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BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS
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Hajdufy Miklós
filmrendező 80 éves 

  11. oldal
Az aranyvonat    

6. oldal

Bencsik Mónika
Nagykovácsi polgármestere  

7. oldal

Szobrot avattak
Tisza Istvánnak 

8. oldal
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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

- Hurka

- Kolbász

- Disznósajt

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- pácolt húsok

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. május hónapban 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

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!
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Kistérségi hírek

Hétmilliárd forint fiatal vállalkozóknak
Évek óta várt lehetőséget kapott az ország 
fiatalsága: hétmilliárd forint áll rendelke-
zésükre a vállalkozóvá válásukhoz az Új 
Széchenyi Terv keretében. Hárommillió 
forint vissza nem térítendő vállalkozás-
indítási támogatásra pályázhatnak a 35 
év alattiak a jövőben, amellyel 1600 új 
vállalkozás létrejöttét kívánják segíteni - 
az Európai Unióban egyedülálló módon. 
E kezdeményezés nagy jelentőséggel bír 
egy olyan országban, ahol a Kis- és közép-
vállalkozói szektor közel egyharmada 
hamarosan generációváltás előtt áll.

A FIVOSZ (Fiatal Vállalkozók Országos 
Szövetsége) üdvözli a programot és vállal-
kozásra buzdítja a magyar fiatalok 96%-
át, akik nem mertek eddig vállalkozni. 
„Hazánknak szüksége volt erre a prog-
ramra, mivel ezzel az aktív fiatalok azon 
65%-ának nyílt lehetősége lépni, akik a 
FIVOSZ felmérésében azt nyilatkozták, 
úgy érzik, megfelelő feltételek mellett sze-
mélyesen is hozzá kívánnak járulni az 
ország fejlődéséhez.”- nyilatkozta Kovács 
Patrik, a FIVOSZ alapító elnöke.

A fiatalok vállalkozóvá válását segí-
tő pályázat célja a 18 és 35 év közöt-
ti, más vállalkozásban többségi tulaj-
donnal nem rendelkező, új egyéni vagy 
mikrovállalkozást indítani tervező fiata-
lok segítése. A program májustól indul, 
két szakaszban:

Az első rész a fiatalok felkészítése május-
tól fél évig, kétmilliárd forintból. Erre 
a keretre a vállalkozásindítást, vállalko-

zásfejlesztést végző szervezetek, konzor-
ciumok pályázhatnak, amelyek nyertes 
pályázat esetén toborozzák az életképes 
ötletekkel rendelkező fiatal vállalkozókat. 
Feladatuk, hogy tanácsadást, képzést, fel-
készítést nyújtsanak a leendő vállalkozók-
nak, és segítenek az üzleti terv elkészítésé-
ben, értékelésében.

A második szakaszban a jóváhagyott 
üzleti tervvel rendelkező fiatalok pályáz-
hatnak. A támogatási összeget már auto-
matikusan igényelhetik. A maximális 
támogatás egyénenként hárommillió, tár-
saságonként hatmillió forint – nyilatkoz-
ta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspoli-
tikáért felelős államtitkára. Ezeket a máso-
dik körös pályázatokat a tervek szerint 
2012. december elsejétől lehet benyújta-
ni, a pályázati keretösszeg itt 4,94 milli-
árd forint.

A FIVOSZ egyike lesz a fenti szerveze-
teknek, ahol a fiatalok informálódhatnak 
a pályázati feltételekről, követelmények-
ről, további részletekről. A FIVOSZ-nak 
minden megyében van regionális vezetője, 
tehát a nem főváros közeli fiatalok rajtuk 
vagy a budapesti központon keresztül jut-
hatnak információhoz.

Koós Hutás Katalin

Sok fiatalnak nincs munkája  
Segítséget kell adni a fiataloknak, hogy vállalkozzanak. Az unióban ugyanis ma attól 
kell tartani, úgy nő fel egy generáció jelentős része, hogy nem lesz élménye a munka 
világáról – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Lőrincze Péter, a VOSZ ügyvezető elnöki 
főtanácsadója. Ezen segíthet, ha egyre több fiatal próbál meg saját vállalkozást indíta-
ni. Ez azt jelenti, hogy nem munkát keresnek, hanem maguknak és másoknak mun-
kahelyeket teremtenek – magyarázta.

A fiatalokat nálunk segítheti a most tízéves Széchenyi-kártya, amely már egy lezárt 
év után hitelt adhat egy vállalkozásnak. Megjelent az agrár-Széchenyi-kártya is, amely 
a kezdő gazdáknak, borászoknak nyújt lehetőséget. Igénybe vehető még az uniós pén-
zekből finanszírozott támogatással kombinált mikrohitel.

Az unióban a kis- és középvállalkozói szektor húsz százaléka exportál. Ettől az 
aránytól valószínűleg jelentősen elmaradnak a magyar cégek. Lőrincze felhívta a kül-
földi tapasztalatszerzés előnyeire is a figyelmet, ám azt gondnak tartja, ha egy fiatal 
tartósan veti meg a lábát egy másik országban, és nem itthon kamatoztatja tudását. Az 
elvándorlás nagyon rosszul érinti hazánkat, mert az az ország, amelyet éppen a legjob-
ban képzett, nyelveket beszélő fiatalok hagynak el, hosszú távon csak szegény lehet. 

A Műszer Automatika Kft. nemzetközi 
hírű magyar családi vállalkozás ebben 
az évben két eseménnyel hívta fel magá-
ra a figyelmet: a tulajdonos, Horváth 
József Jedlik Ányos-díjat kapott, s már-
ciusban tartották a projektzáró rendez-
vényét budaörsi telephelyük uniós for-
rásból megvalósított fejlesztésének.

A kizárólagosan magyar tulajdonban, 
nevezetesen Horváth József tulajdoná-
ban lévő családi vállalkozás 1982-ben ala-
kult. Jelenleg 150 főt foglalkoztat. A több 
szabadalommal is rendelkező cég többek 
között vasúti biztosítóberendezési termé-
kekkel, vasúti, közúti és közlekedési rend-
szerek tervezésével, gázérzékelők fejleszté-
sével, gyártásával foglalkozik, vezető pozí-
ciót foglal el a piacon, de részesedése nem-
csak Magyarországon, hanem nemzetközi 

szinten is jelentős. A cégnek érdekeltségei 
vannak többek között Irakban, ahol több 
mint 4 millió dollár értékű vasútfejlesztési 
projektet nyert el, de részt vesz Bosznia-
Hercegovina vasúthálózatának korszerű-
sítésében is. A Műszer Automatika Kft. 
Matolcsy György nemzetgazdasági minisz-
tertől megkapta a 2010. évi Ipari Innovációs 
Díjat, 2011. március 29-től hivatalosan is a 
Magyar Innovációs Klub tagja.

A Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretein belül, kevesebb mint 
20%-os európai uniós támogatással a buda-
örsi Komáromi út 22. alatt megvalósult, 
közel 5400 m² alapterületű telephelyfej-
lesztést a hárommilliárd forint árbevéte-
lű családi vállalkozás dinamikus növekedé-
se indokolja. A projekt Budaörsön valósult 
meg, de Érden, Nagykanizsán és Siklóson is 
van telephelye. 

Ingyenes zöld számon 
jelenthető a rossz élelmiszer

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) március 26-tól ingye-
nesen hívható zöldszámon várja az élel-
miszerlánc-biztonsági szabálytalansá-
gokat észlelő lakossági bejelentéseket. 
Az élelmiszerlánc-biztonsági szabály-
talanságok a 06-80-aNÉBIH, azaz a 
06-80/263-244-es, ingyenesen hívható 
zöldszámon jelenthetőek be. A beje-
lentéseket hétfőtől-csütörtökig 8:00-tól 
16:30-ig, pénteken 8:00-tól 14:00-ig 
fogadják a Hivatal munkatársai, éjszaka 
pedig üzenetrögzítő rögzíti a hívásokat. 
A bejelentéskor meg kell adni például a 
vásárlás helyét, az üzlet megnevezésével 
és címével; a vásárlás idejét; az élelmi-
szer és a gyártó pontos megnevezését; a 
termék gyártási számát; valamint minő-
ség-megőrzési idejét. 

Sikeres magyar családi vállalkozás
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Bemutatták az új igazgatót a Prohászkában

Budakeszi hírek

Az iskola fenntartója, a Székes-
fehérvári Egyházmegye pályázatot írt 
ki az iskola alapításában is meghatá-
rozó szerepet játszó, s az intézményt 
tizenöt évig irányító, de idén nyug-
díjba vonuló igazgatónő, Kőrösiné dr. 
Merkl Hilda helyére. A kiválasztott 
Török Csaba, 43 éves középiskolai 
tanár, aki augusztus elsejével áll mun-
kába, s kinevezése 1+5 évre szól.

Ugrits Tamás, a Székesfehérvári 
Egyházmegye püspöki irodaigazgatója 
lapunknak elmondta, az új igazgatót pályá-
zat útján, több jelentkező közül válasz-
tották ki a megfelelő végzettség és szak-

mai tapasztalat, a katoli-
kus lelkület, a megfelelő 
plébánosi ajánlás és sze-
mélyes ismeretség alapján. 
Török Csaba határozat-
lan idejű tanári megbízást 
kap a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban. 
Kinevezése augusztus 
elsejétől érvényes, amikor 
a próbaidőnek tekinthe-
tő egy év, majd az ötéves 
vezetői megbízása is meg-
kezdődhet. 

Török Csaba jelen-
leg még az iskolát és a 

művelődési házat 
is magába foglaló 
diósdi Eötvös József 
Általános Művelődési 
Központ igazgatója. 
Tizenhárom évig taní-
tott a Szent-Györgyi 
Albert Általános 
Iskola és Gimnázium 
nyolc osztályos gim-
náziumában. Kémia-
biológia szakos tanár. 
Budapest IX. kerületé-
ben lakik, két gyerme-
kes családapa. 

Koós Hutás Katalin

Március 20-án a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál kereté-
ben nyílt meg a Budapesti 
Történeti Múzeum legújabb 
kiállítása a pesti Német 
Színház történetéről. A 
tárlatot annak kurátora, 
a Budakeszin élő Farbaky 
Péter építész-művészettör-
ténész, a múzeum főigaz-
gató-helyettese mutatta be 
lapunknak. A kiállítás szep-
tember 2-ig látogatható.

A mai Vörösmarty tér nyugati oldalán épült 
fel a színház Johann Aman tervei szerint, 
Pollack Mihály kivitelezésében. 1812-ben 
Közép-Európa legnagyobb méretű teátru-
ma volt a maga 3500 fős befogadóképes-
ségével, nagyobb, mint a korabeli bécsi 
színházak. A színházban játszottak prózai 
darabokat, zenés színműveket és operát, 
mindent német nyelven. Nemzetközileg 
is ismert magyar, osztrák és németorszá-
gi művészek előadásában láthatta a pesti 
publikum az olyan klasszikusokat mint 
a „Fidelio”, „A sevillai borbély”, vagy a 

„Varázsfuvola”. Ily módon 
a repertoár egyenrangú volt 
a többi európai nagyváros-
éval. 

Az épület Duna felőli 
oldalán kis késéssel Pollack 
tervei alapján épült meg 
a Vigadó. A kettős épü-
let a korabeli Pest társadal-
mi életének központja is 
volt, nemcsak a színjátszás, 
de az itt található kávéház 
és üzletei révén is. Sajnos 
mindkét épület rossz véget 

ért: a német színház 1847-ben leégett: egy 
előző esti „röppentyű” boríthatta lángba, 
vagy a nemrég elkészült fűtőberendezés 
okozhatta a tüzet. A Vigadót a honvédse-
reg ellen a várat védő császári tábornok, 
Hentzi ágyúi rombolták le 1849 nyarán. 
A német színház ezután az 1850-es évek-
ben az Erzsébet téren működött ideiglenes 
épületben, de az elmagyarosodó Pestnek 
egyre inkább a magyar Nemzeti Színház 
lett a fontos. – foglalta össze a kiállítás-
sal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat 
Farbaky Péter.

Budakeszi tudós a pesti Német Színházról

Nemzetiségi zarándoklat Makkosmárián

A budakeszi mamutfenyő 
az év fája lehetne

Német zarándoklatot és búcsút szer-
veztek a makkosmáriai templom-
hoz a Budakeszi környéki települé-
sek és a budai kerületek civil szerve-
zetei és önkormányzatai 
Solymártól Biatorbágyig, 
Pilis-vörösvártól a Sváb-
hegyig.

A Magyarországi Katolikus 
Németek Szent Gellért 
Egyesülete, az I. és XII. 
kerület német önkormány-
zatai és a budaörsi székhe-
lyű Pest és Nógrád megyei 
Német Iskolaegylet kép-
viseletében a budakeszi 
Kőrösné Herein Mária által szervezett 
programra Budakeszin kívül az I. és a 
XII. kerületből, Budaörsről, Biatorbágyról, 

Zsámbékról, Pátyról, Budajenőről, 
Pilisvörösvárról és Solymárról is érkez-
tek zarándokok. Sokan gyalogosan tették 
meg az utat Budaörsről, a Normafától és a 

budakeszi plébánia-
templomtól.

