem szakadt meg. Herceghalomban sikeres 
kísérleti gazdaság működött, s a helyzeten 
csak lendített az Állattenyésztési Kutató 
Intézet (ÁKI) ide költözése. Egészen a 
hetvenes évekig folytak itt állattenyésztés-
sel kapcsolatos kutatások. Versenylovakat 
is tenyésztettek, még lovas pálya is műkö-
dött ezen a területen. A jelenleg is itt műkö-
dő kutatóintézet világhírnévre tett szert. 
Kitelepült a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Sebészeti Tanszékének a gyakor-

ló oktatása is. Bérci György, magyar szár-
mazású orvosprofesszor, a laparoszkópos 
sebészet forradalmasítója nevét viseli, aki 
részt is vett az avatáson. Ősszel pedig 
a tanszékhez kapcsolódóan egy magyar-
német-svájci, implantátumokkal foglalko-
zó kutatócsoport kezdi meg a működését 
magyar irányítás alatt.  
– Úgy tűnik tehát, hogy a hagyományosan 
mezőgazdasági profil markánsan a kutatás-fej-
lesztés irányába módosul.
– Herceghalom a Talentis központ-
ja, amely az első közép-kelet-európai 
Szilíciumvölgy kialakítása érdekében már 
tett jelentős lépéseket, még ha a jelen-
legi gazdasági helyzet meg is akasztotta 
a folytatást. A fejlesztéseik azonban lát-
szódnak – az Abacus-szálloda, a Vitalis-
lakótelep vagy a helyi vállalkozásokat 
segítő inkubátorház. 

– A Talentis bizonyára a legnagyobb adófize-
tő a településen.
– Egyáltalán nem. Nálunk működik a 
TESCO logisztikai Központja, amely 
annyi adót fizet, mint a többi helyi vál-
lalkozás együttvéve. De jelentős vállalko-
zásunk és adófizetőnk a mezőgazdasági 
profilt erősítő Agrosystem Mezőgazdasági 
Zrt. is. 
– A lakosság összetétele mennyiben igazodik az 
itt működő vállalkozások tevékenységi köréhez?
– Az itt élők közül csak kevesen dolgoz-
nak helyben. Tatabánya, Székesfehérvár, 
de legfőképpen Budapest biztosít számuk-
ra munkahelyet. Az utóbbi néhány évben 
érkezett betelepülőink fiatal, 30-45 év 
közötti értelmiségi házaspárok sok gye-
rekkel – az elkövetkező években várha-
tóan még több gyerekkel. A régi és az új 
lakosság él itt együtt, az újak lassan már 
egy kicsit nagyobb létszámmal és nagyobb 
igényekkel is. 
– Milyen intézményeket tart fenn az önkor-
mányzat?
– Nyolc osztályos általános iskola, hat cso-
portos óvoda, községi könyvtár. Kulturális 
Egyházi Központunkban (KEK) négy tör-
ténelmi egyház működik, de művelődési 
házként, közösségi térként is használjuk 
az épületet. Van orvosi és fogorvosi ren-
delőnk, gyógyszertárunk, védőnői háló-
zatunk A gyermekjóléti, házi ellátást, az 
idősek gondozását, a logopédiai szolgálta-
tást kistérségi összefogással oldottuk meg. 

Az együttműködés fenntartásában gondol-
kodunk továbbra is. A kistérségek átala-
kulása miatt arra az eshetőségre is felké-
szültünk, hogy az új rendszerek felállásá-
ig tartalékképzés révén önerőből is finan-
szírozhassuk ezeket a szolgáltatásokat. 
Közösségi intézményeink mind újonnan, 
már az önkormányzatiság alatt készült 
épületekben működnek. Mindezt úgy 
oldottuk meg elődeinkkel együtt, hogy 
egyetlen fillér adósságunk nincs és az 
önkormányzat nem is vett fel sosem hitelt.

