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Nagy Gáspár
emlékkonferencia 

  7. oldal
A lepkegyűjtő    

9. oldal

Burgwald és Perbál 
tizenöt éve 
11. oldal

 Dr. Győry Ottília
Budakeszi polgármestere

5-6. oldal



Buda környéki Iránytű 

2

2012. június-júliusHirdetés

ÉPITKEZŐK FIGYELEM!

SZENZÁCIÓS 
TAVASZI 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!

www.ketkorkft.hu

KEZDŐDIK A KÁNIKULA
o n / o f f  é s   i n v e r t e r e s

C S Ú C S M I N Ő S É G Ű

Mitsubishi és Ferroli klíma akció!
2012 július 31-ig a készlet erejéig!

Választékunkból:

Épületgépészeti Áruház
Biatorbágy, Felvég u. 3. 
23/530-581 

Á

Ferroli klímák 
2 kW-tól  
37990,- Ft-tól

Mitsubishi klímák 
2 kw-tól 
84.663,- Ft-tól

       A hirdetés felmutatójának 
KEDVEZMÉNYT adunk, 
július 31-ig.10% 

Pátyon, a Somogyi Béla u. 1.-ben
a CBA-áruház mellett

ÚJ KÍNAI ÜZLET NYÍLT

HONGKONG 
ÁRUHÁZ

N�I, FÉRFI- és GYERMEKCIP�K, RUHÁK, 
FEHÉRNEM�K, NAPSZEMÜVEGEK, SAPKÁK, 

ÖVEK, ESERNY�K, 
TÁSKÁK, KIEGÉSZÍT�K, ÁGYNEM�K

kedvez� áron, 
széles választékban kaphatók.

Nyitva tartás: 
hétf�t�l péntekig 8.30 – 17.30

szombaton és vasárnap 8.30 – 12.30
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Kistérségi hírek

Elkészült a vitaanyag - a polgármesterek véleményét várják
A területfejlesztésről és területrende-
zésről szóló törvénymódosítás janu-
ár 1-jétől a megyei önkormányzatok 
feladatává tette a helyi és térségi fej-
lesztések tervezését, a területfejlesztés 
középszintű képviseletét. Pest megye 
közgyűlése ennek megfelelően terü-
letfejlesztési koncepciója és stratégiá-
ja megújításáról döntött és közzé tette 
az erről szóló vitaanyagot. A leghang-
súlyosabb célkitűzés, hogy Pest megye 
a fővárostól elkülönülten, önálló régió-
ként pályázhasson az uniós forrásokra.

Pest Megye Önkormányzata a tör-
vénymódosítás értelmében minden, 
a korábban a Közép-magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács, a Pest 
Megyei Területfejlesztési Tanács és 
részben a Budapesti Agglomerációs 
Fejlesztési Tanács által ellátott felada-
tot átvett. Az április végén elfogadott 
és Pest megye jövőjéről széles körben 
egyeztetésre szánt vitaanyagot Pest Megye 
Önkormányzatának Hivatala és a Pest 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 
munkatársai készítették. 2012 decembe-
réig kell egyeztetésre alkalmas anyagként 
elkészülnie. A következő lépésben a vita-
anyagot a megyei önkormányzat elküldi 
a polgármestereknek, civilszervezeteknek, 
kamaráknak. 

CÉLKITŰZÉSEK
A vitaanyagban megfogalmazott cél az 

unió 2014-2020 közötti prioritásaival 
egyetértésben az intelligens, fenntartha-
tó és inkluzív növekedés, aminek az alap-
ja a képzettség és a készségek növelése, a 
K+F+I (kutatás + fejlesztés + innová-
ció), a digitális gazdaság, az ipar szerke-
zetváltása, az erőforrások hatékonysága. 

Számadatokra lefordítva mindez a követ-
kezőket jelenti
—  a 20–64 évesek foglalkoztatottsági ará-

nya el kell, hogy érje a 75%-ot.
—  a GDP 3%-át kutatásba és fejlesztésbe 

kell fektetni
—  az üvegházhatást okozó gázok kibocsá-

tását 20%, de akár 30%-kal csökkenteni 
kell az 1990-es szinthez képest

—  a megújuló energiaforrások arányát 
20%-ra kell növelni.

— az energiahatékonyságot 20%-kal kell 
javítani
—  a 30 és 34 közöttiek legalább 40%-a 

rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. 

PEST MEGYE ÖNÁLLÓ RÉGIÓ LEGYEN

Az uniós strukturális és kohéziós alapok-
ból a források 63,6%-a várhatóan 2014 
után is azokba a „legfejletlenebb” térsé-
gekbe jut, ahol az egy főre jutó GDP az 
uniós átlag 75%-át nem éri el. Ide tarto-
zik az összes magyarországi régió, kivé-

ve a közép-magyarországi régiót, amely a 
főváros miatt az uniós átlag 107%-án áll, 
miközben a főváros Pest megye nélkül a 
hazai középmezőnyben, az uniós átlag 
54,2%-át érné csak el.  

Pest megye, amennyiben önálló régió 
lehetne, 2009-es lakosságszáma és a ter-
vezett támogatási érték alapján mintegy 
1677 millió euró támogatást hívhatna 
le, ami 450-500 milliárd forintnyi támo-
gatást jelenthetne. Ha Budapest és Pest 
megye egy régió marad, a strukturális ala-
pok támogatása a negyedére esik vissza a 
2007-2013-as időszakhoz képest.

A vitaanyag egyértelműen leszögezi: 
indokolt a közép-magyarországi régiót 
alkotó Pest megye és Budapest önálló régi-
óba sorolása, még akkor is, ha a folyamat 
nem zárul le a 2014-es költségvetési peri-
ódus elejéig. A jelenlegi Pest megyei muta-
tók alapján a megye még hosszú ideig 
jogosult lenne kevésbé fejlett régióként a 
támogatásokra. Hazai költségvetési forrá-
sok ilyen nagyságrendben egészen bizto-
san nem tudják majd kompenzálni a tér-
séget ért veszteséget, miközben az ország 
többi megyéjének gondot okoz a számuk-
ra jutó többletforrás ésszerű felhasználá-
sa. A szétválással Budapest semmit nem 
veszít, hiszen így is, úgy is a fejlettebb, 
így kevésbé támogatott régiók közé kerül.

Koós Hutás Katalin

A BKV korábbi alvállalkozói szerződé-
sei 2012. április 30-án lejártak, s bár 
a Budapesti közlekedési Központ még 
2011 nyarán kiírta a tendereket a pót-
lásukra, mégsem sikerült május 1-jéig 
szerződést kötni egy érvénytelen aján-
latot benyújtó vállalkozás jogorvoslati 
kérelme miatt.

Az április végén lejárt alvállalkozói szerző-
dések keretében a Nógrád Volán 98 darab 
autóbuszt, míg a Volánbusz Zrt. négyet 
bocsátott a BKV rendelkezésére. A tende-
reket még 2011 nyarán kiírták, de hibás 
bankgarancia miatt érvénytelen ajánlatot 
benyújtó Orangeways City Kft. jogorvos-
lati eljárást indított, amely megakadályoz-
ta a szerződéskötést. 

Április 30-ig a BKV 102 darab alvál-
lalkozói autóbuszt vett igénybe, ebből 
négyre a Volánbusz Zrt-vel korábban 
kötött szerződés továbbra is fennma-

radt. A többi 98 darabra a Nógrád Volán 
nem nyújtott be újabb ajánlatot, de a 
tenderen a késedelmes döntés miatt a 
BKK és a BKV így átmeneti intézkedé-
sekre kényszerült a járműkiadás fenntar-
tása érdekében. Május 1-jétől a közel-
múltban vásárolt mintegy negyven hasz-
nált Mercedes Citaro és Van Hool buszo-
kat még a teljes honosítási folyamat befe-
jezése előtt forgalomba állították. A ten-
deren egyedül eredményes, 75 busz-
ra ajánlatot benyújt VT-Trans Kft-vel 
május elsejétől a közbeszerzési érték-
határt el nem érő szerződést kötöttek. 
Mindeközben a BKK kérelmet nyújtott 
be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, 
amely május 11-én azt a döntést hozta, 
hogy az Orangeways fellebbezésének 
végső elbírálása előtt is megköthető a 
szerződés a VT-Transmannal a 75 db 
autóbusz (MAN és Alfa Localo jármű-
vek) üzemeltetésére, mert a tömegközle-

kedés folyamatos, kiszámítható, bizton-
ságos fenntartása közérdek.

Apránként lecserélik a régi Ikarusokat
Összesen 82 db használt, de alacsony-

padlós, az Ikarusoknál jóval korszerűbb 
autóbusz áll idén forgalomba a BKK 
2011-ben indult tömegközlekedési beru-
házási program részeként: 13 darab Van 
Hool, 31 darab Mercedes Citaro alacsony-
padlós autóbusz, 14 db német Gräf&Stift 
MAN alacsonypadlós trolibusz és 38 db 
Volvo 7700 típusú autóbusz beszerzése 
már megtörtént.  Mindezek mellett legfel-
jebb 150 darab új autóbuszra lezárásra vár 
egy tender a BKK-nál az Európában egye-
dülállóan elöregedett buszpark jelentette 
örökség feldolgozásáért: bár a BKK közle-
ményében maga is kinyilvánította, hogy a 
nyugati nagyvárosokkal, de mára már akár 
Varsóval vagy Bukaresttel összemérhe-
tő színvonalú buszflotta megteremtéséhez 
még több száz új járműre lenne szükség.