A makkosi tisztá-
son a német nyel-
vű májusi ájtatos-
ságot követően 
Gregor Stratmann 
és Csány Péter 
celebrált német 
nyelvű szentmisét 
a kegytemplomban, 
ahol a budakeszi 
német asszonykó-

rus, a budaörsi Lyra Dalkör, a biatorbágyi, 
budajenői, pilisvörösvári és solymári kóru-
sok is közreműködtek.

A makkosi tisztáson a zsámbéki 
Benedekék Falodája biztosította az ebé-
det, miközben hagyományőrző kézműve-
sek kínálták portékáikat. Délután a buda-
keszi, budaörsi, budajenői és solymári 
fúvósok és néptáncosok mutatkoztak be a 
templom bejárata előtti téren.

A programot támogatta az Észak-
Magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége (ÉMNÖSZ), a Pest megyei, 
budakeszi, fővárosi, budavári és a svábhe-
gyi német önkormányzatok, az I. kerület 
és Budakeszi önkormányzatai.

Az Ökotárs Alapítvány idén meghirdeti 
az Év Fája-versenyt, melyre bármilyen 
magánszemély vagy szervezet jelölheti 
kedvenc fáját Magyarországról. A ver-
senyen nem a legnagyobb vagy legöre-
gebb fát keresik, hanem azt, amelyik 
a jelölőknek, a helyieknek valamiért 
fontos. Jelölni április 24. és június 30. 
között lehet.

Bárki, baráti társaságok, családok, iskolás 
csoportok, civil szervezetek, önkormány-
zatok vagy vállalkozások jelölhetik ked-
venc fájukat egy fotóval és a hozzá kap-
csolódó történet leírásával. A jelölése-
ket április 24. és június 30. között lehet 
beküldeni az [http://evfaja.okotars.hu] 
oldalon keresztül. Az Év Fája az lesz, ame-
lyik a legtöbb közönségszavazatot kapja.

A nyertes fa a verseny szervezőjétől, 
az Ökotárs Alapítványtól egy speciális 
ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt 
kap. Az összeget a fa egészségét bizto-
sító kezelésre, közvetlen környezetének 
rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedé-
sekre nincs szükség, ugyanazon települé-
sen őshonos csemeték ültetésére lehet fel-
használni. 

A verseny külön kategóriája a „Hős Fa”: 
erre a címre olyan fák jelölését várják, 
melyek élete vagy természetes környeze-
te, élőhelye veszélyben van, és amelynek 
megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöt-
tek vagy küzdenek még most is. 
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A pályázati lehetőségek és a támoga-
tás beszűkülése miatt a Marczibányi 
téri Művelődési Központ színpa-
da helyett a Prohászka gimnázi-
um aulájában tartotta hagyományos 
tavaszi néptánc műsorát a Bojtár 
Népzenei Egyesület Menczinger-
házaspár vezette táncegyüttese, már-
cius 31-én. A gimnázium aulájában 
minden talpalatnyi helyet, ahonnan 
a tánctérre rálátni lehetett, megtöl-
töttek a nézők.

Lassan egy emberöltőre tehető az az 
idő, amit a Kertészeti Egyetem és a Bihari 
néptánc együtteséből kikerült házaspár a 
hivatásuk mellett óvodás gyermekek nép-
tánc kedvelő fiatallá nevelésébe fektetett. 
A tanítványok első generációja ma már 
egyetemre jár, így az évek óta nyolcvan 
fő felett mozgó létszám kormegoszlása is 
megváltozott: a kis és középső csoporto-
sok létszáma jelenleg hetven főt tesz ki.

A műsorban az elsősorban a kisebbekkel 
foglalkozó Fehér Noémi és Jánosi Attila, 

valamint a nagyob-
bak fejlődését felügye-
lő Menczinger Tibor 
és Menczingerné dr. 
Bokor Andrea koreo-
gráfiáiból láthattunk 
színes bemutatót az 
idén betanult, sok 
somogyi táncot tartal-
mazó ismeretanyag-
ból. A zenét a hazai 

és nemzetközi téren is hírnevet szerzett 
Rojtos együttes szolgáltatta.

A bojtárosok a meghívójukra Kallós 
Zoltántól választottak idézetet: „Ahogyan 
táncolunk, az jellemez minket. Ezért nem 
mindegy, hogy mit és hogyan táncolunk. 

A nyugatról beáram-
ló diszkózene és -tánc 
annyira meghódítot-
ta Közép-Európát, 
hogy szinte elfelejtet-
tük: nekünk, magya-
roknak saját tánca-
ink is vannak. Addig 
vagyunk magyarok, 
míg magyarul éne-
kelünk és táncolunk. 
A világ erre kíváncsi, 
nem másra...”

Koós Hutás Katalin

Új jegyek a 22-esen

Budakeszi hírek

Május elsejétől már nem lehet BKV-
logóval ellátott jegyeket vásárolni a 
budapesti tömegközlekedésben, helyü-
ket a BKK jele veszi át a szelvénye-
ken, de a régi jegyek 2013. decem-
ber 31-ig felhasználhatók - nyilatkozta 
közleményben a Budapesti Közlekedési 
Központ a BKV-val nyolc évre megkö-
tött szerződése kapcsán.

Megkötötte a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) a BKV-val az új, uniós 
jogszabályoknak is megfelelő, nyolc évre 
szóló közszolgáltatási szerződést. Erre azok 
után kerülhetett sor, hogy Tarlós István 
főpolgármester aláírta a BKV hosszú távú 
finanszírozásáról szóló megállapodást a 
kormánnyal, amely az egyik feltétel volt. 
A másik feltétel a főváros és a BKK közötti 
szerződés megkötése volt.

A szerződés értelmében május elsejétől a 
BKK látja el a közösségi közlekedési szol-

gáltatás szervezését, és a központ határoz-
za majd meg a hálózatot, a járatokat, illet-
ve a menetrendet. A BKK fejleszti a jövő-
ben a viteldíj-rendszert, és javasolja a vál-
toztatásokat, valamint a jegyek és bérletek 
értékesítése és az ellenőrzés is a BKK fel-
adata lesz. Ezzel májustól eltűnnek a BKV 
logóval ellátott jegyek, helyüket a BKK jele 
veszi át a szelvényeken, de a régi jegyeket 
2013. december 31-ig fel lehet használ-
ni. - áll az BKK MTI-hez eljuttatott köz-
leményében.

A szerződések megkötésével lezárult a 
fővárosi közösségi közlekedés intézmény-
átalakítási folyamata, amely a BKK megala-
kításával indult. Ez a központ szerint jelen-
tős hatékonyságjavulást, 4 milliárd forint 
éves megtakarítást, több mint 50 milliárd 
forint új közlekedésfejlesztési uniós for-
rást és új, egységes közlekedési szemléletet 
hozott Budapest közlekedésének szerve-
zésébe, fejlesztésébe - áll a közleményben.