– Ezt kevesen tudják elmondani magukról. Mi 
annak az oka, hogy nincs adóságuk és ráadásul 
jelentős tartalékokkal is rendelkeznek?
– A takarékosság és a nagyon jó munka-
társi gárda. A jelenlegi hivatal munkatársai 
megbízható szakmai támogatást nyújta-
nak. Nagyon jó az új jegyzőnk: ha elmon-
dom, mi az, amit meg szeretnénk megva-
lósítani, ő elmondja mindazt a jogi lehető-
séget, ahogyan ezt meg lehet valósítani. A 
jelenlegi képviselő-testület tagjai is okosan 
és megfontoltan terveznek és döntenek. 
– Mik a terveik erre az évre?
– Ifjúsági terek kialakítására dolgoztunk 
ki egy programot, hogy megfelelő kör-
nyezetet biztosíthassunk az örvendetesen 
szép számban itt élő, felnövekvő gyereke-
ink számára. Jelenleg egy leharcolt focipá-
lyával és egy betonos kosárlabda pályával 
rendelkezünk. A kisebbek számára most 
korszerűsítjük az egyik játszóterünket a 
Móric-ligetben, ahol az idősebb korosz-
tály számára is lesz kikapcsolódási, pihe-
nési lehetőség. Gördeszka-pályánk kivi-
telezés előtt áll és pályáztunk egy 20 x 
40-esműfüves sportpályára is. A régi foci-
pályánkat is újrafüvesítjük, fúrt kúttal a 
locsolást is megoldjuk. És természetesen 
igyekszünk az útfelújítási gondjainkon 
is enyhíteni. Korábban pályázatok révén 
jelentős állami támogatásban részesültek 
az ilyen projektek, minden egyes forint 
mellé az állam adott egy másik forintot. 
A legutóbbi önkormányzati ciklusban ez 
a támogatás megszűnt. A hiányt takaré-
kossággal próbáljuk pótolni, de így sokkal 
lassabban megy, mint szeretnénk. Mint 
olyan település, amelynek az adósságát 
az államnak nem kellett átvállalnia, mert 
nem volt, arra a kormányzati megkeresés-
re, hogy mivel segíthetnek nekünk, ezt a 
lehetőséget kértük vissza, ha beruházunk. 

Koós Hutás Katalin

Sándor Móric birtoka volt aminek ugyan

Községi könyvtár

A T l i bi á l bb dófi

j

Polgármesteri hivatal

y

E t k t dják l d i k ól Mi

Kulturális Egyházi Központ
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Május 11. szombat, 9 óra
III. BENTA KUPA 

Íjász és hajítófegyver kupa 
a biatorbágyi Benta Baranta 
klubbal az iharosi lőtéren.
www.bentabaranta.try.hu 

Május 11. szombat, 10 óra
XVI. GYERMEKBÁBOS 

TALÁLKOZÓ
a biatorbágyi Faluházban.

Május 11-12. 
szombat-vasárnap, 10-18 óra

Nyitott Múzeumok 14 óra 
BÉLYEGBEMUTATÓ

a Lámpamúzeumban
Keresztes Nagy Árpád 

énekmondóval Zsámbékon

Május 11. szombat 10 óra
BÁBSZÍNHÁZ 

Kipp Kopp a fűben
Belépő: 500 Ft/fő

a nagykovácsi Öregiskolában
Kossuth u. 78. 

Tel.: (26) 356-362

Május 11. szombat 11-14 óra
MAKKOSI BÚCSÚ 

Budakeszin.
Német szentmise 

környékbeli kórusokkal
Benedekék falodája 

Zsámbékról a makkosmáriai 
kegytemplomnál

Herein Mária (30) 202 5322
Schweighoffer Krisztina 

(20) 517 3230

Május 11. szombat 11-12.30
CSALÁDI 

HANGVERSENY
az AMADINDA 
ütőegyüttessel a 
Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu

Május 11. szombat 18 óra
II. MŰVELŐDÉS 

és ZENEKLUB
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban 

EFMK, Budakeszi Fő u. 108. 
Tel.: (23) 451-108

Május 12. vasárnap 19 óra
ECKHARDT GÁBOR 
zongorahangversenye
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Május 13. hétfő 19 óra
BIATORBÁGY A 

VÁLLALKOZÓKÉRT,
a vállalkozók Biatorbágyért

Mit tesz az MKB a 
kisvállalkozások sikereiért?