Átmeneti hiány – új BKV-buszok
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Ötödik pünkösdvasárnapi zarándoklat Gyimesbükkön

Panoráma

Ötödik éve már, hogy a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány adományozói a 
gyimesbükki önkormányzattal össze-
fogásban felújították a legkeletibb 
magyar vasúti őrházat a festői szépsé-
gű Gyimesi-szorosban, s először érke-
zett Budapestről az ezeréves határ-
ra a Székely gyors a koronás címeres 
017-es Nohab mozdonnyal. Azóta min-
den évben megújult valami, ami az ott 
élő magyar közösség megmaradásának 
jelképe.

A 2008-ban átadott vasúti őrház után 
2009-ben a kontumáci kápolna meg-
újításához és a Rákóczi-vár kitisztításá-
hoz járult hozzá az alapítvány. A hely-
béli magyarokkal közösen keresztekkel 
jelöltek meg ismert, de jelöletlen katona-
sírokat, melyről térkép is készült. 2010-
ben magyar katonai emlékhely épült 
a gyimesek legrégebbi római katolikus 
temploma, a kontumáci kápol-
na melletti romokon. 2011-ben 
a Tatroson át az ezeréves határra 
vezető hidat újították fel közösen, 
s a Dani Gergely plébánosról elne-
vezett magyar iskola és óvoda újjá-
építését közel négymillió forinttal 
segítette az alapítvány. 2012-ben 
pedig a pünkösdre elkészült csángó 
keresztút első ünnepélyes bejárásá-
ra került sor a gyimesbükki római 
katolikus nagytemplom mögötti 
hegyoldalon. A kálvária 8. stációját 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány, 
11. állomását a budakeszi Herein 
Gyula és családja, a 13. stációt Telki, mint 
testvértelepülés közössége támogatta.

GYIMESI KÁLVÁRIA

A csángó keresztúton Xantus Géza szob-
rászművész tizenöt bronz alkotása nem 
csak Jézus, de a gyimesi nép kálváriá-
ját, eddigi történelmét és feltámadását 
is jelképezi. A fejedelemség megszűné-
se, a Rákóczi-szabadságharc, a tatár és 
török betörés, szárazság és pestisjárvány, 
az 1726-os nagy közterhek, a mádéfalvi 
veszedelem, az ezt követő menekülés sors-
formáló volt a Gyimesek történetében 
– áll Salamon József, gyimesbükki római 
katolikus plébános Gyimesi kálvária című 
könyvének bevezetőjében. Az 1852-es 
újabb járvány, a nagy gyermekhalandó-

ság, a földekért vívott harc szintén mély 
nyomot hagyott a vidéken. A vasút meg-
építésével aztán az ezredfordulón megin-
dult a fellendülés, amit hamarosan meg-
akasztott az első világháború, az 1916-os 
román betörés, majd a trianoni békedik-
tátum. Az egy hiten, egy hagyományon 
élő népet a nemzetiségi kérdés kiéleződé-
se, a hajdúdorogi püspökségtől leszakított 
román görög-katolikus rítus bevezetése, a 
magyarság elnyomása, az iskolák ellehetet-
lenítése szorította présbe. 1940-44 közöt-
ti fellélegzés, a Magyarországhoz való 

visszacsatolás után az 

átvonuló katonaság, az ateizmus, a kom-
munista elnyomás, a szekus módszerek, a 
magyar iskola és a magyar görög katolikus 
egyház megszüntetése, az ortodox vallás 
és a román nyelv erőltetése súlyosbította a 
gyimesiek amúgy sem rózsás helyzetét. Az 
1968-as megyésítés, a Gyimes-völgyi tele-
pülések szétválasztása után úgy tűnt, hogy 
Jézussal együtt az itteni magyar közössé-
get is eltemették. Isten azonban újabb és 
újabb jelekkel bátorította őket: 1976-ra 
felépült az új templom, 1989-ben újrain-
dult a magyar nyelvű oktatás, 2008 óta 
tízezres tömegekben érkeznek a zarándo-
kok a kontumáci pünkösdi búcsúra, s a 
most elkészült keresztút is újabb reményt 
nyújthat a Mária országáért imádkozó 
gyimesi népnek – írja Salamon József.

HÁROM ZARÁNDOKVONAT 
ÉRKEZETT

Idén három zarándokvonat is érkezett 
a hajdani magyar határra, Gyimesbükkre. 
A czestochowai Fekete Madonna máso-
latát a csíksomlyói búcsúba szállító 
Boldogasszony zarándokvonat a MÁV 
nosztalgiavagonjaival már a pünkösd előt-
ti pénteken megérkezett Gyimesbükkre, 
hogy az egykori határon álló kontumáci 
kápolnától induló gyimesi csángó kereszt-
aljának Csíksomlyóba indulásán részt 
vehessen. Pünkösd vasárnapján idén ötöd-

ször érkezett meg menetrend-
szerűen Budapestről a koro-
nás címeres Nohab vontat-
ta Székely gyors, majd a 
Csíksomlyó expressz, ezút-
tal az 1953-as londoni 6:3-
as magyar futballgyőzelem 
emlékére a legendás arany-
csapat képével feldíszített 
MÁV Siemens Taurus moz-
donnyal az élén. Az expresz-
szel a Gyimesekbe érkezett 
a 88. évébe lépő Buzánszky 

Jenő is, aki tőle megszokott jókedvvel és 
humorral a gyimesbükki nagyállomáson 
és a vasúti őrháznál is rögtönzött beszéd-
del üdvözölte a vonatok fogadására össze-
gyűlt hatalmas tömeget. Az 1953-as győ-
zelem mellett felelevenítette az 1954-es 
ismétlést is, amikor „az angolok egy hétre 
érkeztek és 7:1-gyel távoztak”. Azt mond-
ta, csak akkor ismeri el, hogy megörege-
dett, ha már nem tud Erdélybe eljönni.

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

A Székely gyors Gyimesbükkre, a vas-
úti őrházhoz indításának 5. évfordulójá-
ra emléktáblát állított az Indóház vasúti 
magazin, a Kárpát-Európa utazási iroda 
és a Budakeszi Kultúra Alapítvány, melyet 
Görbe Vilmos, Gyimesbükk polgármeste-
re az összefogás fontosságát hangsúlyoz-
va leplezett le.

ÉPÜLNEK A KAPCSOLATOK
A pünkösdvasárnapi szabadtéri szent-

misét a kontumáci kápolnánál az őrségi 
Varga Ottó atya, a Gyimesbükktől nyu-
gatra légvonalban ezer kilométer távol-
ságra fekvő Őriszentpéter, a Gyimesekhez 
hasonló őrvidék plébánosa tartotta. 
A pünkösdi eseményeken számos buda-
keszi család mellett Telki küldöttsége is 
rész vett. Móczár Gábor alpolgármester 
lapunknak elmondta: a gyimesbükki Dani 
Gergely és a telki Pipacsvirág Általános 
Iskola közötti kapcsolat szorosra fűzé-
sén munkálkodnak. Szeptemberben telki 
iskolások látogatnak a Gyimesekbe, jövő 
áprilisban pedig gyimesi csángó gyere-
kek érkeznek Telkibe. Tervezik, hogy a 
telki labdarúgó centrummal együttmű-
ködve lehetőséget biztosítanának gyimesi 
magyar gyerekek edzőtáboroztatására is.

Koós Hutás Katalin

J
h
é
d
g
z
i
é
t
d

i t át ló k t á t i k

Fotók: Koós Hutás Katalin

Fotó: Bánkuti Ákos

sz
sz
ná
ta
CC
ta
as
em
cs
MM
do
sz
aBuzánszky Jenő a gyimesbükki 

vasútállomáson



Buda környéki Iránytű 

5

2012. június-július

Budakeszi hárommilliárdos nagyberuházásra készül

Budakeszi hírek

Átalakítások, átszervezések, az új jog-
szabályokhoz való alkalmazkodás és a 
szükséges megoldások megtalálásának 
folyamatában lezárult a városközpont 
rehabilitációjának háromnegyed mil-
liárd forintos beruházása Budakeszin, 
s a támogatási szerződés megköté-
sével idén indul a közel hárommil-
liárdos szennyvíztelep- és csatorna-
építési uniós pályázat megvalósítása. 
Lapunknak dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottília, a város polgármestere nyilat-
kozott.

