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Hirdetés

ÉPITKEZŐK FIGYELEM!

SZENZÁCIÓS 
ÁRAK!

HEGESZTETT HÁLÓ
átm. 4,2 – 10 mm

rács sűrűség: 100 és 150 mm
táblaméret: 6 m x 2,40 m

TÁVTARTÓ
magasság: 4 – 50 cm

BETONACÉL
átm. 08 – 25 mm

Ferro-Metall Kft. 2040 Budaörs Kamaraerdei út 10.
Tel./Fax: +36 23 430-441   e-mail: ferrometall@invitel.hu

Nyitva tartás: H-Cs.7:30-16:00 P: 7:30-13:00
Árkedvezmény a hirdetés 

felmutatójának!

Az Európai Unió Life Long Learning programja által támogatott HERBS projekt 
záró konferenciája szeptember 13-án lesz Kecskeméten, a Hotel Három Gúnár  
Rendezvényházban (6000 Kecskemét, Batthyány u. 1-7.) tartjuk.

A konferencián hazai és külföldi el�adók ismertetik tapasztalataikat, és bemutatják a  
gyógynövénytermesztés helyzetét. A helyszínen lehet�ség nyílik vezet� szakemberekkel való 
tapasztalatcserére is. A konferencia programja a www.herb-education.hu és a http://
bacsmagrarkamara.hu/ oldalán megtekinthet�.

Sok szeretettel várjuk az érdekl�d�ket a konferenciára! 

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

„HERBS”
Gyógynövénytermesztési képzési anyag 
kis és közepes agrárvállalkozók számára

B�vebb információ:  Dene Orsolya – programszervez� (deneorsolya@homokhatsag.hu)   
Kövesd Andrea – projektmenedzser (andrea.kovesd@trebag.hu) 

t r a i n i n g  m a t e r i a l
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Kistérségi hírek

Eldőlt: Budakeszi járási központ, 
Budaörs nem

Január 1-jétől vidéki járási hivatal és 
23 fővárosi kerületi hivatal alakul meg. 
A kormány a jövőben lehetőséget ad a 
településeknek arra, hogy kérhessék 
más járáshoz a csatlakozásukat vagy 
önálló, új járás kialakítását. Az átcsa-
tolásról az illetékes miniszter javasla-
ta alapján a kormány hozhat döntést 
minden negyedik évben, először 2017-
ben, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium (KIM) közleménye sze-
rint. A kormány július 25-én döntött 
a járások székhelyeiről és azok ille-
tékességi területéről. A jogszabály a 
Magyar Közlöny augusztus 13-i szá-
mában jelent meg.

A tárca közlése szerint a járási hivata-
lok elsősorban okmányirodai feladatokat, 
gyermekvédelmi és gyámügyeket, vala-
mint egyes szociális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatási ügyek inté-
zését veszik át a településektől, de ezen 
belül szakigazgatási szervként működik a 
járási gyámhivatal, a járási állategészség-
ügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járá-
si földhivatal és a járási munkaügyi kiren-
deltség. 

Az államigazgatási 
feladatokkal együtt a 
járási hivatalok átve-
szik a polgármesteri 
hivataloktól a jelenleg 
e feladatokkal foglal-
kozó köztisztviselőket 
úgy, hogy azok jogvi-
szonya kormányzati 
szolgálati jogviszony-
nyá alakul át. A járá-
sok nemcsak a mun-
katársak, hanem a fel-
adatellátáshoz szüksé-
ges ingó és ingatlan 
vagyont is átveszik, az 
az állam ingyenes használatába kerül, 
a vagyonkezelő pedig a kormányhiva-
tal lesz. 

Az ügyintézésre a járási hivatalok része-
ként működő, hétfőtől péntekig 8 órától 
20 óráig nyitva tartó kormányablakokban 
vagy a településre kirendelt ügysegéd által 
lesz lehetőség.

A szaktárca emlékeztetett arra, hogy a 
járások kialakításának elveiről és az előké-
szítés feladatairól még tavaly szeptember 
1-jén döntött a kormány; az eredeti tervek 
szerint csak 168 járás, a fővárosban pedig 
7 körzeti hivatal lett volna. A kormány 

azért döntött a hivatalok számának eme-
léséről, hogy az állampolgárok a lakóhely-
ükhöz közel, rugalmasabb időbeosztással, 
könnyebben tudják majd az olyan ügye-
ket is intézni, amelyekért eddig a megye-
székhelyre kellett utazniuk. 

BUDAÖRSÖN NÉGY, 
BUDAKESZIN 14 ÜGYFÉLKAPU

Dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja a 
Budaörsi Infónak úgy nyilatkozott, hogy 
Budaörs járási kirendeltséggel rendelkezik 
majd, ami gyakorlatilag ugyanazt jelenti, 
mintha a város járásközpont lenne, leg-
alábbis a lakosság szempontjából.

A jövő évtől minden okmányiroda 
helyén kormányablakok működnek, ahol 
több ügyet lehet majd elintézni, mint 
jelenleg. Wittinghof Tamás, Budaörsi pol-
gármestere a helyi lapnak úgy nyilatko-
zott, hogy Budaörsön négy, Budakeszin 
tizennégy ügyfélkapu üzemel majd.

Kósa Lajostól, Debrecen polgármeste-
rétől pedig azt tudta meg a budaörsi lap, 
hogy az iparűzési adó, amely Budaörsnek 
a legnagyobb bevételt jelenti, marad az 

önkormányzatok-
nál. Csak a sze-
mélyi jövedelem-
adó és a gépjár-
műadó eddig az 
önkormányzatok-
nál hagyott része 
kerül a közpon-
ti költségvetés-
be a kötelező fel-
adatok, mint 
pl. az oktatás álla-
mi átvállalása fejé-
ben.

Dr. Győri Ottília, 
Budakeszi polgár-

mestere lapunknak elmondta, írásos érte-
sítést Budakeszi önkormányzata még nem 
kapott a döntésről, de a közvéleményt 
haladéktalanul tájékoztatják a fejlemé-
nyekről, amint a végrehajtási utasítást 
megkapják.

A Budakeszihez, mint járási székhely-
hez rendelt települések: Biatorbágy, 
Budajenő, Budaörs (járási kirendeltség), 
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. 
Az új törvényi szabályozás 2013. január 
elsejétől hatályos.

Július 1-jétől nem 
kapunk sárga zsákot

Azokon a településeken, ahol a szemét-
szállítást a Saubermacher-Bicske Kft. 
végzi, július elsejétől megszűnnek a sze-
lektív hulladékgyűjtésre használt sárga 
zsákok. A szelektív hulladékgyűjtés vál-
tozatlan formában fennmarad, de a szol-
gáltató azt kéri a lakosságtól, hogy bár-
milyen más, átlátszó zsákban az előre 
meghirdetett napokon tegye ki az elkü-
lönítve gyűjtött szemetet.

A szolgáltató tájékoztatása szerint az 
elmúlt év végén megszűntek azok a koor-
dináló szervezetek, amelyek az állami 
támogatás folyósítását végezték a szolgál-
tató megítélése szerint csak vesztesége-
sen működtethető szelektív hulladékke-
zeléshez. Ezzel a kérdéssel a továbbiak-
ban az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség foglalkozik, amely a szolgál-
tatókkal a támogatási szerződést ugyan 

már megkötötte, de a támogatás folyó-
sítására ebben az évben már nem kerül 
sor.

A jelenlegi, „házhoz menő” szelek-
tív hulladékgyűjtési és válogatási rend-
szer működtetése emiatt nagyobb anyagi 
áldozatot követel a szolgáltatótól. Mivel 
a szolgáltatás árát sem tudja év közben 
emelni, ezért a sárga zsákok ingyenes 
biztosítását szünteti meg.

A cég a „házhoz menő” szelektív hul-
ladékgyűjtési szolgáltatást változatlanul 
fenntartja, vagyis a változtatás beveze-
tésével nem csökken a „házhoz menő” 
szelektív hulladék begyűjtési rendszer-
ben nyújtott szolgáltatás. A meghirde-
tett napokon továbbra is elszállítanak 
minden, a lakosok által átlátszó zsák-
ban kihelyezett műanyag csomagolási 
hulladékot. 

Koós Hutás Katalin
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A Helytörténeti Gyűjtemény 
Baráti Köre Egyesület és a Német 
Önkormányzat idén három budake-
szi helyszínnel csatlakozott a prog-
ramsorozathoz. 

A Tájházban Nádas Anna és Hidas 
Annamária múzeumpedagógusok a 
sváb konyhák berendezéseit: az áram 
nélküli habverőt, a szenes vasalót, 
a mozsarat és a diódarálót mutat-
ták be. Molnár Károlyné óvónő 
körmönfonást tanított. Nagyné 
Starcz Teréz tárlatve-
zetésén a sváb népvi-
seletet is fel lehetett 
próbálni. Sváb fánk 
és helyi borokból 
Gräfl-féle szódával 
készített fröccs mel-
lett Mátéffy Anna, 
Csutiné Schleer 
Erzsébet és Bártfai-
Szabó Gábor épí-
tészek mutatták be 
Budakeszi építésze-
ti értékeit. Bechtold Gábor a múzeum 
melletti, még eredeti állapotú, egykor a 
családjáé volt sváb parasztházat mutat-
ta be a vendéglátó tulajdonosok, Kiss 

Iván és Lőrincz Éva 
jóvoltából. Az esti 
sváb mulatozásban 
Bechtold Róza és 
Nagy Attila harmoni-
káztak.