Molnár Szebasztián, 
MKB Budaörsi fiókvezető
a biatorbágyi Faluházban.

Május 13. hétfő 19 óra
ZORÁN KONCERT
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Május 14. kedd 18 óra
Zsámbékiak szabadegyeteme

A NYAKAS-HEGY 
ÉLŐVILÁGA

Böhm András - ornitológus
Kárpáti Tímea - botanikus, 
Polonyi Vilmos - lepkész
a zsámbéki műv. házban.

Május 14. kedd 17.30 és 19 óra
DIÁKSZÍNHÁZI ESTEK 

SZÍNHÁZ 
diákoknak diákokkal

Az előadások után beszélge-
tés az alkotókkal, a játszók-

kal a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

Május 14. kedd, 17:30 
SZÜLŐVÉ VÁLÁS 

a Biatorbágyi Családsegítő 
előadássorozata 
Erőszakmentes 

kommunikáció a családban
Előadó: 

Kovács Gábor pszichológus
a biatorbágyi Faluházban.

Május 15. szerda 14-18 óráig 
VÉRADÁS 

a budakeszi EFMK-ban.

Május 15. szerda 19 óra
Gyógyítás és művészet

Medgyesi János háziorvos 
vendége

DR. BAGDY EMŐKE 
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Május 16. csütörtök 19 óra
Csutak Bodroghy Attila 

történész
a CSÍKI SZÉKELY 

KRÓNIKÁRÓL
a Kálvin teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.)

Május 16. csütörtök 19 óra
Stand Up Comedy

KŐHALMI ZOLTÁN
a budakeszi EFMK-ban.

Május 16. csütörtök 19 óra
24. ÓRA - 

Tóth Ferenc agrármérnök
NÖVÉNYI, EMBERI 

ÉLŐSKÖDŐK 
a Pro Hungaricum 

Egyesülettel
a biatorbágyi Faluházban.

Május 16. csütörtök 20 óra
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

Zerkula, Szigony, Tatros, 
Dresch Mihály, Bede Péter, 

táncosok Gyimesből
a Marczibányi téren.

Ne csak 10%-ot spóroljon a fűtés számlán!

- külső hőszigetelési problémák

- belső penészesedés felderítése

- padló-, falfűtés hiba behatárolása

- utólagos hőszigetelés meghatározás

BONTÁS NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS

HŐTÉRKÉP KÉSZÍTÉS, GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!
Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 

házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 
és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

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

A részletes programok megtekinthetők a Buda környéki Iránytű 
honlapjának programajánlójában: www.budakornyekiiranytu.hu
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Május 17. péntek, 19 óra 
DÉTÁR ENIKŐ 

és RÉKASI KÁROLY 
színpadi estje 60 percben 
a biatorbágyi Faluházban.

Belépő elővételben 1600 Ft, 
az előadás napján 2000 Ft

Május 17. péntek 20 óra
TELKI FILMKLUB

a Pajtában.               

Május 18. szombat, 10-22 óra                                                                                                                    
PÜNKÖSDI NYITOTT 

PINCÉK 
a biatorbágyi Ürgehegy és 

Öreghegy borászainak 
programja a 

BIA-VERITAS Egyesülettel
www.biaveritas.hu

14:30 MADARAK ÉS FÁKNAPJA 
az Iharosi táborban.

15 óra RITSMANN - GÁLA 
a biatorbágyi Faluházban.

Május 18. szombat 11.30
A Csíksomlyói  
kegytemplom 

és a pilisszántói 
Boldogasszony kápolna

KÖZÖS 
PÜNKÖSDI MISÉJE
két helyen egyidőben

A szántói misét bemutatja:
Berszán Lajos atya 
Gyimesfelsőlokról

Május 18. szombat, 15 óra
MARTUS ÉVA 

tanítványainak kiállítása
 a zsámbéki műv. házban

Május 21. kedd, 18 óra
HORNOK MAGDOLNA 

úti beszámolója 
a zsámbéki könyvtárban 

a Zsámbékiak a 
Nagyvilágban sorozatban

Május 24. péntek 19 óra
 OROSZ REMEKMŰVEK 

a Duna Szimfonikus 
Zenekar hangversenye
a Marczibányi téren.