– Budakeszi idei költségvetését még már-
ciusban elfogadta a képviselő-testület. 
A bevételi-kiadási főösszeg kétmilliárd 
forint, amely nem tartalmazza az intézmé-
nyi finanszírozást és a pályázatok elnyert 
támogatási összegrészét. Kiegyensúlyozott 
gazdálkodásra törekszünk: az önkormány-
zati szektor átalakításából fakadó jogsza-
bályi bizonytalanságok kockázatait egy 
szigorú és takarékos költségvetés betar-
tásával igyekszünk kivédeni. Jelentősebb 
bevételeink a tervezett 646 millió forint 
összegű helyi adókból,  a 440 millió össze-
gű átengedett központi adókból és az 550 
millió forint összegű központi támogatás-
ból állnak. Beruházásokra idén 137 millió 
forintot tervezünk, az általános tartalék 
94 millió forint. Kétmillió forintot külö-
nítettünk el a budakeszi civil szerveze-
tek támogatására, további kétmillió forin-
tot a járdaprogram folytatására: a pályá-
zóknak térkövet biztosítunk, melyet az 
önkormányzat szakmai ellenőrzése mel-
lett a saját költségükön fektethetnek le. 
A rászorulókat szociális segélyek formájá-
ban idén 35 millió forinttal támogatjuk.  
Emellett januártól bővült az építmény-
adó kedvezményezettjeinek köre: a leg-
alább három gyereket nevelő családokban 
a nappali tagozaton tanuló, 23 évesnél fia-
talabb gyermek is beleszámít az építmény-
adó kedvezménybe.

A MÚLT ÉVI BERUHÁZÁSOK

– Az elmúlt évünk legnagyobb eredmé-
nye a városközpontot megújító beruhá-
zás megvalósítása volt, 520 millió forint-
nyi uniós támogatással. A közel háromne-
gyed milliárdos ráfordítás a városházát, a 
Nagy Sándor József-házat, a templom és 
a romkert körüli közterületet és a Fő téri 
parkot érintette. A Fő utcán az Erkel utcá-
tól a Kossuth utcáig rendezték a járdá-
kat, a zöldterületeket és a gépkocsi-behaj-
tókat. A Fő téri parkban nem csak a zöld-
felületet frissítették fel, hanem díszburko-
latos sétautak, szökőkút, zenepavilon-eső-
ház, szabadtéri színpad létesült, megújult 
a játszótér, a városkút, a kereszt és az 
Erkel utcai parkoló. A polgármesteri hiva-
talként használt Zichy-uradalmi épület 
részben megújult, részben elbontottuk és 
egy új épülettel egészült ki. Az udvar egy 
részét térré, parkolóvá alakítva megnyitot-
tuk. Kevesebb, mint egy év alatt lebonyo-

lítottuk az egész hivatal elköltöztetésével 
együtt. Ősszel még a Pitypang Óvodát is 
átadtuk, amely akadálymentessé vált, két 
új foglalkoztatóval, tornateremmel és lift-
tel bővült.

FOLYAMATOS 
ÁTSZERVEZÉSBEN

– A polgármesteri hivatal több átszer-
vezésen is átesett, aminek eredménye-
ként azt tapasztalom, hogy a munkavég-
zés sokkal rugalmasabb és gyorsabb, mint 
korábban. Új jegyzőnk van, a hivatal dol-
gozóinak 40 %-a kicserélődött, a létszám 
68 főre csökkent, s mindez úgy, hogy az 
önkormányzati intézményeink önálló gaz-
dálkodását megszüntettük, s az intézmé-
nyeinknél dolgozó pénzügyi munkatársa-
kat a polgármesteri hivatalban alkalmaz-
zuk. A létszám még nem végleges, hiszen a 
járások kialakulásával az állam várhatóan 
átveszi az építéshatósági, a gyámügyi, az 
okmányirodai és bizonyos igazgatási fel-
adatok intézését. 

A KÖVETKEZŐ KÉT ÉV 
NAGYBERUHÁZÁSA

– Idén megnyertük a Makkosmária és a 
Darányi-területtel határos szennyvízcsa-
torna kiépítésére és a reptér mögött egy új, 
25 ezer lakosra méretezett, szennyvíztisz-
tító-telep létesítésére benyújtott, 2,7 milli-
árd forintos pályázatot. A pályázati felké-

szülés feltétele volt a beruházást előkészí-
tő és lebonyolító szervezet létrehozása, a 
BSZM Kft. (Budakeszi Szennyvízprojekt 
Megvalósító Nonprofit Kft.), amely már 
az előző önkormányzati ciklusban megala-

kult. A céget Karsai Izabella 
és Király Uzor után jelenleg 
Doleschall Tamás vezeti. 
A beruházással 2014 nya-
rára a pénzügyi elszámo-
lással együtt el kell készül-
nünk. Óriási munka lesz, 
de a település fejlődéséhez 
elengedhetetlenül szüksé-
ges, mert a csatornakontin-
gens bővítésére csak ezzel 
a beruházással van lehető-
ségünk. 
Időközben olyan törvényi 
változások születtek, amik 
arra késztetik a képviselő-
testületet, hogy újra átgon-
dolja ennek a beruházás-
nak az irányát. Az ország-
gyűlés decemberben elfo-
gadott egy új törvényt a 
víziközművekről, amely 
szerint a lakos-egyen-
érték szám alapján az 
önkormányzati tulajdonú 
Keszivíz Kft, amely eddig 
az üzemeltetést végezte, 
önállóan nem, csak társu-
lásban működhet. Ehhez 
egy éven belül partnereket 
kell találnunk. 
Nagy feladat lesz a pályá-
zati önrész előteremté-
se is, amely jelen pilla-
natban 700 millió forint-
ra rúg. Keressük a lehető-

séget ennek az összegnek a csökkentésé-
re annak érdekében, hogy az önkormány-
zat ne kényszerüljön hitelfelvételre, külö-
nösen nem ekkora mértékben. A támo-
gatási szerződést megkötöttük, jelenleg 
folyamatban van a közreműködő partne-
rek kiválasztása.

BÖLCSŐDÉRE VÁRVA

– Az intézményfejlesztés szempontjából 
a leggyengébb láncszemnek a bölcsődei 
ellátást érezzük a lakossági visszajelzé-
sek alapján. Egy negyvennyolc férőhelyes 
új bölcsőde építésére be is nyújtottunk 
egy 200 milliós pályázatot, amiről rövi-
desen szintén döntés születik. Megmarad 
a régi bölcsőde is, az újat a Pitypang 
óvoda mögötti területen építjük fel, a 
Kont Miklós utca sarkán.
A sportpálya egy részén terültet bizto-
sítottunk az extrém bicikliseknek, ahol 
vállalkozói és civil összefogással kerék-
páros crosspályák épülnek ki különbö-
ző nehézségi fokkal. Az önkormányzat 
csupán a területet biztosította, a többit 
a Blue Banana sportklub szervezésében 
zajlik, akik rövidesen a székhelyüket is 
Budakeszire helyezik át.  

Fo
tó

: S
al

am
on

 L
ás

zl
ó



Buda környéki Iránytű 

6

2012. június-július

Szép kezdeményezés a kopjafa környeze-
tének rendezése, egyelőre kizárólag civil 
összefogással. Báli gyűjtéssel 800 ezer 
forintot jött össze, létre jött egy munka-
csoport, amely halad előre az egyeztetett 
elképzelések megvalósításában. Egy újabb 
szép kis teret alakítanának ki, a Fő utca 
rendezésének folytatásaként. 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT – 
MEZEI MÁRIA-HÁZ

– Ismételt pályázati kiírásokkal keresünk 
megoldást a művelődési központ és kör-
nyékének kialakítására és a Mezei Mária-
ház sorsának megoldására. A legutóbbi 
tenderünkben új elvárást fogalmaztunk 
meg a művelődési ház központi termé-
nek méretét illetően. Az eredeti elképze-
lés szerint az önkormányzat ingatlanokért 
cserébe 1200 m² beépítését kéri, közte az 
eddig háromszáz fős közösségi terem hat-
száz főre bővítésével. A bevonható ingat-
lanok között szerepel a Fő u. 98. és 100., 
az Erdő u. 70., amely a Gamesz telke, a 
Kossuth u. 4., a Fő u. 187. és 229. Ez 
utóbbi a régi óvodánk. Az 1200 m² hasz-
nos alapterületen helyet kap a könyvtár, 
a művelődési központ, a 600 fős rendez-
vényterem és kiszolgáló helyiségei, az épü-
let körül díszburkolatos köztér jön létre, s 
mindez végül az önkormányzat tulajdo-
nába kerül. 
A Mezei Mária-ház sorsának megoldá-
sa sem egy egyszerű feladat. A művelő-
dési ház és környékéhez hasonlóan nem 
lehet egyik napról a másikra megnyugta-
tó és végleges döntést hozni. A megfelelő 
megoldásnak ki kell forrnia, aminek érde-
kében mindent megteszünk. Annyi biztos, 
hogy a művésznő hagyatékát ott mutat-
juk majd be.