A Mezei Mária-
házban Schrotti 
Szilvia és Bechtold 
Jakab kalauzolta a 
vendégeket. A ben-
sőséges, csodás pano-
rámás teraszon pogá-
csa, Menczinger 
Tibor borából készült 
fröccs és bodzaszörp 
mellett Gajdó Tamás, 
a Színháztörténeti 
Intézet és Múzeum 
munkatársa tar-
tott előadást és este 
igen nagy érdeklődés 
fogadta a kertmozit 
„ A könnyű múzsa” 
című filmmel.

A Kálvin-teremben a Keszi-art kortárs 
művészegyesület Kézjegy című kiállítása 
mutatkozott be dr. Darkó Jenő és Dévényi 
János rendezésében.                           BJ

Elkezdődött... Huszonöt éves a Budakeszi 
Népdalkör

Budakeszi hírek

Augusztus 8-án megkezdődött a budake-
szi plébánia előtti kisvárosi tér kialakítá-
sa. Az eredetileg szovjet hősi emlékműnek 
otthont adó kis parkban a rendszerváltás 
után az 1956-os forradalom hőseinek állí-
tottak emléket. A parképítést a helyi pol-
gári körök báli adománygyűjtése indította 
el. A kiadásokat közadakozásból fedezik.

Az első világháborús emlékmű 2011-
es helyreállításához hasonlóan Hidas 
Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület és 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány elnöke, 
Budakeszi díszpolgára és Herein Gyula, a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány tagja, helyi 
vállalkozók menedzselik a munkálatokat, 
a budakeszi városüzemeltetés vezetőjével, 
Till Gáborral közösen.

Az előzetesen hétmillióra becsült beru-
házás terveit a főtéri park tervezője, Tátrai 
Judit készítette. A tereprendezés után a 
térburkolat, az öntöző rendszer, a füve-
sítés és a villanyoszlop kiváltása követke-

A thaiföldi Moradokmai Színházi 
és Nevelési Központ kilenc művésze 
a Kompánia Színházi Társulat meghí-
vására nyár elején Budakeszire látoga-
tott. Személyükben először szerepelt thai 
művészeti csoport Magyarországon.

Vezetőjük, Janaprakhal Chandruang a 
holywoodi filmes szakmát feladva Bangkok 
mellett színházi közösséget hozott létre 
tizenöt évvel ezelőtt, Moradokmai (Új 
örökség) néven. A buddhizmuson alapu-
ló, az élet minden területét átfogó művé-
szeti nevelés egy bentlakásos iskola keretei 
között valósul meg. 

A Budakeszin vendégeskedő thai színé-
szek részt vettek a mamutfenyőknél ren-
dezett gyereknapon, gasztro-színházat és 
hangszerbemutatót tartottak a Betűtészta 
Könyvesboltban, szerepeltek a Mezei 
Mária Művészeti Iskola tanévzáróján, de 
a budapesti Artus Stúdióban is előadá-
sokat vállaltak. Záró rendezvényükön a 
Kompánia Színházzal közös produkcióju-
kat, Akutagava Rjúnoszuke: A vihar kapu-
jában című darabját adták elő művelődé-
si központban. Az esten Thaiföld magyar-
országi diplomáciai testületének képvise-
lői mellett Maróczi Magda, az országunk-
ban járt thai királyok leveleinek fordítója 
is megjelent.                                kohuka

Június 16-án tartotta jubileumi gálamű-
sorát a fő elv szerint helyi óvónőkből Kis 
Csongor Áronné, Ilus vezetésével alakult, 
azóta a házastársakkal is kiegészült kórus 
a művelődési központ szabadtéri színpa-
dán. A születésnapot közösen ünnepel-
ték régi partnereikkel, a budaörsi Piros 
Rózsa Dalkörrel, a Fóti Asszonykórussal, 
a nagyabonyi Csillagfürt Népdalkörrel a 
Felvidékről, a Gyáli Városi Népdalkörrel 
és a zsámbéki Keszkenő Népdalkörrel. 
A gazdag műsorban vendégszerepelt a 
Bojtár Népzenei Egyesület tánccsoport-
ja Menczinger Tibor vezetésével, vala-
mint kobzon közreműködött Kis Gergely 

Márton, a népművészet ifjú mestere és 
Sárospatak református lelkésze két kislá-
nyával, a népdalénekes Gyöngyharmattal 
és a hegedűn jeleskedő Imola Villővel. 
Szabadtéri kiállításon mutatták be a nép-
dalkör negyed százados működése során 
kapott díjakat, elismeréseket, fotókat.

A népdalkört köszöntötte Vass József, 
a Vass Lajos Népzenei Szövetség elnö-
ke, megjelent Horváthné Bakos Ilona és 
Nagy László elnök-helyettesek, Széles 
András, vezetőségi tag és Moravek Ivett, 
a felvidéki Nagyabony polgármester-
helyettese is.

Koós Hutás Katalin

„Ma itt moradok”

Budakeszi Múzeumok Éjszakája 

zik. Szeptemberben a növények ülteté-
se kerül sorra. Az adománygyűjtéstől 
függően több szakaszban épülő park-
ban az 1956-os forradalom budakeszi 
mártírjainak is méltó emléket állítanak. 
A parkba ivó kutat és ülőbútorokat is 
terveznek.                                          kohuka
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Elismerést kaptak 

Budakeszi hírek

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a köztársasági elnök megbízásából augusztus 20. alkal-
mából Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adott át augusztus 16-án dr. Hargitay András olim-
piai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszónak, a Budapesti Állatkórház szakmai igazgatójának, állat-
orvosnak.

A Budakeszin élő, a Himnusz-szobor létrehozásában is jelentős szerepet játszó 56 éves sportoló és állatorvos már 
1972-ben, 16 évesen bronzérmet nyert az olimpián. Az 1973-ban először megrendezett úszó-világbajnokságot 400 
méteren vegyes úszásban megnyerte, s ezzel a magyar úszósport első világbajnoki címét szerezte meg. 1974-ben 
két EB-aranyat és egy bronzot szerzett, a 75-ös VB-n a két vegyes szám elsőségét hódította el. Az 1977-es EB-n 
200 vegyesen szintén első lett. 1978-ban a világbajnokságon utoljára szerzett érmet világversenyen. 1996-ban 

Négyes pályán címmel jelent meg önéletrajzi könyve. Eddigi elismerései: Az év magyar úszója (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1978); Az év magyar sportolója (1975); Magyar Népköztársaság Sportérdemérem arany fokozat (1988)

Albert Zsuzsa a Magyar Érdem-rend lovagkeresztjét kapta. 

A Budakeszin élő, idén nyolcvan éves Albert Zsuzsa író, költő, rádiószerkesztő 1954-től 40 évig a Magyar Rádió 
irodalmi osztályának szerkesztője volt. 1984 óta a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnökségi 
tagja. 1994 óta nyugalmazott irodalomtörténész; esztétikai műsorokat, íróportrékat készít, az Édes anyanyelvünk 
és a Beszélni nehéz című sorozatok szerkesztője. 1995-1997 között a Duna Televízió külsős szerkesztő-riportere 
volt. 1954-ben kötött házasságot Albert Gáborral, akinek a nevét viseli. Eredeti neve Marek Zsuzsa.

dr. Farbaky Pétert, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettesét Móra Ferenc-díjjal tüntették ki. 

Az építész diplomás művészettörténész 1991-97 között tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Építé-
szettörténeti és Elméleti Bizottságának; 1995-től tagja a vicenzai Palladio Központ társaságának; 2000 óta az MTA 
Művészettörténeti Bizottságának, amelynek 2002 óta a titkára is. 1999-től az ELTE meghívott előadója. 2001-től 
a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának igazgatója. Jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum főigaz-
gató-helyettese. Kutatási területe főként Budapest építészettörténete, a reneszánsz, a barokk és a historizáló épí-
tészet. Felesége Deklava Lilla művészettörténész, négy fiukkal Budakeszin élnek.

Budakeszi városa augusztus 20. alkalmából Kőrösiné dr. Merkl Hildát, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium igazgatónőjét a város díszpolgárai közé választotta. A díjat a városi ünnepségen dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottília polgármester adta át.

A közel háromszáz éve Budakeszire települt sváb családból származó pedagógus 1972-ben diplomázott az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán, s 1976-ban bölcsészdoktori fokozatot szerzett. 1973-tól máig az ELTE 
skandinavisztika tanszékének oktatója. Az ELTE Germanisztikai Intézetének képviselőjeként a képesítési felté-
teleket kidolgozó egyetemközi bizottság tagja. 1996-tól 2008-ig, megalakulástól a megszűnésig a Pest megyei 
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány kurátora, 2000-től közoktatási szakértő és érettségi vizsgaelnök, 2010-től a 
közoktatási törvény koncepcióját, alapelveit és Nemzeti Alaptanterv tantervi kiegészítését megfogalmazó szakmai 

csoport, valamint a Kerettantervi Bizottság tagja.
A rendszerváltás után az első nyolcosztályos egyházi gimnáziumok között alapított Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium ala-

pító iskolabizottságának tagja, az iskola létrehozásának ötletadója, szakmai irányának meghatározója, az alapítás motorja. 1992-től 
az iskolabizottság elnöke, 1997-től az iskola igazgatója. Iskolavezetői ars poeticája a közéletiségre nevelés: az igazi, hiteles, keresz-
tény értelmiségi szellem. 

Alapítója és kilenc évig elnöke a Budakeszi Hagyományőrző Körnek, létrehozója és elnöke a Széchenyi Baráti körnek, az Országos 
Széchenyi Társaság elnökségi tagja. A Budakeszi évszázadai, a harmadik évezred kezdetéig című monográfia szerkesztője. Sokat tett 
a budakeszi közoktatási intézmények átalakításáért, a németországi Neckarsulmmal a testvérvárosi kapcsolat létrejöttéért.  1996-ban 
Budakesziért emlékérmet kapott. A város kulturális és társadalmi életében kiemelt szerepet tölt be. Határozott jellemével és érték-
rendjével példaként állítható Budakeszi város lakosai elé - hangzott el a polgármesteri méltatásban. 