Eladó lesz az óvoda
Korlátozottan forgalomképesből for-
galomképes ingatlanná minősí-
ti Budakeszi önkormányzata a Fő u. 
229. szám alatti, 57/1 hrsz-ú, évek óta 
lezárt, volt 3. számú óvoda elhanya-
golt épületét az önkormányzat vagyo-
náról és a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló ren-
delet megváltoztatásával. A bevételt a 
tervezett bölcsőde beruházás önrésze-
ként használnák fel.

Tavaly áprilisban még ingatlanhasznosítás-
ra írtak ki pályázatot, amelyre a Budakeszi 
Német Önkormányzat és a helyszűkében 
szenvedő Budakeszi Kompánia Színházi 
Társulat is benyújtott ajánlatot. A beérke-
zett dokumentumok értékelése azonban 
időközben elhalt. Az önkormányzat böl-
csőde építését tervezi, melynek önrészét a 
jelenlegi szándék szerint az ingatlaneladá-
sából kívánja biztosítani.

A régi óvodát 2008-ban még 44 mil-
lió forintra értékelték, a legfrissebb érték-
becslés már csak 32 millióra taksálja. Az 
ingatlan értékét beruházói szempontból 
jelentősen korlátozza, hogy bár a hatályos 
Helyi Építési Szabályzatban foglaltak sze-
rint beépíthetősége 40%, de csak két lakás 
alakítható ki rajta. 

Budakeszi önkormányzata május 30-án, 
szerdán 12 óráig várja a Budakeszin 
élő és alkotó képzőművészek ingye-
nes felajánlásait tartalmazó pályázato-
kat a polgármesteri hivatal házasság-
kötő termének feldíszítésére. A műtár-
gyakat a házasságkötő teremben állít-
ják ki, ajándékozási szerződés keretében 
a Polgármesteri Hivatal leltárba veszi 
őket, az önkormányzat forgalomképes 
vagyontárgyainak minősülnek. 

Budakeszi önkormányzata Budakeszin élő 
és alkotó képzőművészek ingyenes fel-
ajánlásait várják, minimum 1,00 x 2,00 m 

nagyságú, a helyiség tanácsterem felőli falá-
ra feltehető, falsíkból 15 cm-nél kevésbé 
kiemelkedő alkotásokból. Lehetséges már 
elkészült, és tervezett műalkotások benyúj-
tása is. Tervezetek benyújtása esetén 
hasonló technikával megvalósult művek 
bemutatása szükséges. Az alkotások témája 
a házasságkötés hangulatához illőek legye-
nek, előnyt jelent a nemzeti és Budakeszi 
jelképek, hagyományok megjelenítése.

Az alkotás benyújtásával együtt, zárt 
borítékban a felajánló adatait, elérhető-
ségeit, az alkotás leírását, értékét, és 90 
napig érvényes ajándékozási szándéknyi-
latkozatot kell mellékelni a Budakeszi 

Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala, 2092 Budakeszi, Fő u. 179. 
címen. A beérkezett alkotások elbírálását 
az arra kijelölt bírálóbizottság zártkörű-
en 2012. június 1-jén, pénteken 10 órakor 
végzi. Az eredményről a pályázók öt mun-
kanapon belül értesítést kapnak.

A bírálóbizottság: Dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármester (a bíráló bizott-
ság elnöke), Orosz István grafikus (a bírá-
ló bizottság szakmai elnöke), Melocco 
Miklós szobrászművész, Makk Attila bel-
sőépítész, V. Majzik Mária képzőművész, 
Dr. Szelenczy Gabriella jegyző, Bánhidi 
László városfejlesztési tanácsnok, Szlovák 
Andrea anyakönyvvezető és Mártonffy 
István főépítész.

Pályázat a házasságkötő terem feldíszítésére

HÚSZ ÉV ÓTA - néptáncgála Budakeszin
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Az aranyvonat
Összeállításunk nem a Magyar Nemzeti 
Bank aranykészletét 1945-ben nyugat-
ra szállító és amerikai hadizsákmánnyá 
vált vasúti szerelvényről szól, hanem 
arról az aranyvonatról, amely 1938-ban 
államalapító királyunk, Szent István 
halálának 900. évfordulójára emlékez-
tetve indult országjáró körútra, s az 
aranynál is nagyobb értéket, a nagy 
király jobbját vitte magával három éven 
át, pontos menetrend alapján össze-
állított útvonalon, a lehető legtöbb 
magyar települést felkeresve. A Kárpát-
medencei magyar közösségeket össze-
kapcsoló országlás ereklyeszállító szim-
bólumát, az aranykocsit építenék újjá 
civil szervezetek, vasútvállalatok szak-
mai támogatásával.

1938 kétszeresen is szentév volt 
Magyarországon: a budapesti XXXIV. 
eucharisztikus világkongresszus és Szent 
István apostoli királyunk halálának, 1038. 
augusztus 15-ének 900. évfordulójáról való 
megemlékezés kapcsolódott össze egy nagy-
szabású ünnepségsorozatban, ahol egymást 
szervesen kiegészítették az állami és egy-
házi, a nemzeti és a keresztény mozzana-
tok. A két ünnep közös csúcspontja a Szent 
Jobb országlátása volt, amely összekapcsol-

ta a központi és a regionális ünnepségeket 
és a felekezetek fölé emelkedve a nemzeti 
egységre való törekvés jelképe lett. 

A MAGYAR IPAR REMEKE 

A Szent Jobb szállításához egy gazdagon 
díszített, különleges műszaki megoldáso-
kat megvalósító vasúti kocsit épített négy 
hónap alatt a Serédi Jusztinián bíboros 
vezette Szent István Emlékév Országos 
Bizottsága megbízásából a MÁV, amit a 
hozzá kapcsolódó kocsikkal együtt aranyvo-
natnak nevezünk. Bátran állíthatjuk, hogy 
az ereklyét szállító vagon, az aranykocsi, 
a magyar tervező- és díszítőművészet, s a 
magyar ipar remeke volt.

Az aranyvonat egy mozdonyból és öt 
kocsiból állt. Az egyházi és világi méltó-
ságokat szállító két-két luxuskocsi fogta 
közre az ereklyét szállító, bizánci stílus-
ban díszített aranykocsit, amit a MÁV egy 
négytengelyű szalonkocsijából alakítottak 
ki Urbányi Vilmos és Márton Lajos tervei 

alapján a MÁV dunakeszi főműhelyében. 
A festést Márton Lajos és Szlamka István 
végezte el. 