JÁRÁSI KÖZPONT?
– Nem hivatalos értesüléseink szerint 
Budakeszi járási központ lehet. Páty, 
Zsámbék, Telki, Budajenő, Nagykovácsi 
és Remeteszőlős mellett Perbál és Tök is 
ide kerülne a pilisvörösvári járásból, és ide 
tartozik majd Herceghalom, Biatorbágy 
és Budaörs is. Törökbálintot a budake-
szi helyett az érdi járáshoz csatolnák. 
Biztosat azonban csak az országgyűlési 
szavazás után tudunk mondani.
– Hol működne a járási hivatal?
– A Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumból és a Pest Megyei 
Kormányhivatalból kiküldött munkacso-
port már megtekintette a körülménye-
ket és a lehetőségeket, és ennek tükrében 
döntenek, hogy a polgármesteri hivatalon 
belül vagy egy külön épületben működik 
majd a kormányhivatal az állami alkal-
mazott munkatársakkal. A képviselő-tes-
tületünk nemrégiben úgy döntött, hogy a 
Dózsa György téren, a rendőrség-okmány-
iroda épületében javasolja a kormányhiva-
tal kialakítását, akár a rendőrség második 
ütemének a megépítésével. Lehetőségként 
felmerült a Kossuth utca sarkán üres, 
lakatlan ingatlanként a VAM Design épü-
lete is, de mivel magántulajdonban van, 

kevés az esély arra, hogy a járásközpont 
ott alakuljon ki. Biztos, hogy a megoldás 
egy hosszabb egyeztetés eredménye lesz.
– Szóba jöhet az orvosi rendelő épülete is?
– Megmutattuk ezt az épületet is a mun-
kacsoportnak, nem támogatták az ötle-
tet az ingatlan műszaki állapota miatt.Az 
orvosi rendelő helyzetét a művelődési köz-
pont és környéke pályázati kiírásával sze-
retnénk megoldani. Ha sikerül kivitele-
zőt találnunk, az egészségügyi alapellátás 
kötelező feladatai az ott megvalósuló épü-
letben kaphatnak helyet.

VENDÉGLÁTÁS A 
RATHAUSKELLERBEN

– Márciusban sikerült üzemeltetőt talál-
ni a városháza régi pincéjéből kialakított 
Rathauskellerbe. A Fűzfa utcai székhelyre idén 
januárban bejegyzett Rathauskeller Kft. milyen 
szolgáltatást nyújt majd?
– Olyan színvonalú szolgáltatást keres-
tünk ide, amivel nem csak a budakeszie-
ket, de a környékbelieket is meg tudjuk 
szólítani, sőt a fővárosi közönség számára 
is vonzó lehet. A nyertesek mögött olyan 
menedzsment áll a rendezvényszervezés-
től a marketingen át, s olyan kapcsola-
ti háló, amire az önkormányzat önmagá-
ban nem tudott volna szert tenni. Régóta 
figyelem, hogy a Walter vendéglő micso-
da vonzerő a Perbálra még Budapestről 
is kiutazók számára. Az új üzemeltetők 
bemutattak egy színvonalas belsőépíté-
szeti tervet, ami több milliós berendezést 
eredményez a városháza pincéjében saját 
költségükön, de emellett bérleti díjat is 
fizetnek. Borkultúrát, kézműves magyar 
élelmiszereket bemutató és kínáló borva-
csorákat szerveznek majd, ígéretük sze-
rint a helyi és kistérségi termelői kapacitás 
bevonásával és felvonultatásával.  

FIZETŐ PARKOLÁS

– Célunk az volt, hogy a budakeszi szol-
gáltatásokat igénybe vevők ügyintézésük 
idejére használni tudják a Fő utcai par-
kolókat. Fizetniük csak a két órán túl 
várakozóknak kell, tehát nem a várható 
bevétel az, ami az intézkedést indokol-
ta. Első próbálkozásunkat fél év múlva 
felülvizsgáljuk, s várhatóan további lépé-
seket teszünk, hiszen a mostani intézke-
déseket kezdettől fogva csak bevezetés-
nek szántuk.

MEGÁLLAPODTUNK 
A BKV-VAL

– Budakeszi a Budapesti Közlekedési Központtal 
(BKK) elvi megállapodást kötött: a BKK bizo-
nyos értelemben még bővített is a szolgáltatá-
sán. Mennyit fizet Budakeszi a BKV-buszokért 
május elsejétől?
– A képviselő-testület 10 milliós keretről 
döntött az egyeztetéseink kezdetén. Végül 
a szerződéskötéskor 24 millió forintban 
állapodtunk meg a tárgyaló felekkel. Más 
szereplőket is szeretnénk a budakeszi 
tömegközlekedés megoldásába bevonni a 
költségeink csökkentése érdekében, de 
ezek az egyeztetések még nem zárultak le.

– Ezek a partnerek milyen minőségben kapná-
nak szerepet a kérdés megoldásában?
– Ők is igénybe veszik majd a BKV 
szolgáltatásait, ezért érdekük anyagilag is 
támogatni a budapesti közlekedési vállala-
tot, hiszen a BKV az ő igényeiknek meg-
felelően is bővítené a budakeszi szolgál-
tatásait.
– A környező települések lennének ezek a part-
nerek?
– Nem, Budakeszin belül oldanánk meg 
ezt a kérdést.
– Más megoldást ez esetben nem tudok elkép-
zelni, minthogy a BKV meghosszabbítaná a 
járatait a szőlőskerti kereskedelmi áruházakig, 
beszáll az ezzel kapcsolatos kiadásokba, ha a 
saját buszközlekedését nem kell fenntartania.
– Egyelőre keressük az együttműködés 
lehetőségét a kérdés megoldására.

KÖZBIZTONSÁG

– Közbiztonsági együttműködés kereté-
ben a környékbeli önkormányzatokkal 
közösen egy éve dolgozunk már egy nor-
vég alaphoz benyújtandó pályázat előké-
szítésén, melynek célja, hogy rendszámfel-
ismerő kamerákat telepíthessünk az érin-
tett települések kivezető útjaira. A pályá-
zat lehetővé tenné a közterület-felügye-
lők és a mezőőrök bértámogatását és kép-
zéseket is biztosítana ezen a területen. Az 
utóbbi egy évben 11 fővel bővült a buda-
keszi rendőrőrs személyi állománya is. 
Közülük négy rendőr és a Budakeszin ille-
tékes egy körzeti megbízott elhelyezésé-
ről gondoskodunk, melyet jelenleg bérle-
ménnyel és a bölcsődénk területén kiala-
kított lakásokban oldunk meg. Az Erdő 
utcai volt rendőrlakásként működő ingat-
lanunk visszaigénylésével lakásokat alakí-
tanánk ki a számunkra.

VÁROSI VETEMÉNYES KERTEK

– Szociálisan rászoruló családoknak 
az önkormányzat földet biztosít, hogy 
ott veteményeskertet alakítsanak ki, s 
maguknak élelmet termesszenek. A HÍD 
Családsegítő már tavaly felmérte az igé-
nyeket. Idén tavasszal megtartottuk a 
projektnyitót. A Fő u. 260. alatt egy 
nyolcszáz négyzetméternyi önkormányza-
ti zöldterületen öt család már el is kezd-
te művelni a földet. Eszközöket és vető-
magot, sőt tanácsadást a vegyszermen-
tes gazdálkodáshoz az önkormányzat biz-
tosít. Nagy lehetőséget látunk a szociá-
lis gazdálkodásban, melyet a kormány-
zat a nem hátrányos helyzetű települése-
ken is támogat. Budakeszi bekapcsolódott 
ebbe a programba: állami földek vissza-
igénylését is vállaltuk erre a célra. A szo-
ciális célú gazdálkodás a kistérség gazda-
sági és természeti adottságait figyelembe 
véve munkahelyeket teremt, önfenntartó 
és a működésből származó bevételi többle-
tét további munkahelyek létrehozására is 
felhasználhatja. A fenntartható társadalmi 
fejlődés szemléletmódjára tanít, erősíti a 
közös felelősségvállalást az esélyteremtés 
érdekében a különböző társadalmi csopor-
tok, generációk között.  

Koós Hutás Katalin

Budakeszi hírek
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Nagy Gáspár emlékkonferencia
Az öt éve elhunyt Kossuth-díjas buda-
keszi költő májusi születési évfordu-
lóján rendezett nyilvános emlékkon-
ferencián irodalomtörténészek, volt 
munkatársak, barátok, művésztársak, 
összesen tizenhatan rövid, de annál 
tartalmasabb előadásokkal emlékez-
tek Nagy Gáspárról a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. Terjedelmi korlátok 
miatt csak a két budakeszi méltató 
hozzászólását részletezzük.

Fekete György, a Magyar 
Művészeti Akadémia elnö-
kének megnyitója után 
Monostori Imre, a tatabá-
nyai József Attila Megyei 
Könyvtár húsz éven át volt 
igazgatója, 1979-től az Új 
Forrás főszerkesztője Nagy 
Gáspárnak az Új Forrásban 
kifejtett szerzői munkássá-
gát ismertette. 

Kiss Gy. Csaba irodalom-
történész a költőszárnyait 
1968-ban még csak próbál-
gató Nagy Gáspár közép-európai látó-
körét elemezte, különös tekintettel a 
lengyelekkel való magyar kapcsolatok-
ra és az 1968-as magyar bevonulásra a 
prágai tavasz idején. 

Ezt a gondolatot szőtte tovább N. Pál 
József, az ELTE irodalomtörténésze, a 
költő földije, hiszen egy Bérbaltavártól 
15-20 kilométerre fekvő kis zalai falu-
ból származik maga is. 

Jánosi Zoltán, az irodalomtudomá-
nyok doktora, a nyíregyházi főiskola 
rektora esztétikai és poétikai elemzé-
sében Rejtegetett tó címmel a népköl-
tészet áramlatait kutatta Nagy Gáspár 
verseiben. 