Május 25. szombat egész nap
CSILLAGERDEI 

GYERMEKNAPI MAJÁLIS 
Zsámbékon

Május 25. szombat 10-18 óra
GYEREKNAP 

a biatorbágyi Fő téren 

Május 25. szombat 19 óra
KALÁKA KONCERT

Vendégünk: 
KÁNYÁDI SÁNDOR
a Marczibányi téren.

www.marczi.hu

Május 26. vasárnap 10 óra
GYERMEKNAP 

Mamutfenyőknél és a 
Nádastó utáni „Nagyréten“

Budakeszin

Május 28. kedd 18 óra
Sör és vér, szex és kokalevél

ANTALFFY PÉTER 
történész 2. előadása

a budakeszi EFMK-ban.

Május 29. szerda, 18.30 
CSALÁDI 

EGÉSZSÉGKLUB 
Házi készítésű 

kozmetikumok, praktikák
a zsámbéki műv. házban.

Május 29. szerda 19 óra
ILLÉNYI KATICA 

koncertje 
a budakeszi EFMK-ban.

Május 31. péntek 18 óra
Író-olvasó találkozó

KARAFIÁTH ORSOLYA 
a budakeszi könyvtárban.

Május 31. péntek 19 óra
KÖVEK – a Forrás Színház 

zenés tanjátéka
kamaszokról-kamaszoknak

Belépő 1000-2000 Ft

Június 1-28-ig
A KESZI-ART Egyesület

tavaszi tárlata 
Megnyitó: jún. 1. szomb. 16 ó. 

budakeszi EFMK-ban.

Június 3. hétfő 18 óra 
LAKOSSÁGI FÓRUM

a nagykovácsi csatornázás-
ról az Öregiskolában.

Június 7-8-án péntek-szombat
TESTVÉRVÁROSOK 
ÜNNEPE  Budakeszin

Június 14-15.
XXV. ERKEL NAPOK

Június 14. Koszorúzások 
s a Stella Koncertkórus 

templomi koncertje
Június 15. XIII. Erkel 

Ferenc Sakk Emlékverseny

• 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
• 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
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron. Tel.: 06-70-268-9591
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi 
megtaláljuk párját! BUDAI TÁRS-
KÖZVETÍTŐ a III. és XII. kerületben. 
Tel.: 06-30-555-8444
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása álta-
lános és középiskolás diákoknak. He-
lyesírási, szövegértési problémák javí-
tása, középiskolás felvételi előkészítés, 
érettségire felkészítés. 
Tel.: 06-30-639-5361
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, igény 

szerint, akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
06-20-465-8458
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, monitor, 
HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílászárók 
felújítása.  Hőmegtakarítás, por és zaj 
elleni védelem! Nyílászárók illesztése, 
zárak beállítása, cseréje. Nyugdíjasok-
nak, nagycsaládosoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30-644-2881
• JAVÍTÓ MŰHELY NYÍLT PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti elektro-
mos gépek, berendezések javítása, 
hibakeresése.  Épületvillamossági 
szerelés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u. 5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 06-20-984-3782
• MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA korrepetá-
lás általános és középiskolásoknak Bu-
dakeszin. Felvételi előkészítés mate-
matikából a 6. osztálytól. 
Tel.: 06-30-203-6770
• ELADÓ TELEK Budakeszin, belterüle-
ten, az Árnyas utca és a Bem utca sar-
kán, 2 x 1111 m², külön vagy egyben. 
Tel.: 06-23-450-338
• ELADÓ Pátyon, a Mézeshegyen 300� 
bekerített saroktelek kis faházzal, gyü-
mölcsössel. Víz-villany a telken, gáz az 
utcában. Tel.: 06-30-911-2212
• RÉGI LAPSZÁMOK: a Magyar Vadász,
a Filatéliai Szemle és a Természettu-
dományi Közlöny évfolyamai a negy-
venes évek végéről és az ötvenes évek 
elejéről gazdát keresnek. 
Tel.: 06-30-922-6418
• TAPASZTALT PEDAGÓGUS beszédcent-
rikus angolt vállal, korrepetálást angol 
és biológia tárgyakból kedvező áron. 
Tel.: 06-20-464-7908
• IDŐSÁPOLÁSHOZ keresek segítsé-
get Budakeszin napi 1-2 órára. Tel.: 
06-30-726-9025