A 2012-2013-as bajnoki évad-
ra Pest megye sportszervezeteit 
4 milliárd forint közvetett álla-
mi támogatással is segíti a kor-
mány a látvány-csapatsport-
ágakra fordítható társasági adó-
kedvezmény révén. Budakeszi, 
Zsámbék és Biatorbágy labdarú-
gói a kedvezményezettek között.

Kiss Baranyi Sándor, a Budakeszi 
Labdarúgó Akadémia elnöke lapunknak 
elmondta, hogy ez az összeg csupán köz-
vetett támogatást jelent: e keret erejé-

ig szerezhetnek szponzo-
rokat, akiknek az új adó-
kedvezmény lehetővé teszi, 
hogy társasági adójukat ne 
a költségvetésbe, hanem egy 
látványsportági egyesület-
nek adják át támogatásként, 
maximum a megállapított 
keret erejéig. A támogatási 
keret megszerzésének felté-

tele, hogy a sportegyesület sportfejleszté-
si programot dolgozzon ki, amely megfe-
lel a sportági szakszövetség - jelen esetben 
a Magyar Labdarúgó Szövetség - sportág-

fejlesztési stratégiai programjának. Kiss 
Baranyi Sándor elmondta, hogy bár az 
akadémia sportolói 99%-ban budakeszi 
gyerekek, helyi vállalkozások nem sze-
repelnek a támogatóik között, holott ez 
a támogatási forma az adókedvezmény-
nek köszönhetően a vállalkozások szá-
mára legfeljebb csak adminisztratív ter-
het jelenthet.

A Zsámbéki Sportklubnak közel három-
millió, a biatorbágyi Viadukt SE-nek 
majdnem 174 millió forintos közvetett 
támogatási keret áll a rendelkezésére.

Koós Hutás Katalin 

Tízmilliós támogatási keret a Budakeszi Labdarúgó Akadémiának
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Elegancia - Bizalom - Garancia 

FOGTECHNIKA - FOGSOR
javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is

Egészségpénztári elfogadóhely
Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

06-30-234-83-27
www.fogtechnika-szomor.5mp.eu

CSINÁLTASSA HALLÓKÉSZÜLÉKÉT BUDAKESZIN!
SZAKÜZLET: Budakeszi, Fő u. 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel. (23) 453-076, (70) 280-6580

Hallókészülék, elem, 
fül- és védőilleszték
Időpont-egyeztetés szükséges!

Nincs még egy olyan nemzet a Földön, 
amely egyetlen nemzeti ereklyéjének 
ekkora jelentőséget tulajdonítana, és 
olyannyira tisztelné, mint a magyar nép 
a Szent Koronát. A magyar történe-
lem legbecsesebb emléktárgya, s a leg-
régebben használt, mind a mai napig 
épségben megmaradt koronázási ékszer 
Európában. Ezer év alatt ötvenöt magyar 
király fejét érinthette Szent Istvántól 
Szent Lászlón és Mátyás királyon át 
az utolsó magyar királyig, IV. Károlyig 
1916-ban. Példa nélküli a hozzá kap-
csolódó hagyományokkal és jogokkal 
foglalkozó Szent Korona-tan is, amely 
szerint a korona a magyar alkotmá-
nyosság alapja. Szeptember 15-én a 
VII. Budaörsi Kistérségi Fesztivál buda-

keszi napja és a Kulturális Örökség 
Napjai keretében Budakeszire érkezik a 
Szent Korona másolata és az országban 
egyedüliként számon tartott Himnusz-
szobornál rendezett ünnepség keretében 
közszemlére teszik. 

A nemzeti jelképeink találkozása tiszte-
letére 15 órakor a város önkormányzata, 
az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
szervezte ünnepség a katolikus magyarság 
kétszáz éves himnusza, a Boldogasszony 
anyánk és a magyar himnusz közös elének-
lésével kezdődik. Budakeszi polgármes-
terének köszöntőjét követően Nemcsák 
Károly Kölcsey Himnuszát szavalja el, majd 
Ferenc Éva népdalénekes az Idvezlégy bol-

dog Szent István király kezdetű dalt ének-
li. Ünnepi beszédet mond Spányi Antal 
székesfehérvári megyés püspök. Kristófi 
Ágnes népdalénekes, a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium diákjai által bemu-
tatott Symphonia Hungarorum és a 
Szózat közös eléneklése után 17 óráig 
közszemlére teszik a Szent Koronát a 
Magyar Koronaőrök Egyesülete őrzésében. 
Az ünnepségen a város valamennyi énekka-
ra részt vesz, így a plébániatemplom kóru-
sa, a Zákányi Zsolt Református Vegyes Kar, 
a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus, 
a Budakeszi Népdalkör, a Budakeszi 
Hagyományőrző Kör Asszonykórusa és a 
Czövek Erna Zeneiskola fúvószenekara is. 
A műsorban közreműködik Mohai Gábor, 
a Magyar Rádió bemondója.

A Szent Korona és a Himnusz-szobor találkozása

Augusztus 26-án, életének 90. évé-
ben elhunyt a Magyar Királyi Honvéd 
Légierő hadnagya, a legendás Puma-
osztály vadászrepülője, Michna György. 
Utolsó útjára szeptember végén, katonai 
tiszteletadás mellett kísérik a budakeszi 
temetőben.

„Vezérünk a bátor-
ság, kísérőnk a szeren-
cse.” Ez volt azoknak a 
Puma-vadászpilótáknak 
a jelmondata, akik1943-
45 között amerikai és 
szovjet gépek ellen összesen 396 igazolt légi 
győzelmet arattak, miközben 51 pilótájuk 
halt hősi halált, 30 megsebesült, 21 eltűnt. 
A legeredményesebb közülük Szentgyörgyi 
Dezső volt, 29 igazolt légi győzelemmel.

Michna György hét igazolt légi győzelem-
mel fejezte be a II. világháborút, amikor 
ezredével együtt megadta magát az amerika-
iaknak. A hadifogságból hazatérve 1948-ban 
még repülőoktatóként alkalmazták ugyan, 
de családját kitelepítették. 1950-től már 
csak sofőrként dolgozhatott, 1958-ban a 
rendfokozatát is elvették. Örülhetett, hogy 
nem börtönnel vagy kivégzéssel honorál-
ták háborús katonai helytállását. 1992-ben 
azonban főhadnaggyá, 1997-ben őrnaggyá 
léptették elő.

Temetéséről a Honvédelmi Minisztérium 
intézkedik, amelynek pontos időpontja még 
nem ismert. Katonai tiszteletadás és a hon-
védelmi miniszter részvétele mellett várha-
tóan szeptember végén kísérik utolsó útjára 
a budakeszi temetőben.

Koós Hutás Katalin

Elhunyt az utolsó 
ász vadászpilóta Augusztus 16-án délután kigyulladt 

egy ezerötszáz négyzetméteres, több 
épületből álló luxus családi ingatlan a 
budakeszi Makkosmária városrészben. 
Az erdőszéli, tornyos bejáratú épület-
ben senki sem tartózkodott. Az oltást 
nehezítette, hogy a területre nehezen 
tudták feljuttatni az oltáshoz szüksé-
ges vizet.

A Fővárosi Katazstrófavédelmi 
Igazgatóság szóvivője az MTI-t arról tájé-
koztatta, hogy egy luxus épületkomple-
xumról van szó, melyen belül a főépü-
let kapott lángra, innen terjedt át a tűz 
a csatolt egységek közül kettőre. A Pilisi 
Parkerdővel közvetlenül határos ingat-
lanban senki sem tartózkodott, sérülés 
nem történt. Az oltáson dolgozó fővárosi 
tűzoltók számát húszról ötvenre emel-
ték, a lángok megfékezésére kilenc víz-

sugarat vetettek be. Oltóvizet a Besenyő 
és a Makkosi út kereszteződéséből egy 
tűzoltóautó pumpálta fel a ház közvet-
len közelében dolgozó munkatársaknak. 
A lángokat három óra alatt megfékezték, 
de az utómunkálatok augusztus 17-én, 
pénteken hajnali öt óráig tartottak. 
A több részből álló ház tetőszerkezete tel-
jesen megsemmisült, s néhány helyiség is 

kiégett. A helyszínelők 
szándékos gyújtoga-
tást állapítottak meg, 
az anyagi kárt félmil-
liárd forintra becsülik. 

A károsult Nagy 
Károly András, a fel-
számolás alatt álló 
Electro World műszaki 
áruházlánc tulajdono-
sa. Az index.hu infor-
mációi szerint tavaly 
nyáron adócsalás gya-
núja miatt házkuta-
tást tartottak náluk, 15 
milliárdos számlagyár-
ral hozták kapcsolat-
ba a vállalatot, amelyet 
augusztusban tettek ki 
székhelyéről, az Alléból. 

A társaság szerepelt az adóhivatal fekete-
listáján is. A budakeszi villa kapuján az 
arra járók felfigyelhettek egy éveken át 
kifüggesztett táblára, amely arra engedett 
következtetni, hogy az ingatlan a gambiai 
konzulátus rezidenciája, s ennek az állítás-
nak egy vélhetően gambiai nemzeti zász-
ló is hangsúlyt adott. A gambiai konzulá-
tus valójában a XI. kerületi Nagyszalonta 
utcában üzemel. 

kohuka

Felgyújtottak egy luxusingatlant Makkosmárián

Fotó: MTI
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A lengyelországi Jasna Gora 
magyar alapítású pálos monos-
torában a częstochowai Fekete 
Madonna ikonja előtt tettek 
fogadalmat annak a tizenhét 
európai és ázsiai országnak a 
képviselői, akik elhatározták: 
a Csendes-óceántól az Atlanti-
óceánig indítanak zarándokla-
tot az élet örömhíre terjesztése 
és védelme szándékával. - tájé-
koztatta lapunkat dr. Téglásy 
Imre, a pátyi szervező.