Petrik Béla budakeszi ügyvéd, a Nagy 
Gáspár Alapítvány kuratóriumának tit-
kára két váratlanul előkerült feljegyzés 
tartalmát ismertette és elemezte, amely 
az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) 
című vers 1984. októberi megjelenésének, 
bezúzásának és a költő 1985-ös lemondá-
sának körülményeit árnyalja. Az 1989-es 
politikai rendszerváltás szellemi előkészí-
tőjeként számon tartott vers Nagy Imre 
(nevének  kezdőbetűi:  NI) jelöletlen sír-
jára utal. A cenzorok figyelmét ez elkerül-
te, így az Új Forrás 1984. októberi számá-
ban le is közölték. A lapszámot bezúzat-
ták, Nagy Gáspár ennek következménye-
ként kénytelen volt lemondani írószövet-
ségi tisztségéről. A két felbukkant irat tar-
talmát ismertetve elmondta: nem az őt ért 
megfélemlítések késztették a lemondásra, 
hanem a barátai, a mellette állók gyanúsí-
tása, megbélyegzése és háttérbeszorítása 
bírta rá a költőt erre a lépésre. A jobb belá-
tás érdekében ugyanis az akkori kulturális 
vezetés megkezdte az írószövetség elszi-
getelését annak kikényszerítésére, hogy a 
szervezet mondassa le Nagy Gáspárt.

„Mi, nemzeti demokraták, földalatti 

politizálás helyett a föld felettit vállaltuk. 
Azt vallottuk, hogy a magyar irodalom ne 
vonuljon a föld alá, joga van ahhoz, hogy 
olyan folyóiratokat adjon ki nyilvánosan, 
mint amilyenek a Horthy-rendszerben is 
megjelenhettek. […] Mi szemtől szem-
be politizáltunk a hatalmon levőkkel, ami 
semmivel sem volt könnyebb, mint a 
Beszélőben üzenni nekik”- írta Csoóri 
Sándor 2006-ban. Nagy Gáspár verse-
ivel a föld feletti politizálás legelhiva-

tottabb képviselője volt, évek-
kel megelőzve a demokratikus 
ellenzéket, s becsülettel állta a 
sarat ebben az egyenlőtlennek 
tűnő küzdelemben - világított 
rá Petrik Béla.

Vári Fábián László, beregszá-
szi költő Ének a pengearzenál-
lal szemben címmel méltatta 
Nagy Gáspár költészetét. 

Szakolczay Lajos művészet-
kritikus előadásában A hit 

kozmosza címmel a Föld, a 
Biblia és a szabadság lenyoma-
tait mutatta be a költő életmű-
vében, az erkölcs és az igaz-
mondás mibenlétét boncolgat-
va.

Fűzfa Balázs irodalomtörté-
nész, tankönyvíró az élmény-
központú irodalomtanítást 
célzó új, 9-12. osztályosoknak 
szánt irodalomkönyv-sorozat-
ban Nagy Gáspár verseit hasz-
nálta arra, hogy azokkal a fia-
talokkal is megismertesse a sza-
badság fogalmát, akik azt már 
készen kapták. 

Gróh Gáspár kritikus A költő 
búcsúja. Posztumusz kötet címen a költő 
halála után, 2007-ben Sárfelirat címen 
megjelent utolsó kötetéről beszélt, amely 
Nagy Gáspár hátrahagyott, még nem pub-
likált, 2003. március után folyóiratok-
ban vagy kéziratban eddig megtalált ver-

seit, utolsó éveinek a költői termését tar-
talmazza. Ugyanezt a kötetet vizsgálta 
Ködöböcz Gábor, egri irodalomtörténész 
és főiskolai docens, a költő barátja is az 
evangélium és az esztétikum szempont-
jából. 

Orosz István, Kossuth-díjas grafikusmű-
vész Budakesziről a vizualitás szemszö-
géből vizsgálta és képzőművészeti szem-
pontból elemezte Nagy Gáspár verseit 
Múzsák testvérisége - Nagy Gáspár és a 
képzőművészet címmel. Elsőként a köl-
tői képeket, a látomások világát vette 
sorra: „...foltos szalmazsák fölé száll az 
angyal...”, „...a feresztő teknőben kese-
rű a mák...”, „...a költőt kínzott halszál-
kaként szúrják át a gyönyörű jövendölé-
sek...”, „...lehámozottan fönséges kopár 
Magyarország-medencecsontok...”. Nagy 
kompozíciós készséggel rakja fel képe-
it, hasonlatait a gondolatokkal is kifeszí-
tett versvászonra. Képei rögzülnek, mint 
Goethe retinális utóképei és előhívód-

nak az olvasóban sok év után is.  
Szinte szabad szemmel is látha-
tó motívumok: rabszíjkígyó, szaltó-
szabadság, cellamocsok, tócsafény, 
halálbabugyoláltak, tömegsírhaza, 
a bűnbánat lila tribün, merőleges 
álom, indigósötét éjszaka, jégostya...

A múzsai testvérület példájaként 
Nagy László, Kondor Béla és számos 
művésztárs mellett több budakeszi 
kötődésű alkotót is említett: Somos 
Miklós festőművészt, Lieber Éva 
textilművészt, Szemereki Teréz és 
Kun Éva keramikusokat, Keresztes 
Dóra grafikust, Somogyi Győző fes-
tőt, Ilyés István és Kő Pál szobrász-
művészeket.

A költemények és a borítók párbe-
szédének bemutatására könyvmű-
vészeti szempontból három jelentős 

költő-képzőművész alko-
tást emelt ki : Amíg föl-
ragyog a jászol Keresztes 
Dóra munkája, Hullámzó 
vizeken kereszt König 
Róbert alkotásaival és 
1956 fénylő arcai, amely-
ben a versek Kiss Iván gra-
fikáira készültek.

Végül a képverseket, a 
kalligrammákat vizsgálta, 
ahol egy kalligráfiai elem új 
jelentéstartalommal bővíti 
ki a verset, s a szöveg és 
a képi megjelenés együtt 
értendők. A legnevezete-
sebb Nagy Gáspár-képvers 
az Öröknyár. A nagybetű-
vel szedett NI-ből Nagy 
Imrét érteni csak az tudja, 

aki látja is a verset, nem csak hallja.
A konferenciát Vasy Géza és Nagy Zsuka 

megemlékezése zárta.
Koós Hutás Katalin

(A teljes beszámoló honlapunk Kultúra-rovatában 
olvasható: www.budakornyekiiranytu.hu)

Grafika: Kiss Iván
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Napjainkban a munkahelyeken a dolgozók sokkal nagyobb elvárásokkal szembesülnek, mint 
régebben, a pihenésre és relaxációra szánt id� egyre kevesebb. A munkahelyeken a legfontosabb 
problémaforrások között találjuk a stresszt, mely egyik f� okozója a rossz munkaszervezés.
 A SPA-ROAD a stressz-megel�z� tevékenységekre irányul, legf�bb célja a közúti fuvarozókra (teher és 
személyszállítók) valamint a kisvállalkozások dolgozóira nehezed� stressz hatások megel�zése, továbbá web 
2.0-ás tanuló környezet kialakítása. A stresszel való megküzdésre számos módszert ismerünk, de sokszor nem 
megfelel�en választjuk meg a megküzdési módot, vagy éppen nem vesszük észre a nyilvánvaló megoldásokat. 
A közúti sof�rök stresszmentesítése kulcsfontosságú abban, hogy egészségi állapotuk és az európai utak 
biztonsága javuljon. A megfelel� stresszkezelés és megel�zés nagyban hozzájárul a szervezet és a benne dolgozók 
jóllétéhez és hatékonyságához. 
A tananyagok már elérhet�ek az interneten a http://spa-road.net-mex.hu/weboldalon, továbbá mobiltelefonon 
keresztül is a http://mobil.spa-road.net-mex.hu/ oldalon! 

További információkért Ha érdekl�dik a SPA-ROAD projekt iránt, 
az alábbi email címen kérhet további információt: info@net-mex.hu, 
továbbá a 06-26-555-244-es telefonszámon.

Elkészült a SPA-ROAD 
projekt képzési felülete!

Az OpenInn innovatív didaktikai módszereket dolgoz ki a kreativitás fejlesztésére, mely magyar kezdeményezésre indult az Európai 
Bizottság Élethosszig tartó tanulás programjának támogatásával, és a magyarországi fejlesztés jelenleg is Nagykovácsiban zajlik 2013 
tavaszig. 

Az OpenInn projekt keretében jelenleg egy online Ötlet-ház, vagyis nyitott innovációs portál, valamint egy útmutató készül tanároknak és professzoroknak 
a kreativitás fejlesztéséhez, mely olyan témákat tartalmaz, mint hogy hogyan lehet támogatni a tanulókat új ötleteik megosztásában, hogyan tudjuk 
értékelni és jutalmazni a kreatív eredményeket, mik azok a módszerek és feladatok, amelyekkel innovatív megoldásokat tudunk generálni, és hogy 
hogyan lehet megfelel� autonómiát biztosítani a kreatív kifejezésmódhoz. Ezek a tanácsok egyaránt szólnak azoknak a mentoroknak, akik még nem 
mernek számítógépes technikákat alkalmazni a tanítás során, és azoknak a tanároknak, akik haladó szint� internet-használók. 