• BECOME a Helen Doron English 
teacher! We teach children of 3 
months - 14 years. We offer part 
time job in the evenings. 
Orsolya Szalma 20/669-2555
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK 
számára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 
06-30-450-4738
• E.U. KONFORM oktatással egybe-
kötött karrierlehetőség, korláto-
zott létszámban, közép- és felső-

fokú végzettségűeknek akár főál-
lásban is. E-mail: jeno.kertesz@
groupamagarancia.hu  
Tel.: 06-349-3319, 
06-20-979-3848
• ÓVODAVEZETŐT keres Nagyko-
vácsi önkormányzata a Kispatak 
óvoda élére. Az ötéves megbízás 
elnyerésére a pályázatokat június 
5-ig várják. Tájékoztatás: 
Bencsik Mónika polgármester 
Tel.: 06-26-389-566

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

 NAPKÖZIS ANGOL TÁBOROK 
6-12 éves gyerekeknek
Július 1-5. Budajenői 

Általános Iskola
Július 8-12. Perbáli 

Művelődési Ház
Jelentkezés: június 14-ig

Info Schrenckh 
Edit 06/23341707, 

06/306399552, 
edit0614@gmail.com

www. vidamtaborok.hu, 
www.zsambek.kidsclubs.hu

Június 17- 20-ig, 8-12 óra
LOM-BÓL ÁLOM 

GYERMEKBÁBOS TÁBOR
a biatorbágyi könyvtárban.

Általános iskolásoknak 
bábművészekkel.

Ár a négy napra: 4 000 Ft
Info konyvtar@biatv.hu,  
alomzugtarsulas@gmail.com

 ladafiababszinhaz@gmail.com 
Tel.: 06 30 697 4092

Június 24-28-ig, 8-16 óra
NÉMET NEMZETISÉGI 

TÁNCTÁBOR
a biatorbágyi Faluházban

Ár 16 000 Ft/fő/hét, 
3 étkezéssel/nap
Táborvezetők a 

Füzes Táncegyüttes oktatói.
Info (30) 584 6968 

vagy 
edina.bunth@gmail.com 

Augusztus 12-15-ig, 8-16 óra
ISTVÁN, A KIRÁLY 
történelmi játszóház 

gyerekeknek
Augusztus 26-30-ig, 8-16 óra

SZIVÁRVÁNY SZÍNJÁTSZÓ 
TÁBOR

a biatorbágyi Faluházban
Ár 17 000 Ft/fő/5 nap, 

3 étkezéssel/nap
Info Szakadátiné Gueth Zsuzsanna

Tel.: (20) 518 1448, 
guethzsuzsa@t-online.hu

N Y Á R I  T Á B O R O K
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„Nem találok munkát, pedig mindenhova 
beadtam az önéletrajzom”. Tipikus mon-
dat napjainkban és nemcsak a fiatalok 
körében. A digitalis korban egyre nagyobb 
jelent�sége lesz, hogy kreatívitásunkat 
megmutassuk és valós problémákat 
megoldva, életb�l vett példákon keresz-
tül fejlesszük. Az EU élethosszig tartó 
tanulás programjának keretében a KA3 
– Infokommunikációs technológiák pri-
oritáson belül éppen azért fejlesztette ki 
az online m�köd� Ötletházat és a Kreatív 
Oktatási Útmutatót az OpenInn konzor-
cium az Európai bizottság támogatá-
sával, egy 9 tagból álló partnerségben 
8 országból. Az eredmények már elérhe-
t�ek a http://openinn.eu webcímen, mely-
nek köszönhet�en megoszthatunk vállal-
kozásokban felmerül� kihívásokat, hogy 
a különböz� oktatási szektorokban tanu-

ló fiatalok ezekre megoldásokat osszanak 
meg. Kereshetünk témákat saját érdekl�-
dési körük szerint 9 nyelven Európa-szerte, 
így ha ezekre javasolt ütletünk tetszik a 
kihívás megosztójának, akár álláshoz is 
juthatunk (Egy aktuális álláshoz kapcsoló-
dó kihívást a Nagykovácsiban lév� Trebag 
Kft. Is megosztott oktatási játék fejleszté-
se témában). 