A magyar történelmi vonatkozá-
sokban is gazdag kegykép máso-
latával indult életvédő zarándoklat júni-
us 14-én Vlagyivosztokban kezdődött. 
A Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig 
ívelő úton a kegykép az egyháztörténet-
ben sosem jegyzett távolságot ölel át. 
A portugáliai Fatimáig tartó vándorolás-
sal az ősi ikon, melynek bizánci stílus-
ban készült eredetije a művészettörté-
nészek szerint a VI. és IX. század ide-
jéből való, tizennyolcezer kilométert 
utazik majd. Szibérián át Kazakisztán, 
Fehér-Oroszország, Lettország és Litvánia 
után Lengyelország felé tartva, huszon-
három ország érintése után a kelet-szlo-
vákiai Lutináról érkezik Magyarországra 
szeptember 8-án. 

Az első magyar állomás Olaszliszka, 
majd Máriapócs és Debrecen követke-
zik. Szeptember 9-én Beregszászról indul-
va 12-én érkeznek Csíksomlyóra, ahon-
nan 13-án Kolozsváron, Nagyváradon és 
Temesváron át Magyarkanizsa – Szeged 
– Pécs – Kaposvár útvonalon haladnak az 
Alfa Szövetség és a zarándoklathoz csat-
lakozó szerzetesrendek, plébániák, isko-
lák és más egyházi, világi szervezetek, 
intézmények képviselői, hogy 13-án 20 
órakor Budakeszin fogadják a plébánia-
templomban, ahol Szilágyi Szabolcs tart 
liturgiát. 14-én reggel 7-kor a Prohászka 
gimnázium diákjai az iskolába kísérik 
a kegyképet, ahol fél nyolckor szentmi-
sét tartanak az iskola aulájában a tisz-
teletére. A gimnázium diákjai kísérik a 
Budakeszi úti ősi pálos kolostor romjaihoz 
is, ahol 10 órakor Székely János püspök 
celebrálásával szintén szentmisével tisz-
telegnek előtte. Az Országos Mindszenty 
Zarándoklat keretében 15-én, szom-
baton a Városmajorból a máriaremetei 
kegytemplomba és Nagykovácsiba tart a 
kegykép. Szeptember 15-én Veszprém, 
16-án Szombathely és Zalaegerszeg fogad-
ja a zarándokokat, hogy még aznap 
Muraszombaton (Szlovénia) a szlovén 
életvédők vegyék át a zarándok Madonnát. 

Az eredetivel azonos technikával készült 
kegykép 24 karátos aranykeretben lévő 
másolata Szlovéniából Horvátország, 
Olaszország, Ausztria, Lichtenstein, Svájc, 

Németország, Belgium, Nagy Brittannia, 
Írország, Franciaország, Spanyolország 
útjain szentestére érkezik Fatimába. 

Nekünk, magyaroknak különleges érté-
kű „hungaricum”, hogy az ikonon ábrá-
zolt Szűzanya, Magyarország és a Világ 
Védasszonyának (Patrona Hungariae et 
Mundi) palástját a magyar királyok címer-
képéből való liliomok díszítik. Jó tudni, 
hogy magyarok (pálos szerzetesek) vol-
tak azok is, akik a ma már csak romokban 
meglévő szentlőrinci anyaházból 1382-
ben a lengyelországi „Fényes Hegyre” 
települve új monostort építettek, majd 
a tatárok felett aratott győzelmet köve-
tően 1474-től buzgón őrizték az Opolei 
László orosz herceg által nekik ajándéko-
zott kegyképet.

A Kárpát-medencei, háromezer kilomé-
teres, magyar hívőket megszólító útvo-
nalat szervezők - az Alfa Szövetség és a 
Ferences Világi Rend - kérik az Istenanyát 
tisztelő híveket, az iskolákat és a plébáni-
ákat: mielőbb jelezzék, ha akár díszkísé-
rettel fogadnák, akár szentmise keretében 
üdvözölnék vagy bármely más felajánlás-

sal fogadnák Magyarország Védasszonyát. 
A szervezők felkérik az összes, Mária 

nevet viselő, kereszténységét ezzel is hir-
dető honfitársukat, jelentkezzenek véd-
nöknek az életvédő zarándoklat imádság-
gal és szeretetszolgálati munkával történő 
támogatására. 

Kapcsolattartó dr. Téglásy Imre (Páty), 
villámposta: alfateglasy@t-email.hu, 

telefon: +36 30 9226775 és 

Komáromi János villámposta: 
komaromim@freemail.hu 
telefon:+36 20 350 2171 

A zarándoklat magyarországi útvonalá-
nak támogatói adójóváírásra jogosító ado-
mányukat „Patrona Hungariae” elneve-
zéssel az alábbi számlaszámra küldhetik : 

OTP 11702036-20642239-00000000 
Swift code: OTPVHUHB

További tájékoztatás olvasható (angolul, 
lengyelül és litvánul) az alábbi honlapon: 
http://www.fromoceantoocean.org/   

Nagykovácsi hírek

Augusztus 20-án határkövet avattak 
Nagykovácsi, Pilisszentiván és Piliscsaba 
hármas határánál, a Bükkös kútnál. A meg-
jelenteket Bencsik Mónika (Nagykovácsi), 
Pénzes Gábor (Pilisszentiván) és Gáspár 
Csaba (Piliscsaba) polgármestere köszön-
tötte. Az új határkövet Kemenes Gábor és 
Kertész Péter plébánosok áldották meg. 
Bencsik Mónika hangsúlyozta, hogy „ez 
a határkő nem a közöttünk lévő hatá-
rokat jelöli, hanem a községeink közöt-
ti együttműködés egy új szimbóluma.”  
Kiemelte a civilek szerepének fontosságát, 
akik a határkő felállításával kapcsolatos 
feladatokat elvégezték. Szomolányi Attila, 
a Linum Alapítvány elnöke, Bánhegyi 
Andor (Linum Alapítvány), Draskótczi 
József (Pilisi Parkerdő Zrt.) és Kanalas 
Antal munkáját emelte ki.                     

(www.nagykovacsi.hu)

Gáspár Csaba, Piliscsaba polgármestere, 
Bencsik Mónika, Nagykovácsi polgármestere, 
Pénzes Gábor, Pilisszentiván polgármestere, 
takarásban Kemenes Gábor, Nagykovácsi 
plébánosa, Kertész Péter, Pilisszentiván 

plébánosa

Hármas határkő-állítás

Budakeszin és Nagykovácsiban is jár 
                   a Fekete Madonna 
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Hirdetés

Csupán tiszta szívvel

Pátyi hírek

„Nemes szép élethez nem 
kellenek nagy cselekedetek, 
csupán tiszta szív és sok, sok 
szeretet.” (Pázmány Péter) 
Tóth Lászlóné Peregrovits 
Mária Páty idei díszpolgára. 
Kitüntetését már nem élhet-
te meg, május végén örökre 
távozott.

Marika néni – így ismertük, így 
emlékezünk rá – ebben a szel-
lemben tanította végig a har-
minchat évet. Pedagógusként 
tiszta szívvel szerette munká-
ját és diákjait.  Egyetlen mun-
kahelyén, a pátyi általános iskolában egy-
kori diákjai ma már felnőttek, a legfiata-
labb korosztály is, akiket napközis taní-
tóként oktatott, már elmúltak tizennyolc 
évesek. Mindig mosolygott, jókedvű volt, 
kedvessége sugárzott, hisz sok-sok szere-
tettel élte az életét.  

Tóth Lászlóné Pere-
govics Mária 1937. 
április 21-én született. 
Iskoláit a pátyi álta-
lános iskolában kezd-
te, majd a Nagykőrösi 
Református Tanító-
képző Főiskolán foly-
tatta. Pátyon 1956-
tól 1992-ig tanított. 
Pályája utolsó tizenöt 
évében az alsó tagozat 
igazgatója volt. 1991-
ben Kiváló Pedagógus 
kitüntetést, 2006-ban 
Aranydiplomát kapott. 

Az élet csatáját reményekkel telve kemé-
nyen megvívva, 2012. május 23-án feladta 
a küzdelmet, tartalékait felélve távozott.

A pátyi képviselő-testület 2012. május 
30-án már csak posztumusz adományoz-
hatta Marika néninek a Páty község dísz-
polgára címet.                              HÁ 

Lakossági egyeztetésen 
a pátyi település-

fejlesztési koncepció
Szeptemberben terjesztené a képvise-
lő-testület elé elfogadásra a település 
polgármestere az új településfejlesz-
tési koncepció szövegét. Előzetesen a 
polgármester és a főépítész társadalmi 
egyeztetést hirdetett a szöveget illetően.

A javaslatokat a hivatal@paty.hu email 
címre, vagy kinyomtatva várták a pátyi 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, 
vagy az önkormányzati honlap fórumán, 
augusztus 31-ig.

A beérkezett véleményeket áttekintve, 
lapzártánkat követően, szeptember 4-én, 
18 órakor a pátyi művelődési ház nagyter-
mében lakossági fórumot tartanak, ahol 
személyesen is lehet javaslatokat tenni, 
kérdéseket feltenni, és ahol az addig beér-
kezett javaslatokra is választ ad Tusnády 
Zsolt főépítész.

A településfejlesztési koncepció doku-
mentumai a pátyi önkormányzat honlap-
ján (www.paty.hu) elérhetők.