Vajon az oktatás kreatívvá tesz minket? A kreativitás-fejlesztés OpenInn-féle megközelítése a tervezésen keresztül megvalósuló tanulást támogatja. 
Az Európai Unió Élethosszig tartó tanulás programjának támogatásával olyan eszközöket fejlesztünk ki diákok, tanárok és vezet�k számára, melyekkel 
a természetes érdekl�désükre építhetünk és meger�síthetjük önbizalmukat. 

Az OpenInn legf�bb termékei, melyek az openinn.eu oldalon lesznek elérhet�ek:

– Ötlet-ház: A nemzetközi OpenInn partnerség kifejleszt egy online ötletel� eszközt fi atalok számára.
–  Útmutató a kreativitás-fejlesztéshez: tanárok és menedzserek számára bemutatja a kreativitás-fejlesztés lépéseit és újfajta eszközeit 

interneten elérhet� formában. 

Ha kérdése van, vagy érdekl�dik, forduljon hozzánk, szívesen bemutatjuk a termékeket, vagy együttm�ködési lehet�ségeket térképezhetünk fel.

Várnagy Priszcilla vagy Kövesd Péter
TREBAG Kft., Nagykovácsi Innovációs Porta
priszcilla.varnagy@trebag.hu, peter.kovesd@trebag.hu
2094, Nagykovácsi, Kossuth L. u. 20.
Tel: 06-26-555-221

Innováció 
- nyitott lehet�ségek az oktatás számára
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Polonyi Vilmossal, a Szalkay József 
Magyar Lepkészeti Egyesület titkárával 
a lepkékről és egyesületük történetéről, 
eredményeiről beszélgettünk.  

– Mit kell tudnunk névadójukról, Szalkay 
Józsefről?
– Szalkay József a Fővárosi Állat- és 
Növénykert inszektáriumának, azaz rovar-
házának megálmodója. A fóti Somlyó 
szerelmeseként évtizedeken keresz-
tül kutatta a terület flóráját és lepkefa-
unáját. Monografikus munkája Fót és 
környékének nagylepkéiről a Rovartani 
Közleményekben jelent meg 1962-ben. 
Szalkay József, azon kívül, hogy rajon-
gott a természe-
tért rengeteg időt 
töltött a rova-
rok iránt érdek-
lődő fiatalok-
kal. Hazánk sok 
kutatót, tanárt 
köszönhet neki, 
akik a kezei 
között tehetséges 
diákból szakem-
berekké váltak. 
Bizonyára nem 
minden „diákja” 
maradt meg ennél a témakörnél, de abban 
biztosak lehetünk, hogy a természet sze-
retete, tisztelete megmaradt bennük. Mi 
is ezt a nevelő, tanító szándékot akar-
tuk megjeleníteni egyesületünkben, ezért 
választottuk névadónak.    
– Mikor jött létre a Szalkay József Magyar 
Lepkészeti Egyesület?
– 2004 áprilisában. Addig Magyarországon 
nem működött olyan szervezet, amely 
maradéktalanul egységbe tömöríthette 
volna a honi és határon túli magyar „lep-
késztársadalmat”. Más indokok is elő-
revetítették az egyesület megalakulását. 
A hazánkban tevékenykedő amatőr lepké-
szek magányosan, mondhatnánk az isme-
retlenség homályában űzték hobbijukat, a 
kommunikáció, a publikációk, a könyvek 
és előadások hiánya megnehezítették, sok 
esetben ellehetetlenítették kedvtelésüket. 
Az egyesület szervezése során döbben-
tünk rá, hogy mennyi lelkes fiatal szeretne 
hozzájárulni adataival faunánk feltárásá-
hoz, és hogy mennyien nem tudtak eddig 
továbblépni, fejlődni abban a témában, 
amely oly közel áll a szívükhöz. Fentiek 
motiváltak bennünket arra, hogy „forma-
bontó” módon, alulról, az amatőrök szint-
jéről próbáljuk meg felépíteni azt a szerve-
zetet. Összefogás és együttműködés: állás-
pontunk szerint e két fogalom keretbe fog-
lalja a hazai lepkészek minden generáció-
ját, fiatalokat és időseket, amatőröket és 
kutatókat, érdeklődőket és támogatókat, 
magánszemélyeket és szervezeteket.  
– Mit sikerült megvalósítani a kezdeti célkitű-
zésekből?
– Nos, az egyesület kezdeti céljai mára 

éveket átölelő tervekké forrták ki magu-
kat, amelyeket szerencsére még felsorol-
ni is nehéz lenne, de éppen ezért lehet 
hosszú távon szolgálni a lepkék ügyét. 
Tőmondatokban mégis szükséges kiemelni 
néhány tevékenységet, amelyekkel előrébb 
tudunk lépni. A természetvédelem terén a 
hazai védett vagy veszélyeztetett fajok, a 
nemzetközi egyezményekben szereplő lep-
kék hazai elterjedésének pontos feltérké-
pezése, adatközlés az illetékes szervezetek 
számára, együttműködés élőhely-védelmi 
és kezelési technológiák kidolgozásában, 
alkalmazásában. Tudományos és publiká-
ciós tevékenység körében a hazai lepkék-
re vonatkozó ismeretek bővítése, isme-

retterjesztő irodal-
mak megjelentetése, 
népszerűsítése, ter-
jesztése. A tagok és 
együttműködő szak-
emberek tudomá-
nyos eredményeinek 

hazai és külföldi szak-
lapokban való megje-
lentetése, naptárak, 
fotóalbumok, köny-
vek kiadása, átfogó 
internetes adatbázis 
létrehozása, bővítése. 
A hazai és nemzet-
közi ökoturizmus fej-
lesztése, a természet-
védelem oldaláról való megközelítése és e 
tekintetben hazánk népszerűsítése, bemu-
tatása. Oktatás és utódnevelés kapcsán a 
lepkék megismertetése iskolai előadáso-
kon, a lepkékre vonatkozó tananyagok 
ellenőrzése, bővítése, utódkeresés és neve-
lés szakkörök és lepkésztáborok segítségé-
vel, továbbá a hazai amatőr lepkészek fel-
kutatása és szakmai fejlődésük elősegítése.
Hazánkban talán már az összes Nemzeti 
Parknak végeztünk felméréseket, kutatá-
sokat, segítve az ott dolgozók természetvé-
delmi munkáját. A Fővárosi Állatkertben, 
gyermektáborokban jártunk előadásokat 
tartani. Különböző kiadványokat készí-
tettünk, és ha módunk van rá akkor szak-
mai könyvek kiadását is igyekszünk anya-
gilag támogatni.
Véleményem szerint Magyarországon 

egyedülállóak vagyunk abban, hogy egye-
sületünk nem csak résztvevője egy euró-
pai programnak, hanem egyik megálmo-
dója és koordinátora is. A program másik 
koordinátora a Luzerni Entomológiai 
(Rovartani) Társaság (Svájc). Ez a prog-
ram a European Moth Nights (EMN), 
azaz az Európai lepkék éjszakái nevet 
viseli, amit idén rendeztünk meg kilen-
cedik alkalommal. Tavaly 29 ország 425 
lepkésze vett rész ebben. A beérkező ada-
tok feldolgozása és tudományos kiértéke-
lése hatalmas munka, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni Kádár Mihálynak és 
Ladislaus Rezbanyai-Resernek. 
Jelentős sikernek tartjuk, hogy 
Magyarországon először adhattunk ki egy 
fényképes határozó könyvet, amit a szak-
ma és az amatőr lepkészek bátran forgat-
hatnak a fajok határozásakor. A könyv lét-
rejöttében elévülhetetlen érdemei voltak 
Ronkay Lászlónak és Ronkay Gábornak, 
akik nemzetközileg is elismert lepkészek.
– Beszéljünk a lepkékről is egy picit. Hány faj 
van Magyarországon?
– Hazánkban kb. 3500 faj él, az érde-
kesség az, hogy ebből csak 170 körüli 

a nappali lepkék 
száma, a többi 
mind éjjeli.
– Csak 170 faj? 
Hogyan vizsgálják 
az éjjeli lepkéket?
– A leggyakoribb 
a lámpázás. Egy 
állványra kifeszí-
tett lepedő elé 
kiakasztunk egy 
160 wattos égőt. 
A lámpát leg-
többször generá-

torral működtetik, és a fényre úgy jönnek 
oda a lepkék, mint a tornácnál a lámpá-
ra. A lepkész a lepedőre leülő példányokat 
megnézi, és egy gyűjtőnaplóba feljegyzi. 
Sokszor hajnalig fent van az ember, elég 
fárasztó ez néhány nap után.
– Gondolom ősztől tavaszig nem csak a lepkék, 
hanem a lepkészek is pihennek?

– Ebben téved, hiszen egész évben van-
nak lepkék! A Polymixis rufocincta isolata 
például október végén, november elején 
kel ki és december elejéig, közepéig repül. 
A magyar neve nem véletlenül villányi 
télibagoly. De nem ő az egyetlen, meglepő-
en sok faj telel át és aktív az enyhébb téli 
szürkületi időszakban.