Tanárok számára már ugyancsak online 
elérhet� az a Kreatív Oktatási Útmutató, 
mely segít nekik kreatív feladatok kiválasz-
tásában és értékelésében akár multimedia 
vagy digitalis eszközöket használva, akár 
a hagyományos papír-ceruza módszer-
rel minden oktatási szektorra speciális 
választható példákkal, mint jó gyakorla-
tokkal szemléltetve. Az OpenInn portal 

még csakmost indult, de már most 
számos területen sikereket ért el, 
nézze meg �n is, hogy hogyan!

A kreativitás manapság fontos téma 
nemcsak a munkaer�piacon, de az okta-
tásban is. Miért? Mert a stabil személyi-
ség a stabil tudásban gyökerezik, hogy 
azz információt nemcsak megszerezzük, 
de újra is alkotjuk. ennek záloga pedig 
az életkornak megfelel� ütem� fejl�dés. 
Gyermekeink gondolkodásmódja 14-15 
éves korukig lényegében változik meg, a 
legtöbb pszichológus szerint egészen pon-
tosan úgy, hogy a fejl�dés során min�-
ségileg jól elkülöníthet� szakaszok vált-
ják egymást. Ebben a fejl�dési folyamat-
ban nem lehet lépcs�ket átugrani. Csupán 
a 10. életév körül alakul ki a biztos tudás 
arról, hogy nem egyedül az � néz�pont-

ja érvényes, hogy egy 
helyzet több szem-
pontból vizsgálható. 
A gyermek ezt követ�-
en válik képessé arra, 
hogy több szempon-
tot összeegyeztes-
sen, a helyzet külön-
féle összetev�it szét-
válassza, és kialakulá-
sát megérthesse. Majd 
el�ször 14 évesen tud 
absztrakt fogalmak-
ban gondolkodni, és 
értelemszer�en csak 
mindezek után fog 

tudni biztonsággal m�veleteket is végre-
hajtani az elvont fogalmakon úgy, mint 
ahogyan azt egy feln�tt is tenné (legalább-
is ideális esetben). Ezek a m�veletek éppen 
azok a bizonyos PISA-tesztek kapcsán oly 
sokat emlegetett kompetenciák. Nem 
véletlen tehát, hogy míg a kreatív módsze-
rekkel tanító skandináv országokban, pél-
dául Finnországban 2006-ban a szöveg-
értésb�l a gyerekek 49.5%-a eléri vagy 
meghaladja a 7-b�l az 5. szintet, addig a 
magyar gyerekek mindössze 28.9%-a tel-
jesíti ugyanezt. 

Az alapvet� különbség a két oktatási rend-
szer között az, hogy a skandináv orszá-
gokban nem választják szét rögtön a tan-
anyagot a tanárképzést elvégz�k speciális  
érdekl�dési területei szerint, hogy megmu-
tassák, mi köze egymáshoz az él�világnak 
és az él�helynek, vagy az él�világot alkotó 
elemeknek (nálunk: a biológiának a föld-
rajzhoz és a kémiához), vagy esetleg mi 
köze van a képz�m�vészeti alkotások -, és 
az irodalmi m�vek témáihoz a történelem 
alakulásának. Projekteket készítenek cso-
portosan és egyénileg is. Az iskola a kul-
túra iránti nyitottságra nevel, és megte-
remti a fejl�dni akarás igényét. A tananya-
got kreatív módszerekkel sokszor eljátsz-
szák, lerajzolják, vagy más módszerek-
kel teszik kézzel foghatóvá. Így nem csak 
azt ismerik meg, hogy az adott szöveg-
rész mit jelent, hanem önismeretre is szert 
tesznek, elkezdenek gondolkozni a világ-
ról és felismerik, hogy ugyanazt a dolgot 
ahányan vannak, annyi féle módon tud-
ják értelmezni és ábrázolni, tehát kés�bb 
sokkal inkább elfogadják majd az egy-
más között lév� különbségeket és tolerán-
sabbak, elfogadóbbak lesznek más kultú-
rát képvisel� embertársaikkal is. Legyen 
az digitalis eszközökkel, video-készítésén 
keresztül vagy Facebookon tudás-meg-
osztással, esetleg hagyományos montázs 
készítésével, a kreatív feladatok felkészí-
tik a fiatalokat arra, hogy boldoguljanak a 
21. században, stabil önértékelésre tegye-
nek szert. Az OpenInn Ötletházában szá-
mos példát találhatnak arra, hogy aktuális, 
napjainkban jellemz� kérdéseket az üzlet 
és gazdaság, társadalmi kérdések, tanárok 
képzése és e-learning, karrierépítés, önfej-
lesztés, technológiai megoldások, vagy az 
OpenInn fejlesztése kapcsán kreativitá-
sunkra támaszkodva hogyan tudunk meg-
oldani együttgondolkozva más nemzetek-
kel. Bízunk benne, hogy a http://openinn.
eu oldalról még sokan ihletet meríthetnek 
kreativitásuk fejlesztéséhez az oktatásban, 
a munka világában, és azon túl is! 