Befejeződött 
az iskolai építkezés

 
Augusztus 17-én befejeződött a Bocskai 
István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola belső építési 
munkálatainak 2. üteme, az önkormány-
zat a műszaki átvételi eljárást lefolytat-
ta. A tavaly megkezdett és idén befeje-
zett iskolai építkezés során az új tornate-
rem mellé új öltözők, új ebédlő, új kony-
ha és idén nyáron az új szárnyban hat új 
tanterem, szertár, lépcsőház és emeleten-
ként keét mosdó készült. 

Az iskola diákjai immár egy épületbe, 
méltó körülmények közé kerültek, amit 
nagyban segít egy magánadomány és a 
Kirchheimből érkező nagylelkű felaján-
lás is. A testvértelepülés iskolai bútoro-
kat (padokat, székeket) és számítógépe-
ket küldött a diákoknak.

Harmincmillió forintos egyházmegyei 
és tizenkétmilliós állami támogatásból 
folytatódhat a pátyi templom építése a 
használatba vételt lehetővé tevő mini-
mális műszaki állapot elérése érdeké-
ben. A plébánia, a paplak és a közössé-
gi terek nagyobb része azonban az idén 
biztosan nem készülhet el, így itt gépé-
szeti szerelést sem végeznek. – nyilat-
kozta lapunknak Kővágó István egy-
házközségi jegyző.

Eredetileg az épület külső szigetelési és 
téglaburkolási munkáit végezték volna el 
az állami támogatásból, de a nagyszámú 
támogatási kérelem miatt az egyházügyi 
államtitkárságtól kapott forrás csupán a 
hátralévő munka negyedére lesz elegendő. 
A szigetelés mielőbbi befejezése az épü-
let fűtési költségeinek csökkentése érde-
kében lenne szükséges. A folytatáshoz 
jövőre újabb támogatási kérelmet nyújta-
nak be az egyházügyi államtitkársághoz. 

Az idei gépészeti (fűtés- víz-, gázszere-
lési) és aljzatbetonozási munkák anya-
gi fedezetét az elnyert egyházmegyei 
forrás biztosítja. A még hiányzó külső 
nyílászárók gyártása folyamatban van, 
rövidesen megkezdődik a beszerelésük 
a tavalyi egyházmegyei támogatás ter-
hére.

Kővágó István az egyházközség 
köszönetét fejezte ki a támogatáso-
kért a Székesfehérvári Egyházmegyei 
Hivatalnak és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és 
Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságának. Idei céljaik megva-
lósításához a hívek nagylelkű adomá-
nyain kívül egyéb támogatásra már nem 
számíthatnak. Minden felajánlást hálás 
szívvel fogadnak.

A pátyi egyházközség honlapján (www.
ude.hu) a templomépítésről készült 
képgaléria és a felajánlásokkal kapcsola-
tos tudnivalók egyaránt megtalálhatók.

Újabb szakaszba lépett a pátyi templom építése

Megünnepelték a pozsonyi csata 1105 
éves emléknapját Pátyon, az Árpád-
jeloszlopnál. Árpád fejedelem egyes 
feltételezések szerint a 907. július 4-7. 
között lezajlott pozsonyi csatát köve-
tően halt meg. A magyar győzelem tör-
ténelmünk egyik legfontosabb, sors-
fordító eseménye volt, amely megha-
tározta Közép-Európa további törté-
nelmét és fejlődésének irányát is, az 
iskolai tananyagban mégsem szerepel.

A kilencszázas évek első éveiben a Keleti 
Frank Birodalomnak rá kellett döbben-
nie, hogy a Kárpát-medencében egy új, 
egységes és erős hatalom van kialakuló-

ban, mely birtokolja legkeletibb provin-
ciáját, Pannóniát és legyőzte a frankokat 
Moráviában. Ennek a megakadályozására 
a bajorok 907 júniusában hadjáratot 
indítottak a fiatal Magyar Fejedelemség 
ellen.

Korabeli források szerint a százezres 
bajor hadsereg 907. június 17-én indult 
meg Ennsburgból. A magyar hadsereg 
negyvenezer fő volt. 

A csatában a bajorok teljes hadseregét 
megsemmisítették a magyarok. A bajor 
vereség súlyosságát mutatja, hogy a csa-
tatéren holtan maradt a salzburgi érsek, 
a császárság palotakáplánja, két püspök 
és három apát. A főrendű világiak közül 

elesett Liutpold bajor herceg és a biroda-
lom 19 grófja. Nem kétséges hát, hogy 
a császárság előkelőségeinek ilyen nagy-
számú részvétele a hadjáratban annak 
rendkívüli fontosságát jelzi. A győzelem 
megerősítette a magyar törzsszövetség 
helyzetét a Kárpát-medencében, hatá-
rait kitolta az Enns folyóig. A pozsonyi 
győzelmet követően egészen 950-ig nem 
lépett idegen támadó hadsereg magyar 
területre.

A pátyi művelődési ház szervezte meg-
emlékezésen közreműködött Wlasits 
Gergő, a pátyi Bocskai István Általános 
Iskola tanulója, Poór Miklós író, magyar-
ságkutató és Keresztes Nagy Árpád ének-
mondó.

Koós Hutás Katalin

Az 1105 éves csatára emlékeztek
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Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere a köztársasági elnök megbízá-
sából augusztus 20. alkalmából a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át 
Rainer Ferencnének, a budajenői általá-
nos iskola igazgatójának. A kitüntetettel 
Bozzai Attila beszélgetett.

Kérem meséljen az elmúlt évekről, engedjen némi 
bepillantást az elmúlt időszakban végzett munkájá-
ba, melynek elismerése az átvett  kitüntetés.

Tíz évvel ezelőtt a 2003-as tanévben kezd-
tük építeni az iskolát. Soltész Miklós akkori 
polgármester úr kezdeményezésére létrejött 
egy megállapodás a zsámbéki Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolával, melynek keretében az 
intézmény a főiskola gyakorló iskolájává vált 
volna.  El kellett készítenünk az iskola peda-
gógiai programját, fel kellett készíteni a taná-
rokat a megújuló feladatokra.  Mire készen 
lettünk, leégett a főiskola tetőszerkezete, az 
intézmény átköltözött Vácra, a feladatom 
oka fogyottá vált. 

Az előkészítő munka 
során azonban hihe-
tetlenül sok támoga-
tást kaptam és ren-
geteg szállal kezdtem 
kötődni a településhez. 
Ki kell emelnem a szü-
lői szervezet vezető-
it – Soltész Esztert és 
dr. Kisfalvi Csillát. Ők 
már akkor itt dolgoz-
tak, mikor idejöttem. 
A koncepcióm maximá-
lisan megegyezett azzal 
az elképzeléssel, amit 
a szülők a szervezeten 
keresztül közvetítettek 
arról, hogy mit várnak el egy jó iskolától.  
A klasszikus elveken működő, családias isko-
la, ami a nevelésen alapul és ahol mindenki a 
saját elvárható maximumán teljesít.  

Legfontosabbnak tartom, hogy az embe-
rek közötti viselkedésben a tisztelet álljon az 
első helyen. Ennek a családban kell megala-
pozódnia, mert a gyermeknek tisztelni kell a 
saját szüleit, a rokonait és a szülőknek tisztel-
nie kell azt az intézményt, melynek gondja-
ira bízza a gyermekét.  A pedagógusainknak 
tisztelni kell a szülőt és tisztelni kell a gyere-
ket.  Ezeken a kölcsönösségeken nagyon sok 
minden múlik. Innen fakad, hogy tiszteljük a 
népünk hagyományait. 

Megbeszéltük, hogy minden évben a máso-
dik osztályosok betlehemeznek. Ekkor 
nagyon sok érzelmi hatás éri őket, hiszen 
ezt a betlehemet végig viszik az egész falun. 
Bekopogtatnak házakhoz, ahol szeretettel 
fogadják őket. Érzik, hogy mekkora örömöt 
tudnak másoknak szerezni. 

Negyedikesként a március 15-i, míg hete-
dikesként az október 23-i műsort adják elő. 
Büszke vagyok arra, hogy mire a gyerekek 
távoznak tőlünk, tisztában vannak az ünne-
peink tartalmával, hiszen az ő nyelvükön 
közvetítjük a lényeget. Komolyan, tudatosan 
élik át azt, amit előadnak. 

Munkánkat elismeri a település, az embe-
rek már várják a műsorainkat. A jelenlegi 
önkormányzat, Budai István polgármester 
úr vezette képviselő-testület is folyamatosan 
támogatja az iskolát. A település lehetősége-
ihez képest mindenfajta elismerést megka-
punk.  Ez nem csak az anyagiakban mérhe-
tő: a rendezvényeinken megjelennek a képvi-
selők, s a polgármester úr a belső ünnepein-
ken is részt vesz. 

Jó az együttműködésünk az egyházzal. 
Harkai Gábor plébános úr és Boros Péter 
lelkész úr mindig segítő kezet nyújtanak 
nekünk, ha hozzájuk fordulunk. 

A régi testület fantasztikus munkával elin-
dított minket, a szülők pedig bizalommal áll-
tak mellénk.  Elhitték az emberek, hogy nem 
csak üres szólamokat hangoztatunk, hanem 
megtöltjük tartalommal az iskolát.  Bár nem 
valósult meg a gyakorló iskola, de nagyon 
megszerettem az itt élő embereket. Éreztem, 
hogy nagyon komoly itt tartó erő működik.  

Emiatt is maradtam Budajenőn.  A követke-
ző ciklusra megválasztott új testület felépít-
tette a tornateremet. Mostanra elkészült az 
iskola épületének akadálymentesítése, dolgo-
zunk a játszóterünk folyamatos megújításán. 