Az aranykocsi arany, ezüst, bíbor és zöld 
színekben pompázó, gazdagon díszített 
külső oldalait a magyar szentek: István, 
Gellért, Imre, Gizella, Margit, Mór, László 
és Erzsébet egészalakos képei díszítették, 
s mindkét oldalán az 1038–1938 évszám-
ok hirdették a szent király jubileumát. 
A kocsi tetején négy imádkozó angyal 
között a Szent Korona este kivilágított, 
nagyított mását helyezték el. A kocsi köze-
pén a kétoldalt üvegfalú, a padlóján és 
oldalain bíborszínű, a mennyezetén hófe-
hér selyemmel bevont díszteremben a rez-
géscsillapító-rugós állványon nyugodott a 
koronaőrök őrizte, megvilágított ereklye, 
hogy ott is jól lássák, ahol nem emelték le a 
vonatról, csak áthaladt a szerelvény.

A SZENT JOBB 
ORSZÁGLÁTÁSA

Összesen huszonkét olyan magyar várost 
látogatott meg 1938 és 1942 között a 
Szent Jobb, ahol az Aranyvonat nem-
csak megállt, hanem az ereklyét a város-
ban közszemlé re téve tisztelegtek előt-
te.  Az érintett helységek száma természe-

tesen ennek a többszöröse volt. A pontos 
menetrend szerint meghatározott útvona-
lon közlekedő vonat az állomásokon lépés-
ben haladt át, s a lakosság fedetlen fővel, 
térden állva köszöntötte a Szent Jobbot, 
amelyet csak a kocsi üvegfalán át láthatott.

Az aranyvonattal érkező Szent Jobb 
fogadását a települések igyekeztek mére-
tüktől és erejüktől függően leleményes 
megoldásokkal emlékezetessé tenni, 
amit később minden településre kitér-
ve egy közös albumban örökítettek meg. 
Székesfehérvárott például egy speciálisan 
kiképzett vörös bársonyhintó nyolc egy-
forma fehér paripával, hátukon zöld mun-
dérba öltöztetett hajtókkal várta az erek-
lyét. Miskolcon egy speciálisan kiképzett 
autóval szállították, Szombathelyen ágyú-
lövésekkel köszöntötték, míg a Szegedre 
érkező szerelvényt már Pálmonostortól 
egymástól hallótávolságra álló iskolások 
várták, s „élő telefonként” adták tovább 
a szegedi állomásig, hogy „Jön István 
király!” 

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSRE 
ÚJRA MEGÉPÍTENÉK

Az 1938-ban elkészült, a Szent Jobbot szál-
lító aranykocsinak az eredetivel azonos újjá-
építésére egy szellemi műhelyt hoztak létre 
a Magyar Koronaőrök Egyesülete, a MÁV 
História Bizottság, a Vasúttörténeti Park, a 
MÁV Nosztalgia Kft., a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány és a Szent István Bazilika képvi-
selői. A munkálatok befejezését 2013 nya-
rára, Szent István halálának 975. évfordu-
lójára tervezik.

A kezdeményezők feltett szándéka tehát, 
hogy a megvalósításban olyan műszaki 
megoldásokra és olyan minőségi munká-
ra törekednek, amely méltóvá teszi az újjá-
született vasúti kocsit a 2013 augusztusával 
kezdődő, legújabb kori küldetésének legfel-
ső szintű támogatására. Az aranykocsi nem 
csak a bő egy év múlva sorra kerülő, 975. 
évforduló szentistváni megemlékezéseiben 
tölthet be meghatározó szerepet. Huszonöt 

évvel utána, 2038-ban a mai felújítók közül 
számosan ott lehetnek az ezeréves évfordu-
lón is, ahol e vasúttörténeti különlegesség-
nek méltó módon kell majd a keresztény 
és nemzeti egység szimbólumaként helyt-
állnia. 

Az újjáépítés fedezetét adományok gyűj-
tésével tudjuk csak biztosítani. A műsza-
ki tervek készítése már zajlik, s a MÁV 
Nosztalgia Kft. rendelkezésére áll már egy 
eredetivel azonos, jelenleg bontásra váró 
vasúti kocsi, amit megfelelő állapotba kell 
hozni a munkálatok júniusi elkezdéséhez, 
hogy a jövő május határidőt tartani tudjuk. 

A Budakeszi Kultúra Alapítvány 
az adományokat 

„aranykocsi” megjegyzéssel
az OTP 11742348-20015123

számlaszámon köszönettel fogadja.

Koós Hutás Katalin
(Az Indóház vasúti magazin májusi számá-

ban megjelent írás rövidített változata)

CICIVIVILL KEKEZDZDEMEMÉNÉNYEYEZÉZÉSRSREE

Budakeszi hírek

Az aranyvonat

Az aranyvonat érkezése
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Az ősz lesz az év legizgalmasabb időszaka
Nem hagytuk magunkat elkeseríteni a 
gazdasági folyamatoktól: Nagykovácsi 
idei költségvetése az előző évekhez 
hasonlóan reménykeltő. A halmozott 
bevételi és kiadási főösszeg 1,9 milli-
árd forint. A tartalékképzés megfele-
lő mozgásteret biztosít az önkormány-
zat számára: a működési tartalék több 
mint 33 millió, az általános tartalék 
több mint ötmillió, a fejlesztési tarta-
lék majdnem 110 millió forint. – nyi-
latkozott lapunknak Bencsik Mónika, 
Nagykovácsi polgármestere, a Pilis-
Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke.

– Lényeges változás az államháztartási tör-
vény módosításával megkívánt új rend: 
különválik az önkormányzat és a polgár-
mesteri hivatal, mint két önállóan műkö-
dő és gazdálkodó szervezet. Az iskola, az 
óvoda és a közművelődési intézményünk 
önállóan működnek, de nem önállóan 
gazdálkodnak. Önálló költségvetési szám-
lákon jól elkülönülve vezetjük minden 
intézményünk bevételeit és kiadásait, ami 
lehetővé teszi, hogy az intézmények veze-
tőit akár napi szinten tudjuk azzal szem-
besíteni, hogy a működésükhöz sem az 
állami, sem a saját bevételeik nem elegen-
dőek, az önkormányzati intézmény-finan-
szírozás nélkül működésképtelenné válná-
nak. Iskolánkat és az óvodánkat 30-40%-
ban finanszírozza az állam, a többit az 
önkormányzatnak kell biztosítania.

Az új jogszabályok még inkább kieme-
lik a polgármesterek felelősségét a gazdál-
kodás szabályszerűségét illetően, de ezzel 
együtt több jogosítványt is ad a kezük-
be. Ahhoz, hogy a takarékos gazdálko-
dás megvalósulhasson, a polgármester-
nek, a jegyzőnek a belső ellenőrrel együtt-
működve sokkal keményebben kell ellen-
őriznie az új jogszabályok által megköve-
telt technikák még automatikussá nem 
vált érvényesülését a pénzügyi ügyvitel-
ben. Nagykovácsiban erre nagy hangsúlyt 
fektetünk.