Hájas Ágnes
Az egyesület honlapja: 

http://macrolepidoptera.hu/

A lepkegyűjtő
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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 környékén

BŐRGYÓGYÁSZAT
ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAJEGYVIZSGÁLAT
Szemölcs, fibroma, benőtt köröm műtétek

Akne, körömgomba, pikkelysömör kezelés

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

NEMIGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGIA

Rendelési idő: kedd: 17 –19 óra
Időpont kérés: 30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Fő utca 95.
Vizsgálati díj: 6000 forint.

Kontroll: 3000 forint 

Műtéti díjak árlista és megbeszélés szerint.
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Május harmadik hetében 
közel százfős küldött-
ség érkezett Burgwaldból 
Perbálra, hogy együtt 
ünnepelhessék a két tele-
pülés partnerkapcsolatá-
nak 15. éves jubileumát. 
A küldöttségben a veze-
tőkön, elöljárókon kívül 
helyet kaptak kulturá-
lis csoportok is, amelyek 
a perbáli csoportokkal 
együtt bemutatták műso-
rukat az érdeklődőknek a 
Partnerkapcsolat napján. 
Az elmúlt másfél évtize-
det a két település jelenlegi és volt polgár-
mesterei, a burgwaldi Partnerkapcsolati 

Egyesület jelenlegi és volt 
vezetője méltatta. 

A II. világháború után 
Perbálról is kitelepítették a 
német ajkú lakosság jelen-
tős részét. z elűzött svá-
bok Burgwaldban találtak 
új otthonra. Az egymás-
tól elszakadtak mindig is 
tartották a kapcsolatot, de 
hivatalosan a két település csak 
1997-ben kötött partnerkapcso-
lati szerződést. Azóta számos 
kölcsönös látogatás gazdagítot-
ta ezt a kapcsolatot, melyek 
közül kiemelkedőek a külön-

böző ünnepségek mellett a határjárások 
(Burgwaldban és Perbálon), a két telepü-

lés fiataljainak találkozása a futball esemé-
nyek kapcsán, valamint a diákcsere prog-
ram. Az idei jubileumi ünnepség ismét egy 
mérföldkő a két település életében, ame-
lyen új barátságok kötődtek és a régiek 
tovább erősödtek. Legközelebb szeptem-
berben a határjárásra várják a perbáliakat 
német barátaik.                       Tóth Anna

Fotók: Keresztúri Anna

Kistérségi hírek

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pálya-
építési programjában sikeresen pályázott a pátyi önkor-
mányzat. A Pátyi Sportegyesülettel közösen kidolgozott 
és a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola támogatásával beadott pályázatuknak 
köszönhetően egy kisméretű, 22 x 42 méteres műfü-
ves pálya készülhet huszonhatmillió forintból az MLSZ 
beruházásának keretében az iskola sportudvarán.

A pálya alapozása ágyazati, fagyálló és kiegyenlítő szű-
rőréteggel történik. A pálya körül az oldalvonalak men-
tén 1,5 m, az alapvonalak mögött 2 m szélességben 
viacolor-burkolatot építenek ki. Az 50 mm szálhosszú-
ságú műfű-szőnyeget két rétegben osztályozott kvarc-
homokkal és gumigranulátummal töltik fel. A pályát öt 
méter magas labdafogó háló és 110 centiméter magas 
palánk veszi majd körül. Két kézilabdakaput (300 x 
200 cm) rögzítenek, s közepes megvilágítást biztosí-
tó berendezésekkel építik ki, amely összesen 16 darab 
400 wattos, nagyteljesítményű lámpatest elhelyezésével 
biztosítanak.                                                  -kohuka-

Műfüves focipályát nyert a pátyi iskola

Május 12-én a Budavidék Zöldút 
Szövetség ismét kerékpározni hívott. 
Tizenhárom településről (Budakeszi, 
Nagykovácsi, Páty, Telki, Budajenő, 
Perbál, Tinnye, Tök, Zsámbék, Mány, 
Herceghalom, Etyek, Biatorbágy) több 
mint négyszázan indultak útnak cso-
portosan, hogy eljussanak Telkibe, a 
Pajtához.

A túra legfiatalabb résztvevője a két-
éves Kemény Eszter volt Pátyról. Külön 
említést érdemel a két és fél éves Hillier 
Miki és Pataki Éva teljesítménye, akik 
Tökről tették meg a 2x11 km távolsá-
got saját járgányaikkal. Szintén kiemel-
kedően teljesített a tizenkét éves Gödi 
Anna Telkiből, aki végigkerekezte a 
40 km nagy zöldútkört Telki-Budajenő-
Tök-Zsámbék-Herceghalom-Páty érintésé-
vel. Pátyról is indult nagykör, azon a nyolc 
éves Hadházi Anna és a tíz éves Jordán 
László is végigbiciklizett. A legidősebb 
résztvevő, a hetvenegy éves Dr. Czeglédi 

Ferenc Nagykovácsiból érkezett. 
„Nagy öröm és jó példa volt látni, 
hogy több hatvan év feletti fitt, fia-
talos résztvevőt is köszönthettünk a 
túránkon”- mondta Kapovits Judit, 
a Budavidék Zöldút Szövetség 
elnöke.

A rendezvény házigazdája 
idén Telki volt. A vendége-
ket büfé, a Facsiga zenekar koncertje, gye-
rekfoglalkozás, a Zöldút Szövetség és tag-
egyesületeinek munkáját bemutató kiállí-
tás és vetítés várta. Az alkalom jó lehető-
séget nyújtott arra is, hogy a környékbeli-
ek találkozzanak, ismerkedjenek.

Kapovits Judit, a szövetség elnöke 
elmondta, hogy a budakeszi Nagy Sándor 
József Gimnáziummal együttműködési 
megállapodást kötöttek, s a Zsámbéki-
medence többi ökoiskolájával is együtt-
működnének, programjuk bemutatásá-

val segítve a gyerekek 
környezeti nevelését. 
„A zöldútvonalakat 
szeretnénk mindenütt 
útjelzőkkel jelezni, és 
az útfelszín javíttatásá-
val, az utak fenntartásá-
hoz való hozzájárulással 
és fásítással kényelme-
sebbé tenni a kiválasz-

tott útvonalakat. A zöldúthálózat fej-
lesztésével párhuzamosan programunk-

ba bekapcsoljuk a Zsámbéki-medencében 
működő helyitermék-készítőket, szolgál-
tatókat és vállalkozókat”– tette hozzá 
Kapovits Judit. 

A Budavidék Zöldút Szövetség szeptem-
ber 22-re a Töki Pajta Galériába szervez 
biciklitúrát a kijelölt zöldutakon. A ven-
déglátók Géczy Olga és David Aurell fes-
tőművész házaspár lesznek. A Szövetség 
részletekkel augusztus második felében 
jelentkezik saját honlapján (www.bvz.hu). 

T. A.  Fotók: Keresztúri Anna

Tizenöt éves testvérkapcsolat

Zöldúton
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Június 8-10.
X. ERKEL GÓ VERSENY

a budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskolában

(Knáb J. u. 60.)

Június 8-10. 
PÁTYI PINCENAPOK

Részletes program: 
www.paty.hu

Június 9-10. szomb. - vas.
BUDAKESZI NYÁRI 

FESZTIVÁL
a budakeszi Szőlőskertben

részletes program: 
www.rendezvenyek.com

Június 9. szombat 11 óra
Őrizem a csöndet
GÁBOR EMESE 
könyvbemutatója

a Rózsavölgyi Szalonban 
(Bp. Szervita tér 5.)

Június 9. szombat 11 óra
REINI

Sz. Kiss Mária 
könyvbemutatója 

a pátyi közösségi házban

Június 9. szombat 19 óra
THAI KULTURÁLIS EST
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

(EFMK)
Fő u. 108. tel. 06-23-451-161

FILMVETÍTÉS    
a thai Moradokmai és 
a budakeszi Kompánia 

színház együttműködéséről 
Tha-magyar közös koncert 

Csepregi Gyulával
Thai kohn táncbemutató

Thai királyok levelei 
(Erdélyi György 

színművész)
 Állófogadás (Bangkok 
House thai étterem)

Június 13. szerda 16 óra
NEVELÉS A SZÍNHÁZZAL
Janaprakhal Chandruanggal 
Kaposi László, A MAGYAR 
Drámapedagógiai Társaság 

elnöke beszélget a budakeszi 
Betűtészta könyvesboltban

20 óra
PREMIER

Akutagava Rjúnoszuke: 
A vihar kapujában 
A Moradokmai és a 

Kompánia Színház közös 
ifjúsági produkciója 

a budakeszi EFMK-ban  

Június 9-10. szomb.-vas. 20.45
BUDAÖRSI PASSIÓ 2012

Szombaton német, 
vasárnap magyar nyelven
Jegyek Budaörs Német 

önkormányzatánál 
válthatók, Budapesti u. 45. 