Jellemző az összefogás az iskola életében. 
Nem csak földrajzilag vagyunk a telepü-
lés szívében, de az emberektől is rengeteg 
támogatást kapunk. A szülők segítenek az 

iskolakezdéskor megújítani a tantermeket. 
Támogatásokat kapunk a helyi civil szerveze-
tektől, magánszemélyektől.   

A pedagógus napra a szülők készítik fel 
a gyerekeket a reggeli órákban. Ez a műsor 
nekünk igazi meglepetés.  Év végén pedig a 
szülők által szervezett kiránduláson vehet 
részt a tantestület.

Ebben a kitüntetésben mindenkinek a mun-
kája benne van.  Az itt tanuló gyerekeink 
pisze orrától kezdve a kollégáim, a magam 
munkája, a családom támogatása. A tantes-
tület értékteremtő munkáját külön ki kell 
emelnem! A kollegáim között mindegyik dol-
gozik a másikért is. Összetartás van a testü-
letben. Egymást segítik az évi munkatervben 
eltervezett feladatok megvalósításán. Sokszor 
tapasztalom, hogy munkaidő után is együtt 
marad a társaság egy-egy beszélgetésre; ez az, 
amit a pszichológia úgy hív, beágyazottnak 
lenni. Nagyon boldog vagyok, hogy közössé-
günkben ezt sikerült elérnünk! 

A gyerekek is jól érezik 
magukat, mert mindenki isme-
ri őket név szerint. Ez az iskola 
által megkövetelt fegyelemmel 
együtt biztonságot ad nekik.  
Tudjuk, hogy csak az kérhető 
számon rajtuk, amiben tapasz-
talatuk van. Ha hibáznak, 
megtanulják, hogyan lehet jól 
kijönni a tévedésből. Fontos, 
hogy nevelői beszélgetésekből 
ők maguk jöjjenek rá, hogyan 
kell helyesen eljárni. Bízunk 
bennük! Segítünk nekik, hogy 
maguk találják meg a helyes 
utat. Érezzék azt a határt, 
amit már nem léphetnek át, 
de mindig találják meg azt a 

felnőttet, aki nem hagyja magukra őket. 
Végezetül a munka szeretetét emelném 

ki. A gyerekek képesek egész nap alkot-
ni, kreativitásukat kibontakoztatva dolgozni. 
Figyelmet fordítunk rá, hogy tevékenységük-
ben örömüket leljék. Ez az a hajtóerő, amitől 
sugároznak, ragyog a szemük és a napi mun-
kákhoz ez ad új energiákat nekünk is.                         

Bozzai Attila

Tisztelet, bizalom, munkaszeretet

Telki, Budajenő

A Fő utcának a körforgalom és a Pajta-
Faluház közötti szakaszának teljes körű 
felújítása keretében július 3-án az észa-
ki oldalon lévő járda bontásával megkez-
dődött a főutca rekonstrukciója Telkiben. 

A településen áthaladó fő közlekedé-
si út Fő utcai szakasza Telki tulajdona, 
de mivel az országos közúthálózat része, 
felújításáról az állami tulajdonú Magyar 
Közút Kht.-nak kéne gondoskodnia.
A közútkezelő forrás hiányában erre nem 
képes. Telki elkészíttette a Fő utca kör-
forgalom és Pajta közötti szakaszának tel-
jes körű felújítására vonatkozó terveket, a 
2012. évi költségvetésében a megvalósítás-
hoz szükséges forrásokat saját erőből biz-
tosította, s a közútkezelővel való megálla-

podást és a közbeszerzést követően július 
elején elkezdődött a munka. 

Lapzártakor Deltai Károly, Telki polgár-
mestere úgy nyilatkozott, hogy Fő utcán 
a körforgalom és Pajta között a felújítás 
legfőbb szakaszai lezárultak. A kilencven-
millió forintos felújítás magába foglalja a 
csapadékvíz rendezését, új járdák, útbur-
kolat, gyalogos-átkelőhelyek kiépítését, a 
buszmegállók átépítését, az érintett zöld-
területek teljes körű felújítását, rende-
zését, közvilágítás kiegészítését, utcabú-
torok telepítését. A teljes felújítás 2012. 
november 15-re készül el. Az aszfalto-
zási munkálatokat már szeptember 5-én 
befejezték.

Koós Hutás Katalin

Fő utca-projekt Telkiben

Balról jobbra: dr. Müller Tibor, dr. Hargitai Emil, Bozzai Attila, 
Pintér Judit, Soltész Eszter, Bednárik László, Rainer Ferencné, Soltész Miklós,  Bartos 

Gyárfás,  Bálint Dénes, Jankó Gábor
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

Hirdetés

Tegye teljessé otthona védelmét!
Tisztelt Hölgyem/Uram, 
Kedves jelenlegi és leendő Partnerünk!

Amennyiben Önnek szüksége van egy alapos, 
részletes kockázatviselésű, korszerű házbiztosítás-
ra - kérem, forduljon bizalommal hozzánk!

Az UNIQA Biztosító Zrt. nevében — 20 éves szak-
mai tapasztalattal — személyes kapcsolattartással 
várjuk megtisztelő jelentkezését.

Az UNIQA, mint a 2011. év legjobb pénzintéze-
te, természetesen a biztosítási paletta teljes kínála-
tával áll rendelkezésére általunk is. (Vállalkozások 
és magánszemélyek részére egyaránt.)

Elérhetőségünk: 
Dr. Szentkatolnay Nádor István — MOIRAE Kft.

Levelezési cím: 
2094 Nagykovácsi, Park u. 23./Pf.92.

Telefon: +36 30 251 1201
E-mail: nador.istvan@t-online.hu

Biztosítási képviselet
Nagykovácsiban és környékénBu da ke szi        Nyelv stú dió

an gol, né met, kis cso por tos, 
beszédcentrikus, 

15 hetes tanfolyamokat indít,
heti 2x2 órában (nettó 1000 Ft/óra)

További információ: 
Vágó Géza  06-20-543-00-98 

Beiratkozás és szintfelmérés:
2012. szeptember 10-14-ig du. 16-18-ig

(illetve telefonos egyeztetés alapján) 
Átrium Üzletház

2092 Budakeszi, Fő u. 43-45. 
(Felső CBA-val szemben)

E-mail: vagoesvago@freemail.hu 
www.budakeszinyelvstudio.hu  

ANYAJEGYVIZSGÁLAT
szemölcs, növedék, benőtt köröm műtétek

pattanás, körömgomba, pikkelysömör 
kezelés, 

nemigyógyászat (herpesz, gomba stb.) 
kozmetológia

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

Rendelési idő: kedd 15 –19 óra
Időpont kérés: 06-30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu
www.haj-doktor.hu

Budakeszi, Fő u. 95.
vizsgálati díj: 6.000 Ft, kontroll: 3.000 Ft

BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN
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?Zsámbék, Tök, Perbál 

Egy éven belül rendőrőrs lesz Zsámbékon
A Pest Megyei Közgyűlés június 29-i 
ülésén dr. Simon Tamás rendőr dan-
dártábornok, megbízott megyei főka-
pitány bejelentette, hogy az elkövetke-
ző egy évben kilenc új rendőrőrsöt nyit-
nak a megyében, köztük Zsámbékon is.

Augusztus végével azonban a belügymi-
niszter indoklás nélkül visszavonta Simon 
Tamás Pest megyei rendőr-főkapitányi 
megbízását, s szeptember elsejétől Mihály 
Istvánt nevezte ki erre a posztra. A har-
minchárom éves szakmai múlttal rendel-
kező dandártábornok a Nógrád megyei 
főkapitányság éléről érkezett.

Az országos rendőrfőkapitány szintén 
indoklás nélkül visszavonta Galuska-
Tomsits Lászlónak, a Pest megyei Rendőr-

főkapitányság rendészeti igazgatójának a 
megbízását is, s rendelkezési állományba 
állította. Helyét Fekete Csaba tölti be, akit 
a Hajú-Bihar megyei rendőr-főkapitányság 
éléről irányítottak ebbe a beosztásba.

Simon Tamás a június végi ülésen meg-
tartotta éves beszámolóját a megyei köz-
gyűlés előtt. Kiemelte az országosan meg-
határozott, rendkívülinek nevezhető elvá-
rásokat, így a szigorú gazdálkodási keretek 
és a szakmai elvárások folyamatos eme-
lése közötti állandó feszültséget, a köz-
lekedési hálózat és csomópontok sűrűsé-
gét, a helyi és tranzitforgalom mértékét, 
a folyamatosan növekvő lakosságszámot, 
vagy az olyan eseményeket, mint a Forma 
1 Magyar Nagydíj, vagy az Európai Unió 
elnökségének rendezvényei Gödöllőn.

A megyei rendőri állomány létszáma 
végre nőtt 2011-ben (+531 fő), s ha a ter-
veket jóváhagyják, akkor kilenc új rend-
őrőrs (Acsa, Budakalász, Dunavarsány, 
Isaszeg, Jászkarajenő, Kiskunlacháza, 
Letkés, Ócsa, Zsámbék) szolgálhatja a 
személyes rendőri jelenlét jelentős lép-
tékű megerősítését Pest megyében. 
Mindeközben az emberekkel, a polgár-
őrséggel, valamint az önkormányzatok-
kal továbbra is szoros és eredményes 
az együttműködés, a települések például 
2011-ben 72,4 millió Ft értékű adomány-
nyal támogatták a főkapitányság működé-
sét. Simon Tamás kiemelte, hogy javíta-
ni kell a megyében a rendőr lakos arányt, 
mert jelenleg egy rendőrre 564 lakos jut 
Pest megyében.