Vagyongyarapodás
– A zárszámadás most időszerű. Hogyan zárta 
Nagykovácsi az előző évet?
– 2011 az első olyan évünk volt, ami-
kor a működési keretből fejlesztésre tud-
tunk átcsoportosítottunk pénzösszegeket. 
Ritka gyakorlat ez az önkormányzatoknál, 
hiszen a legtöbb település feléli a vagyo-
nát, hogy működni tudjon. Nagykovácsi 
vagyona 2010-hez képest is több mint 
300 millió forinttal nőtt. Összértékben 
a befektetett eszközeink 13,54 milliárd 
forintot tesznek ki. Mindebből az ingat-
lanok és az azokhoz kapcsolódó vagyo-
ni javak értéke 12,73 milliárd forint. 
Nagykovácsi vagyona tehát folyamato-
san gyarapodik, még akkor is, ha időköz-
ben értékes önkormányzati ingatlant érté-

kesítünk, mint tavaly, s amit idén is terve-
zünk. A zárszámadásunk adatai szerint a 
2011-es költségvetésünket, 1,43 milliárd 
forint főösszeggel fogadtuk el, de a bevé-
teli oldalt 1,53 milliárd forinton teljesítet-
tük. A kiadási oldal 1,44 milliárd forint 
volt, ami ugyan szintén több volt a ter-
vezettnél, de azt mutatja, hogy rengeteg 

többletmunk ával ugyan, de sikerült azo-
kat a fejlesztési elképzeléseinket megvaló-
sítanunk, amire számítottunk.

A bevételek 77%-át az 
önkormányzat teremti elő

– Állami forrásból a nagykovácsi önkormány-
zati feladatok hány százalékát tudják fedezni?
– Tavaly a központi költségvetésből érke-
ző támogatás az önkormányzati bevéte-
leknek kevesebb, mint 23%-át, 417 mil-
lió forintot tett ki. A többit adóbevéte-
lekből pótoljuk. Az állami hozzájárulás 
idén sem lesz több. Hiába nő a lakosság-
számunk, a gyereklétszámunk, hiába jók 
a feladatmutatóink, a támogatás mértéke 
összességében mégis évről évre kevesebb, 
mint amennyi a feladatellátáshoz szük-
séges lenne. Várjuk tehát, hogyan valósul 
meg gyakorlatban az új jogszabályok alap-
ján a jogalkotónak az az ígérete, hogy fel-
adatfinanszírozás révén arányos lesz az 
elvégzett feladattal az állami támogatás. 
A járások és kormányhivatalok megalaku-
lásával a feladatcsökkenés, az ezzel járó 
támogatáscsökkenés és létszámcsökkenés 
érinti leginkább az önkormányzatokat. 
A legfrissebb változás éppen szabálysérté-
si bírságok kormányhivatalokhoz kerülé-
se, ami a központi költségvetés számára 
bevételt, az önkormányzatoknak bevétel-
csökkenést eredményez. Azok az önkor-
mányzatok azonban, akik a szabálysérté-
si bírságok elvételét hatályba léptető ren-
delkezéssel azonos időben megalkották a 

saját rendeletüket a kirívóan közösségel-
lenes magatartásról, azok továbbra is tud-
nak majd bírságolni, a korábbival szinte 
azonos feltételekkel. 

Ebben a helyzetben különösen fontos 
tudatosítani azt, hogy az önkormány-
zatiság, az autonóm működés attól is 
függ, hogy mi magunk mennyivel járu-
lunk hozzá az intézményeink működteté-
séhez. Nagykovácsiban viszonylag maga-
sak a helyi adók: az iparűzési adónk a 
felső határon, 2%-on áll, a gépjárműadót 
törvény állapítja meg, s ez egyelőre még 
hozzánk folyik be. Az építmény- és telek-
adónk is viszonylag magas, bevezettük az 
idegenforgalmi adót is, sőt ettől az évtől 
a külterületi ingatlanok is adóztathatók. 
A kormányzati szándék a közmunkaprog-
rammal is összefüggésben az, s ezzel mi 
is egyet értünk, hogy a külterületek gon-
dozottak legyenek. Külterületi telekadót 
azonban csak annak kell majd fizetnie, aki 
nem műveli a földjét. 

Fejlesztések
– Folytatjuk az általános iskola tavaly 
megkezdett energetikai korszerűsítését: a 
fűtési rendszert átalakítottuk, hőszige-
teltünk, ablakokat cseréltünk. Idén nap-
elemeket szerelünk fel és egy biomas-
sza-kazánt helyezünk üzembe, pályáza-
ti forrásból. 
– A megvalósítás független attól, hogy az iskola 
az önkormányzatoknál marad-e?
– A legfrissebb hírek szerint a tulajdo-
nosok az önkormányzatok maradnak, a 
szakmai munkát és a személyzeti állo-
mányt átveszi az állam. Az épület napi 
üzemeltetéséről aszerint állapodnak meg, 
hogy a tulajdonos önkormányzat ezt vál-
lalja-e vagy sem. 

Ami az óvodánkat illeti, 2013-tól kötele-
ző a hároméves kort elért gyermekek fel-
vétele. Hiába építettünk 2010-ben egy 
100 fős új óvodát, ahová már most 120 
gyermek jár, már az új óvoda bővítésé-
re kényszerülünk és a régi, Dózsa György 
utcai óvodánk teljes átépítésére és bőví-
tésére is elkészítettük a terveket, s uniós 
támogatásra pályáztunk.

Bölcsődeépítést is tervezünk, amire szin-
tén uniós pályázatot nyújtottunk be. 
Mindkét pályázatról még idén döntenek.
Kisebb beruházási terveink a ravatalo-
zó felújítása és előtető építése önerőből. 
A főutcán eddig csak az egyik oldalon volt 
térkőburkolatú járda, most a másik olda-
lon is megépítettük. A posta előtt rende-
zett parkolási lehetőséget alakítottunk ki 
a postával közösen. A főutcánk megújítá-
sára törekszünk, a tavalyi sikeres ötletpá-
lyázat eredményeit felhasználva ebben az 
évben a terveztetés szerepel a költségveté-
sünkben.  A főutca nem önkormányzati, 
hanem állami tulajdon. Lobbizunk, hogy 
a beruházásban az állam is szerepet vál-
laljon. Fontos elvünk, hogy Nagykovácsi 
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Április 22-én volt gróf Tisza István 
miniszterelnök (1861. április 22. – 
1918. október 31.) születésének 151. 
évfordulója. A Tisza István Baráti 
Társaság és a Nagykovácsi gr. Tisza 
István Nemzeti Kör a 2011-es Tisza 
István Emlékév keretében köztéri szo-
bor felállítását kezdeményezte, ame-
lyet ezen a napon avattak Zuglóban, a 
Thököly út és Róna utca kereszteződé-
sében, nem messze utolsó otthonától, 
ahol 1918. október 31-én „forradal-
már” merénylők meggyilkolták a két-
szeres miniszterelnököt.