Hogyan nyithatnak a fiatalok új kapukat 
egy kis kreativitással?

ma 
z okta-
emélyi

További információ: peter.kovesd@trebag.hu
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BŐRGYÓGYÁSZAT
M A G Á N R E N D E L É S 

B U D A K E S Z I N

ANYAJEGY SZŰRŐNAPOT 
tartok rendelőmben május utolsó péntekjén, 

31-én, 15 és 18 óra között, kedvezményes áron, 
korszerű technológiát alkalmazva. 

Az innovatív eszköz, 

a HEINE DELTA 20 

FOTODERMATOSZKÓP 

alkalmas az összes 

anyajegy dermatosz-

kópos képének, vagyis 

finomszerkezetének 

fotójára, mely eltárolha-

tó, így a változás is 

pontosan rögzíthető.

A vizsgálat bevezető ára 

50%-os kedvezménnyel 5000 Ft, 

ne hagyja ki a lehetőséget, 

törekedjen az aktív megelőzésre!

Bejelentkezés: 06-30-291-8357

Rendelő címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 95.
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ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ

Új készülékéhez – időpont egyeztetés után – 

ingyenes  fül-és hallásvizsgálat, hallókészülék 

illesztés és próbahordás, szemvizsgálattal kiegészítve.

Nem támogatott árú Beltone hallókészülékek

jelentős árkedvezménnyel szerezhetők be!

Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet

Hallókészülék
Szakbolt                              

Tel.: 23/453-076 és 20/367-2299

Egészség - harmónia - természetesen
��Hagyományos 

      kínai akupunktúra

��Pszichoterápia

��Gyógymasszázs

��Gyógytorna

��Biorezonancia

��Színterápia

��Bach-virágterápia

��Schüssler-sóterápia

Só- és színterápia nagy kedvezményekkel 14 év alatti gyerekek, diákok és nyugdíjasok részére
TAVASZI AKUPUNKTÚRÁS TESTSÚLY CSÖKKENTŐ ÉS MÉREGTELENÍTŐ KÚRA AKCIÓS ÁRON!

 Nyitási 

kedvezmények!

Budapest II. kerület, Szász Károly utca 2. I. emelet 12/a�Tel: 06-70-666-4959�Email: info@budaigyogyitopont.hu�www.budaigyogyitopont.hu
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MEZŐGAZDASÁGI  GÉPCENTRUM

www.interatzrt.hu  |  E-mail: info@interat.hu   

2060 BICSKE, CSABDI ÚT 2.
TELEFON:  +36 22 350 045, FAX:  +36 22 350 774

E-MAIL:  INFO@INTERAT.HU

KistraktorokKistraktorok
26 LE-től26 LE-től

Hivatalos

márkakereskedés
Május 31-én Budakeszin 

Június 1-én Biatorbágyon

Ára 45 000 Ft 

Tel.: 06-30- 9840-234 

Nyilvántartási szám:

00777-2012

Munkavállalásra is alkalmas 

oklevelet adó 

MASSZŐR 
TANFOLYAM INDUL 