A Szent Anna napi búcsú alkalmából 
rendezett községi rendezvényen idén 
két jelöltet díjazott az önkormányzat: 
Jobbágy Jánosnét és Szilágyi Lászlót.

A fél évvel ezelőtt hirtelen, ereje teljé-
ben elhunyt Jobbágy Jánosné az őt mélta-
tó polgármester, Varga László szavai sze-
rint olyan közéleti ember volt, aki a legré-
gebben és a leghosszabb időn át képvisel-
te Perbál érdekeit különböző testületek-
ben és civil szervezetekben. A posztumusz 
kitüntetést a díjazott lánya vette át.

Szilágyi László szintén sok évtizedes 
közösségi tevékenységéért kapta az elis-
merést. Pregitzer Görgy méltatása sze-
rint 45 éve, 1967-ben asztali tenisz szak-
osztályt alakított Perbálon, akik számta-
lan bajnokságot megnyertek felnőtt, ifjú-
sági kategóriában, egyéniben és csapat-
ban és évekig szerepeltek az NB III-ban, 
végül 1978-ban az NB II bajnokaként 
feljutottak az első osztályba is. 1973-
77 között tanácstag, 1990-98 között 
önkormányzati képviselő, alpolgármester, 

Pest megyei önkormányzati képviselő. 
1997-2007 között a sportalapítvány elnö-
ke, Perbál közalapítványának elnöke. 

A lapunkban rendszeresen publikáló 
díjazott köztünk élő ismerőseiről írja meg 
azokat az érdekességeket, amiről sokszor 
még a szomszédok sem tudnak. Pregitzer 
György szavai szerint egy közösség akkor 
erős és megtartó, ha vannak olyan tagjai, 
akik küldetéstudattól és elhivatottságtól 
vezérelve felkészültséggel és hozzáértéssel 
értéket teremtenek, melyek beépülnek a 
közösségbe és büszkeséggel töltik el annak 
tagjait.                      Koós Hutás Katalin

Perbálért érdemérem – idén két díjazott

Néptáncgála Zsámbékon
A nagy hőség ellenére sokan kiláto-
gattak július 7-én, szombaton este 
a zsámbéki romtemplomhoz, ahol a 
huszonnégy éve Tökön alakult Höcögő 
Néptáncegyüttes hagyományos éves 
gálaműsorát tartotta.

A közel másfél órás műsorban a Höcögő 
vendégeként fellépett a Bojtár Népzenei 
Egyesület néptánccsoportja Budakesziről, 
és a zsámbéki Csicsergők gyermektánccso-
port is bemutatkozott. 

A festői látványt nyújtó romtemp-
lom előtt felállított színpadon kis- és 
nagy-magyarországi táncokat is meg-
csodálhatott a közönség: többek közt 
vajdaszentiványi, kalotaszegi, somo-
gyi, jobbágytelki és tolnai üveges tánc is 
helyet kapott a műsorban. A gálát a fellé-
pők közös palatkai tánca zárta, melyhez 
a Budapestről érkezett FelVonó Zenekar 
húzta a talpalávalót. 

A rendezvényt a zsámbéki Bethlen 
Gábor Alapítvány támogatta.

Pataki Sára

A Zsámbéki Közművelődési Intézet 
és Könyvtár 2012-ben meghirdette a 
„Fogadd örökbe!..” programot. A felhí-
vás elsősorban zsámbékiaknak szól, de 
azoknak is, akik szívükben zsámbékiak, 
nem itt élnek ugyan, de szeretik és 
magukénak érzik a településen.

Balázs Mónika Csilla, az intézmény veze-
tője elmondta: sok problémával, hiány-
nyal küzdenek, amit próbálnak erejükhöz, 
lehetőségeikhez képest az önkormány-
zat támogatásával maguk is megoldani. 
Vannak azonban korlátaik és köszönet-
tel vennék azok jelentkezését, akik készek 
önzetlenül segíteni a romtemplom, a lám-
pamúzeum, a tájház, a könyvtár, vagy 
a művelődési ház helyzetét. Bármelyik 
intézményt és a hozzá kapcsolódó bár-
mely problémát „örökbe lehet fogadni”! 

Az „örökbe fogadókat” és a segítségü-
ket egy nemrégiben elkészült, szép, egye-
di kivitelű emlékkönyvbe jegyzik be, sőt, 
visszamenőleg is megemlékeznek azokról, 
akik az elmúlt években bármivel hozzá-
járultak a zsámbéki műemlékek, múzeu-
mok védelméhez, a helyi közösség közmű-
velődési intézményeinek működéséhez. 
A felajánlásokról rendszeresen hírt adnak 
a helyi sajtóban és honlapjukon, és hírle-
veleikben.

Az igazgató az elmúlt hónapról máris 
két örömteli eseményről számolt be. 
A Zsámbékon élő Szalai József alpinista 
több órányi munkával eltávolította a rom-
templom falain és tornyán kinőtt, a műem-
léket veszélyeztető gyomnövényeket.

A Gabriele Étterem Pizzéria és Fagyizó, 
mely a településen húsz éve működő vál-
lalkozás, ötvenezer forint értékben vado-
natúj fűnyírót adományozott a romtemp-
lom területének karbantartásához.

Fogadd örökbe!
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Szept. 13. csütörtök 18 óra
Zsámbékiak a nagyvilágban

BOLÍVIA - úti beszámoló
a zsámbéki könyvtárban

Info: (23) 340 694,  
www.mizsambekunk.hu

Szeptember 14. péntek 16 óra
APRÓK TÁNCA

Ovisoknak és kisiskolásoknak
Belépő: 500 Ft/fő

a nagykovácsi Öregiskolában 
Tel.: (26) 356-362

Szeptember 15. szombat 9 óra
CIVIL NAP

a Nagykovácsi 
Természetvédő Egyesület 

növényültetése az „Apraja-
Nagyja” játszótéren, az 
Arany János utcánál. 
Önkénteseket várnak

gazdazsu@t-online.hu.

Szept. 15. szombat 15 óra
Lőrincz Zsóka Erzsébet 

fotókiállítása 
a zsámbéki műv. házban.

Info: (23) 340 694, 
www.mizsambekunk.hu

Szeptember 15. szombat
FALUNAP Remeteszőlősön

Szept. 15. szombat 18 óra
A L’Art Pour L’Art Társulat 
a zsámbéki Zárdakertben 

(rossz idő esetén a 
művelődési házban)

Jegyár: 2 000 Ft

Szept. 16. vasárnap 6-16 óra
ZSÁMBÉKI NAGYVÁSÁR

Szept. 16. vasárnap 11 óra
APA FIGYELJ RÁM

Halász Judit évadnyitó 
családi koncertje

a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

Szeptember 17. hétfő 17.30
SOMOGYI RÉKA 

selyemfestő és 
ZALAI KÁROLY 

festőművész kiállítása
szeptember 28-ig

Szeptember 18. kedd 18 óra
MÜLLER PÉTER

Beszélgetés a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Belépő: 1500 Ft, 

Szeptember 19. szerda 18 óra
BŐDÖCS TIBOR 

Stand up Comedy-estje
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

Fő u. 108. Tel.: (23) 451-161

Szept. 20. csütörtök 20 óra
Évadnyitó GUZSALYAS
a Somos, a Szigony, a 
Fanfara Complexa és a 

Tatros zenekarral
a Marczibányi téren

Szeptember 21. péntek 19 óra
HERCZKU ÁGNES koncertje

a Marczibányi téren.
Belépő 2 000 Ft.

Szeptember 21. péntek 19 óra
BROADWAY MELODY 

a ’20-as ’30-as évek legszebb 
amerikai slágerei a zsámbéki 
műv. házban. Jegyár 800 Ft

Szeptember 25. kedd 10 óra
MÁTYÁS KIRÁLY MEG 

AZ ÖRDÖG
a zsámbéki műv. házban.

Jegyár 600 Ft

Szeptember 26. szerda 18.30
EGÉSZSÉGKLUB 

a zsámbéki műv. házban.
Környezettudatos 

gondolkodás, a változtatás 
lehetősége, konfliktus- és 

stresszkezelés 
Ingyenes program!

Szept. 27. csütörtök 18 óra
ZENETÖRTÉNETI 
BARANGOLÁSOK 
Jólesz Györggyel

a zsámbéki könyvtárban.
Ingyenes program!

Szept. 27. csütörtök 19 óra
GUZSALYAS 

Moldvai csángó táncház és 
tanítás a Marczibányi téren.

Lakásfelújítást tervez?
Szeretne már az idén olcsóbban fűteni?

Az a legolcsóbb energia, amit nem használ el!

Optimálisan térül meg a befektetés, ha
elkészítteti kedvező áron az

épületenergetikai állapotfelmérést!
Ha ingatlanát értékesíti, 

vagy felújítja, kérjen

energiatanúsítványt!
Értékesítés és új ház esetén, 

ill. szocpol és kamattámogatás igényléséhez 
az energiatanúsítvány kötelező!

negawattiroda@gmail.com
06/30-538-81-06

www.negawatt-tanusitoiroda.hu

www.scitecnutrition.com

SCITECSCITEC  
NUTRITION

Vitamin és Fitness szaküzlet Budakeszin
Bianka u. 1. (TESCO) Tel.: 06-70-426-4121.
Nyitva: H-Szo 9-20, V 9-19

• vitaminok komplex választéka

• er�s zsíréget�k • olcsó fehérjék
• diétás fehérjeturmixok

• 
er

�s
 íz

ül
et

i e
r�

sít
�k

• 
tá

pl
ál

ék
 k

ie
gé

sz
ít�

k 
(fe

hé
rjé

k, 
szé

nh
idr

áto
k, 

zsí
rég

et�
k)

• vitaminok komplex választéka
• diétás fehérjeturmixok

•
er

�s
 íz

ül
et

i e

lé
k 

ki
eg

és
zít

�k
 (f

eh
éééééérj

ék
, s

zé
nh

idr
tá

pl
á



13

ProgramajánlóBuda környéki Iránytű 2012. augusztus-
szeptember

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

Szeptember 28. péntek 18 óra
MOLNÁR FERENC: LILIOM

A Diákszínjátszó Fesztivál 
arany minősítésű különdíjasa

a Marczibányi téren.