A mártír miniszterelnöknek a II. világ-
háború előtt már állott emlékműve 
Budapesten a Kossuth tér északi részé-
ben, Zala György monumentális alkotá-
sát azonban a kommunisták eltávolítot-
ták. Egykori helyétől néhány méterre áll 
ma Károlyi Mihály szobra.

Kezdetben az eredeti szobor főalakjá-
nak visszaállítását tervezték, de a fővárosi 
köztéri szoborállítások szakmai felügyele-
tével és zsűrizésével megbízott Budapest 
Galéria szakértői szerint - mivel az eredeti 
szobor öntőformái már megsemmisültek, 
így hiteles másolatot készíteni róla nem 
lehet -, egy új szobor terveztetését látták 
szükségesnek.

A szoborállítást támogató civil szerveze-
tek szoborbizottságot hoztak létre, amely-
nek tagjai voltak Tőkéczki László tör-
ténész, a szoborbizottság elnöke, Balog 

Zoltán államtitkár, a Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, Csomós Miklós, Budapest 
főpolgármester-helyettese, Makovecz 
Imre építész, Papcsák Ferenc, Budapest-
Zugló polgármestere, Pálinkás József, a 
Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, 
Rétvári Bence állam-
titkár, Tarlós István, 
Budapest főpolgár-
mestere, Patay Béla 
a Tisza-család képvi-
seletében, Janits Béla, 
a Nagykovácsi „gr. 
Tisza István” Nemzeti 
Kör elnöke, Maruzsa 
Zoltán, a Tisza István 
Baráti Társaság elnö-
ke.

A meghívásos pályázaton Blaskó 
János, Harmath István, Győrfi 
Sándor, Veres Gábor és Párkányi Raab 
Péter szobrászok kaptak felkérést. 
A pályázatot a szakértői bíráló bizottság 
döntése alapján Harmath István pálya-
munkája nyerte. A kiviteli tervet a Bártfai-
Szabó Építésziroda Kft. készítette. A szob-
rot a Jászai Mari téren, a Margit-híd és a 
képviselői irodaház közötti parkosított 
területen tervezték felállítani, ahol 2011. 
április 22-én – néhai gróf Tisza István szü-
letésének 150. évfordulóján – megtörtént 
a szobor alapkő-letétele is. A szükséges 
engedélyek birtokában már megkezdték 

volna a megvalósítást, 
amikor a szervezőket 
a kormány képviselő-
je arról tájékoztatta, 
hogy az Országgyűlés 
2011. július 11-én 
határozatban a 
Kossuth tér teljes terü-
letét állami tulajdon-
ba és az Országgyűlés 
Hivatalának vagyon-

kezelésébe vette, s 2014. május 
31-ig helyreállítják a tér erede-
ti, 1944 előtti állapotát. Ez azt 
is jelenti, hogy az eredeti Tisza 
István szoborcsoport pontos 
mását újra felállítják az eredeti 
helyszínen. Mivel így két Tisza 
István szobor állna egymástól 
néhány száz méterre, új helyszín 

választását javasolták. A zuglói önkor-
mányzat jóvoltából az eredetihez nagyon 
hasonlító, bár annál kisebb méretű bronz-
szobrot így Zuglóban állították fel.

Tőkéczki László történész, az ELTE 
tanszékvezetője, a Tisza István Baráti 
Társaság szoborbizottságának elnöke 
szerint „a történelem mindenben Tisza 
Istvánt igazolta”, mert ő azt a fajta fejlő-
déselméletet képviselte, amelynek során 
a fejlődés „nem forradalmakon, gyűlöl-
ködésen és osztályharcokon keresztül jön 
létre”, hanem a társadalom ismereteinek 
bővülésével, etikai színvonalának emel-
kedésével.                                     -khk-

...csak törpe nép felejthet ős nagyságot... (Garai János)

főutcája ne egy közlekedési tumultus 
képét mutassa a fő utca két oldalán hosz-
szú sorokban parkoló autók miatt. El kell 
tehát gondolkodnunk azon, hogy fel mer-
jük-e vállalni, hogy a parkolókat ne a főut-
ca két oldalán, hanem az azon kívüli terü-
letrészeken alakítsuk ki, s ezzel egy par-
kos-sétálós főutca haszonélvezői lehetünk.

A szennyvíztelep építési terveink saj-
nos meghiúsulnak: minisztériumi állás-
foglalást kaptunk, amely nem teszi lehe-
tővé önálló szennyvíztelep építését 
Nagykovácsiban. Nem válhatunk le tehát 
a fővárosi csatornahálózatról, annak elle-
nére, hogy már rendelkeztünk engedé-
lyekkel a telep megépítésére, de az agglo-
merációs jogszabályváltozást nem hagyták 
jóvá. Pedig a Zsíros-hegyen 800 ingatlan-
nak még nincs csatornája, rendes útja, de 
utcákat csak a közművesítés után tudunk 
építeni. Pályázati és együttműködési lehe-
tőséget keresünk a fővárossal, hogy a fővá-
rosi csatornahálózatra csatlakozó nagy-
kovácsi gerincvezetéket kicserélhessük és 
a nyolcszáz ingatlan bevonására a helyi 
hálózatot kiépíthessük.

A védőnői szolgálat és a bölcsőde egy 
kisajátítással szerzett telken valósulna 
meg, az óvoda mellett közvetlenül, várha-
tóan 2014-ig. A tervezett bölcsőde mellet-
ti, s a református templom mögötti telek-
részen egy CBA tulajdonosi körbe tarto-

zó ingatlanfejlesztő cég építene, de érint 
a plázastop törvény, emiatt egyedi kérel-
met nyújtott be a gazdasági miniszterhez 
a beruházás, azaz egy nagyobb élelmiszer-
bolt és több kisebb, elsősorban sportcélú 
szolgáltatást magába foglaló üzletközpont 
megvalósítására. 

Tavaly közel ötvenmilliós beruházással 
megvalósult a Forrás, a Kökörcsin, a Rózsa 
és a Vértes utca felszíni csapadékvíz-elve-
zetése, sőt a Forrás utca járdát, rendezett 
zöldfelületeket és az aszfaltburkolatot is 
kapott. A Kökörcsin és a Rózsa utcában az 
útburkolatot szeretnénk útjavítással tartó-
san rendbe hozni. A Vértes utcában ebben 
az önkormányzati ciklusban további fej-
lesztést nem tervezünk.