Tel.: (23) 440 217

Június 10. vasárnap 14 óra
NYITOTT MÚZEUMOK 

HÉTVÉGÉJE 
a zsámbéki tájházban

Június 11. hétfő 19 óra
CSÁNGÓ VAGYOK

Diósi Felícia 
a nagykovácsi öregiskolában

(Kossuth u. 78. 
Tel.: 06-26-356-362)

Június 14. csütörtök 18 óra
Zsámbékiak a nagyvilágban 

HOLLANDIA
Csányi János (Szomor) 

úti beszámolója 
a zsámbéki könyvtárban.
Jelentkezz, ha szívesen 
mesélnél utazásodról:
Tel.: (20) 665 9464, 

muvhaz@zsambek.hu

Június 14. csütörtök 18.30
A coloradoi 

KANTOREI kórus 
a nagykovácsi római 

katolikus templomban.

Június 14. csütörtök 19 óra
A Biblia humora
CZAKÓ GÁBOR 

Budakeszin, a Szent László 
Közösségi Házban
 (Fő u. 206-208.)

Június 15. péntek 16 óra
NOSZTALGIA PARTY
a budakeszi EFMK-ban.

Bu da ke szi        Nyelv stú dió

Nyári intenzív
an gol, né met, kis cso por tos, 

beszédcentrikus, 
2 ill. 3 hetes tanfolyamokat indít,

heti 5x4 órában (nettó 1000 Ft/óra)
júniusi, júliusi és augusztusi kezdéssel

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

Beiratkozás és szintfelmérés:
június 11-15-ig du. 16-18-ig

Átrium Üzletház
2092 Budakeszi, Fő u. 43-45. (felső CBA-val szemben)

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

Június 15. péntek 19 óra
ZSÁMBÉKIAK 

SZABADEGYETEME
Koncz Balázs az 1848-as 

forradalomról
a zsámbéki műv. házban.

Június 16. szombat 11 óra
25 ÉVES a Budakeszi 

Népdalkör
Jubileumi gálaműsor

a budakeszi EFMK-ban

Június 17. vasárnap 8-17 óra
XII. Erkel Ferenc 

Sakk Emlékverseny
a budakeszi EFMK-ban.

Június 18. hétfő 19 óra
Az ERASMUS és SZICÍLIA

Tarr Bernadett 
és Csordás Attila 

kiállítása és beszámolója
a nagykovácsi Öregiskolában

Június 21., 22. és 24. 20 óra
A IV. éves zenés színművész 

osztály vizsgaelőadása
Zsámbéki Színházi és 

Művészeti Bázis 
(Passió hangár)

Presznyakov-gyakorlatok 
(TERROR)

Rendező: Gothár Péter
Osztályvezető tanár: Novák 
Eszter és Selmeczi György
Csak 16 éven felülieknek! 

Június 22. szombat 19 óra 
KESZI TÁNCHÁZ

a budakeszi EFMK-ban.

Jún. 29., 30. és júl. 1. 20 óra
MIHAIL BULGAKOV

Képmutatók cselszövése
a Vádli, a Füge és a Szkéné 

közös előadása
a Zsámbéki 

Színházi Bázison.
Rendező: Szikszai Rémusz

Jegyek: jegy@fugeprodukcio.hu
T: (30) 932 56 50

Június 30. szombat 15 óra
20 éves a BOROSTYÁN 

Nyugdíjas Klub 
a budakeszi EFMK-ban.

Július 5. csütörtök 16 óra
Az ÍROTTKŐ és a 

KŐRÖSÖK VIDÉKE
natúrparkok bemutatkozása 
a Budakörnyéki Natúrpark 

vendégeként
a budakeszi EFMK-ban.

Július 7. szombat 20 óra
VARGA PETRA orgonaestje

a budakeszi 
pébániatemplomban.

K: Kristófi Ágnes 
énekművész.

ELŐZETES!
Augusztus 17-18. 
péntek, szombat 

BUDAKESZI CSALÁDI 
NAPOK

NYÁRI TÁBOROK
gyerekeknek

a budakeszi EFMK-val 
és a Marczibányi téri 

Művelődési Központtal
részletes táborismertető

honlapunk 
programajánlójában:

www.budakornyekiiranytu.hu

A budakeszi Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár 

július 1-től augusztus 1-ig 
zárva tart. 

Augusztus 2-től 31-ig 
rövidített nyári nyitva tartás 

szerint üzemel.
Részletek: www.ngvk.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

• 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
• 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.
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• MATEMATIKA, FIZIKA KÉMIA korrepetálás 
tapasztalt tanárnál Budakeszin 
Tel.: 06-30-203-6770

• 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
• KINCSEM ANTIKVÁRIUM (Városmajor u. 
19/b.) könyveket és egyéb régiséget vá-
sárol. A kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-1-951-81-14 , 06-20-205-8686
• SZERSZÁMOKAT VÁSÁROLUNK hagyaték-
ból készpénzért, díjtalan kiszállással 
Buda környékén és a fővárosban. Mekk 
Elek Projekt. Tel.: 06-20-205-8686
• FA KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, szaletlik és 
egyéb ácsolatok  készítése. 
Tel.: 06-30 644-2881
• PÁTYON bevezetett vegyeskereskedés 
hosszú távra azonnali kezdési lehetőség-
gel kiadó! Tel.: 06-70-4117978
• VÁLLALUNK fakivágást, kézi kaszálást, 
kerítésfestést, kertgondozást, telektisztí-
tást. Tel.: 06-20-2086322
• ELADÓ Páty, Mézes-hegyen 300 k 
ápolt üres, bekerített saroktelek. Víz, 
villany van, gáz az utcában. 
Tel.: 06-30-911-2212
• ELADÓ Tökön a Körtvélyesi részen 
1024 m² zártkert körbekerítve. Villany 
van, főút, buszmegálló 800 m. 
I.á.: 1.5 mFt. Tel.: 06-70-221-2823
• ELADÓ nyugdíjas első tulajdonostól 
Opel Astra H Enjoy 2004-es, 53 ezer 
km óraállás, megkímélt állapotban 
1,6 mFt. Tel.: 06-30-911-2212
• ELADÓ Agárdon csendes övezetben 
72 m²-es közművesített, sorházi üdülő 
198 m² telken. Családi házként is haszno-
sítható. Iá: 16 mFt. Tel.: 06-30-911-2212
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi megta-
láljuk párját! BUDAI TÁRSKÖZVETÍ-
TŐ a III. és XII. kerületben: 
Tel.: 06-30-555-8444
• ACÉLTERMÉKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN! 
Kedvező áron BETON
ACÉL 8 mm bruttó 202,- Ft/kg-tól, 
10-25 mm bruttó 192,- Ft/kg-tól. 
Tímár Vasker. Kft. Budakeszi, Kert u. 
29. Tel: 23/451-280  HYPERLINK 
„http://www.timarvasker.hu
www.timarvasker.hu

• ELADÓ Quadriga 150 literes hőtáro-
lós bojler új, kibontás utáni állapotban, 
Pátyon. Tel.: 06-20-5353-683.
• SZÁMÍTÓGÉPEK karbantartását, számí-
tógépes hálózatok konfigurálását és táv-
felügyeletét vállalom, Budakeszin ki-
szállási díj nélkül. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-366-4310
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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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CSINÁLTASSA HALLÓKÉSZÜLÉKÉT BUDAKESZIN!
SZAKÜZLET: Budakeszi, Fő u. 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel. (23) 453-076

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

 Szülinapi  zsúr szer�ezés
O� honában, vag� kihelyeze�  helyszínünkön.

Arcfestés, csillámtetoválás, üg�ességi vetélkedők, minidisco és számos prog�am.
Gyer�ekfelüg�eletet és céges prog�amszer�ezést is vállalunk.

www.zsurszer�ezes.eoldal.hu www.zsurszer�ezes.eoldal.hu     ☺    06 70 361 54 72 - Hézső Barbara

n.n.
s számos prog�ams számos prog�am
vállalunk.vállalunk.

Hézső BarbaraHézső Barbara

áá

Kutyaiskola
K u t y a  S p o r t  C e n t r u m

Szigeti Éva: 06-30-446-5661
eva.szigeti@freemail.hu
www.kscbudakeszi.hu

  Engedelmes     Őrző-védő        

  Kutyaovi     Agility    Frisbee  
  Flyball     Klikker képzés    
  Trükktréning             

  
ee

   
e  

Teljes épületdiagnosztika

Ajtók és ablakok 

beépítési hibáinak 

kiderítése

Hogy ne szökjön a hő 

és kisebb legyen 

a havi rezsi!

FELFEDEZHETŐ HIBÁK  

KÖLTSÉGCSÖKKENÉS GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

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

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

Szántó Bútor 
∂ Egyedi bútorok 
∂  Konyhaszekrény tervezése, 

készítése
∂ Kerítések, kapuk 
∂  Szekrények, más bútorok 

összeszerelése
∂ Régi bútorok felújítása

Referenciáinkat, és képgalériánkat megtekintheti honlapunkon:
www.szantobutor.hu

Elérhetőségeink: Szántó Márton 06 20 413 41 09, e-mail: szantobutor@gmail.hu

Hamarosan megnyitjuk 

bemutatótermünket 

BUDAKESZIN!

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
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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

Polaris Quadjaink, kerékpárjaink, robogóink épített 
tesztpályánkon kipróbálhatók a hét minden napján!

2092 Budakeszi, 
Budaörsi köz 2. 

Tel.: 06-23-535-735

Interat  Week

www.weekendcenter.hu