Október 1. hétfő 18 óra
A FÉNY MEGÉRKEZIK

Nagy Gáspár emlékére
Kisteleki Zoltán 
előadóművész

a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtárban

Október 1. hétfő 19 óra
A ZENE VILÁGNAPJA

 „Dalok a múlt évezredből 
a BALATON ZENEKAR

a nagykovácsi Öregiskolában
Jegyár: 1500 Ft

Október 3. szerda 14 óra
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA
Szabó Anna székelyföldi 

mesemondó
a nagykovácsi Öregiskolában

Október 5. péntek 18 óra
SZABÓ MAGDÁRA 

EMLÉKEZÜNK
a nagykovácsi 
Öregiskolában

Okt. 6-7. szombat-vasárnap 
III. NEMZETKÖZI 

NYELVÉSZETI KONFERENCIA
a budaörsi Jókai Mór 

Művelődési Központban. 
Szervezi a Karizma 

Budaörsi r.k. Nevelési-
Oktatási Alapítvány

Belépőjegy 
két napra 3000 Ft, 
egy napra 2000 Ft.

www.czf.hu
Október 11. csütörtök 19 óra

VEDRES CSABA 
zeneszerző és kántor

 a budakeszi KÉSZ vendége
a Szent László Közösségi 

Házban.
 (Budakeszi, Fő u. 206-208.)

ÁLLÁSHIRDETÉS

Munkalehetőség Budakeszin! 

Hamarosan nyíló Aegon üzleti irodája munkatársakat keres.
Szakmai tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel.
Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi elérhetőségen.
Stein Tamás: stein.tamas@gmail.com

• 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

• 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 hibafel-
tárás, 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 karbantartá-
sa. 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. 06-23-450-158
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szerelése, 
javítása. Pontos, precíz munka, kedvező 
áron. Tel.: 06-70-268-9591
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-meden-
cében! Szakképzett pszichológusok se-
gítenek pszichés, életvezetési problé-
máikban. Egyéni, pár- és családterápi-
ák, Life-coaching, agytréner kezelés: re-
laxáció, tanulási potenciál fokozása, pá-
nik-betegség kezelése. Peres ügyekben: 
igazságügyi szakértés. Nagy tapasztalat-
tal, diszkrécióval! Időpont egyeztetés: 
Tel.:06-20-933-5548
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, igény 
szerint, akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
0620-465-8458
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi megta-
láljuk párját! BUDAI TÁRSKÖZVETÍ-
TŐ a III. és XII. kerületben: 
Tel.: 06-30-555-8444

• MATEMATIKA, FIZIKA KÉMIA korrepetálás
tapasztalt tanárnál Budakeszin 
Tel.: 06-30-203-6770
• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villanysze-
relést, hibakeresést, elektromos javítá-
sokat, elektromos kisgépek és háztartási 
gépek javítását.  Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com 
• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL diplomás 
tanároktól Budakeszin, minden szinten. 
Nyelvvizsga- felkészítés, üzleti nyelv is.
• 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
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általános 
és középiskolás diákoknak. Helyesírási, 
szövegértési problémák javítása, közép-
iskolás felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06306395361 
• FRANCIA nyelvoktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás nyelvta-
nárnál Budakeszin. OLASZ nyelv-
oktatás kezdőknek.  HYPERLINK 
„mailto:hajnalneschiller@freemail.hu” 
hajnalneschiller@freemail.hu 
Tel.: 06-30-306-0025
• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás ingatlant 
vásárolnék. Életjáradék is érdekel! 
Tel.: 06-30-9-421-362
• FA KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, szaletlik és 
egyéb ácsolatok  készítése. 
Tel.: 06-30 644-2881
• VÁLLALUNK fakivágást, kézi kaszálást, 
kerítésfestést, kertgondozást, telektisztí-
tást. Tel.: 06-20-2086322
• AKCIÓS ÁRON, SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
kínálunk  Barabás, Semmelrock,
Abeton térköveket, járólapokat, 
kerti szegélyeket! 
Érdeklődjön: Tímár Vasker. Kft.
• SZÁMÍTÓGÉPEK karbantartását, számí-
tógépes hálózatok konfigurálását és táv-
felügyeletét vállalom, Budakeszin ki-
szállási díj nélkül. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-366-4310
• 25 ÉVES, megbízható tanulékony 
lány,  kereskedelmi szépségipar, ven-
déglátói tapasztalattal. Társalgási szin-
tű angol nyelvtudással, jogosítvány-
nyal, PC-felhasználói szintű ismeret-
tel rendelkezem. Tel.: 06-70-368-3360, 
mulikgyongyi@freemail. hu
• RÁSZORULÓ CSALÁD TEA-tűzhelyet 
keres. Tel.: 06-20-485-1187
• TB- BÉRÜGYI SZAKELŐADÓI VÉGZETT-
SÉGGEL, gyakorlat nélkül  (bérügy, 
munkaügy területén) gyakornoki mun-
kát keresek. Tel.: 06-20-545-1516.

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

Szeptember 8-9., 15-16.,
21-22 és 29-30.

VII. BUDAÖRSI 
KISTÉRSÉGI FESZTIVÁL

Szeptember 8. 
Nyitónap (Budakeszi)

Szeptember 9. 
Főzőverseny (Biatorbágy)

Szeptember 9. 
V. ROCK-Keszi (Budakeszi)

Szept. 15. szombat 9-20 óra 
EGÉSZSÉGNAP TELKIBEN

Szeptember 16. 10-18 óra
MAGYAR KULTURÁLIS 

ÖRÖKSÉGNAPOK
(tájház, Mezei-ház, Makkosi 

templom, mamutfenyők, 
Nádas-tó, arborétum, 

kálvária-kápolna: 
(23) 451-161)

Szept. 15. szombat 15-17 óra 
A Szent Korona és a 

Himnusz-szobor találkozása
(részletek lapunk 6. oldalán)

19-24 óra
KISTÉRSÉGI MAGYAR TÁNCHÁZ

a budakeszi EFMK-ban.

Szept. 15. szombat 14-22.30
PÁTYI LYUKAS HORDÓ 

szüreti mulatság Pátyon
www.patyipincenapok.hu

Szept. 16. vasárnap 14-16 óra
SZÜRETI VIGADALOM 

Törökbálinton
Szept. 22. szombat 11-20 óra

SZÜRET és BORÜNNEP 
Budajenőn

www.budajeno.hu
Szeptember 22. 8-19 óra

HERCEGHALMI rendezvények

Szeptember 29. szombat 
SÓSKÚTI rendezvények
Szeptember 29. 14-20 óra

SZÜRETI MULATSÁG 
Pusztazámorban.

www.pusztazamor.hu
Szeptember 30. 10-14 óra

MESÉS FESZTIVÁL Budaörsön
17 óra záró rendezvény a 
Budaörsi Játékszínben.

További részletek: www.
budakornyekiiranyzu.hu/

programajanlo
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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

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

 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

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

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
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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

Ügyvédi és könyvvizsgálói 
háttérrel, német-angol 
nyelvismerettel

GSIS Consulting Kft. Tel.: +36-20-4831-878

§§§Társas vállalkozások könyvelése, 
bérszámfejtés, bevallások, APEH/NAV 

ügyintézés mérsékelt áron

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

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

Mielőtt szétverné a l akását, hívjon!
Épületen belüli csőtörés, vízszivárgás, beázás, 

penészesedés bontás nélküli behatárolása

Műszeres hibahely bemérés, 
kisebb bontás, kevesebb költség

Hús- Hentesáru

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

-mics hús

- tepertőkrém

- grillkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- pácolt húsok

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
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Angol nyelvoktatás 3 hónapos kortól 14 éves korig

Szeretettel meghívjuk 
ingyenes bemutató óránkra!

� 20-669-2555
Budakeszi - Telki - Nagykovácsi

www.helendoron.hu

Baba-Mama 
ango l 

2  éves  kor ig

Mesés Angol 
Gyermekednek
2-5 éves korosztály 
számára

Mókás DVD-vel
óriási szókinccsel!

Az Agrotrain projekt az EU Life Long Learning 
programja segítségével valósul meg. 
F� célja egy olyan felhasználóbarát, els�sorban 
e-learning alapú tananyag elkészítése, 
melyet szakképz� intézetek, egyetemek és 
egyéb feln�tt oktatási központok valamint 
különféle mez�gazdasági szövetkezetek is 
felhasználhatnak. A project a biogazdálkodás 
olyan hagyományos alapelveit tartja szem el�tt, 
mint például az egészségmeg�rzés, ökológiai 
egyensúly, méltányosság, gondoskodás, stb.

A biogazdálkodással kapcsolatos ismereteket 
nyújtó online tanfolyama elérhet� a

http://agrotrain.eu/training/login/index.php 
oktatási felületen keresztül.  

Az online-tanfolyamra már el�z�leg jelentkezetteken kívül is még lehet 
jelentkezni az alábbi elérhet�ségeken: 

Kövesd Andrea: andrea.kovesd@trebag.hu
Varga-Pintér Barbara: barbara.varga-pinter@trebag.hu
Telefonon: 26-555-220 vagy 26-555-221 számon 

BIOGAZDÁLKODÁSI 
ON LINE TANFOLYAM