A kistérségek megszűnnek
A járások kialakulásával a többcélú kistér-
ségi társulások megszűnnek. A Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 14 
tagtelepülése megkezdi a felkészülést a 
munkaszervezetben a létszámleépítésre, a 
vagyon szétosztására, gondolok itt az orvo-
si ügyeleti és szociális feladatot ellátó gép-
járműveinkre, bútorainkra, számítástech-
nikai eszközeinkre, megtakarításainkra, 
amelyek a 14 település közös tulajdonát 
képezik. A döntéseket várhatóan május-
ban már meghozzuk, hogy novemberre 

már egy letisztázott helyzetben várjuk a 
feladatok átadását. Mivel jogutód nélkül 
szűnünk meg, az iratainkat várhatóan a 
járási központoknak kell majd átadnunk. 
Kérdés, hogy a ZSÁMERT (Zsámbéki-
medence Regionális Területfejlesztési 
Társulás) és a Pilisi KÖTET (Pilisi-
medence Kistérség Önkormányzatainak 
Területfejlesztési Társulása), mint önkén-
tes társulások megmaradnak-e. A tag-
települések képviselő-testületeinek május 
folyamán erről is dönteniük kell, hiszen 
önként felvállalt feladatot, mint a mi kis-
térségünkben a gyepmesteri feladatot átte-
hetjük az önkéntes társulás hatásköré-
be. A belső ellenőri tevékenységre is lehe-
tett közösen állami támogatásra pályázni: 
az ebben érintett településeknek is érde-
mes továbbra is együtt maradni. A szoci-
ális feladatellátás keretében intézménye-
ket működtetünk: Napos Oldal Szociális 
Központ Solymáron, pedagógiai szakszol-
gálat Zsámbékon és Solymáron. A felada-
tot eddig közösen ellátó önkormányzat-
oknak dönteniük és gondoskodniuk kell 
ezekről a feladatokról is.

Az év legizgalmasabb időszaka az októ-
ber-novemberi időszak lesz, amikor már a 
jövő évi költségvetési koncepciót állítjuk 
össze, s már nyakig benne leszünk a köz-
igazgatás átszervezésének gyakorlati teen-
dőiben.                      Koós Hutás Katalin
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A telki KoKuKK Egyesület a Pilisi 
Parkerdőgazdasággal együttműködve 
igyekszik elérni, hogy a telki tanös-
vény körüli, végvágásra kijelölt erdő-
területből minél több megmaradjon, 
s hosszú távon a faluval határos erdő-
részek művelése minél jobban köze-
lítsen a folyamatos erdőborítottság 
ideáljához. A Pilisi Parkerdő nyitott 
volt rá, hogy a helyi lakosság igénye-
it figyelembe véve módosítsa gazdál-
kodási terveit.

Április 28-án délelőtt a 
telki Kodolányi János 
Kulturális és Környezetvédő 
Közhasznú Egyesület 
(KoKuKK) a település hatá-
rában található Öreg Tölgy 
erdei tanösvény bejárására 
és a Pilisi Parkerdőgazdaság 
Zrt. tájékoztatójára hívta az 
érdeklődőket. A KoKuKK 
Egyesület több mint egy 
évtizeddel ezelőtti meg-
alakulásakor kulturális és 
környezetvédelmi célokat 
tűzött ki maga elé, melyek szellemében 
végzi azóta is tevékenységét a településen.

A túrát nagyrészt Vass Imréné, egye-
sületi tag vezette; Vígh Andrea, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. munkatársa pedig elsősor-
ban az erdő- és vadgazdálkodási témák-
ban adott tájékoztatást. A kilenc állo-
mást magában foglaló tanösvény része az 
1978-ban létrehozott Budai Tájvédelmi 
Körzetnek. A különböző állomások 
bemutatják az igen gazdag, védelem alatt 
álló növény- és állatvilágot, valamint a 
vad- és erdőgazdálkodást is. A tanösvény 
igazi különlegessége és egyben névadója 
egy 250 éves molyhos tölgy. 

Az erdőterület és a hozzá tartozó vadál-
lomány vagyonkezelője a Pilisi Parkerdő 
Zrt., természetvédelmi kezelője pedig a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága. 
Mindkét szervezet képviseltette magát a 
bejáráson. Keszléri József, a Budakeszi 
Erdészet igazgatója ismertette az erdé-
szet tevékenységét és bemutatta a gon-
dozásuk alá tartozó erdőség paramétere-
it. Kiemelte: az erdészet természet köze-
li erdőgazdálkodást folytat, az elmúlt 
évtizedben túlnyomórészt áttértek az 

erdők természetes felújí-
tására, ahol a csemeték 
a lehullott magból kelnek 
ki. Mint mondta, mester-
séges felújítást már csak 
igen kevés helyen végez-
nek, ami a természetes 
újulat mesterséges kiegé-
szítését jelenti. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. 
Budakeszi Erdészetének 
igazgatója kitért a faki-
termelési munkálatokra 
is: az erdészet területén a 
fatömeg évente nagyjából 

31 ezer köbméterrel növekszik, melynek 
kevesebb mint a felét termelik ki az erdé-
szet munkatársai. Keszléri József elmond-
ta: a Budakeszi Erdészet területén az 
összes vadászható nagyvad (gím- és dám-
szarvas, muflon, vaddisznó) megtalálható. 
A rendszerváltás előtt ezen a területen a 
kormány protokoll vadászatai zajlottak, 
a vadállomány túlzottan nagy volt, ezért 
évekig komoly feladatot jelentett ennek a 
problémának a kezelése.

Bellon Erika, a KoKuKK Egyesület elnö-
ke arról tájékoztatta lapunkat, hogy már 
formálódik egy megállapodás az Egyesület 
és a Pilisi Parkerdő Zrt. között. A tanös-

vény körüli erdőkben 2011-2012-re ter-
vezett végvágás mértékét jelentősen csök-
kenti az erdészet. Ez azt jelenti, hogy az 
érintett terület mintegy 27%-án, nagyobb 
foltokban vágnak ki fákat, a többi terüle-
ten azonban megmaradnak az öreg fák. 
A településsel határos, nagyjából 300-800 
méteres sávban a Pilisi Parkerdő Zrt. a 
lakossági szempontokat (tájképi funkció, 
rekreációs lehetőségek, oktatási-nevelési 
szempontok) fokozottan figyelembe vevő 
erdőművelési módot kíván érvényesíte-
ni. A Pilisi Parkerdő Zrt. és a KoKuKK 
Egyesület együttműködési megállapodást 
köt majd a rendszeres, kölcsönös tájé-
koztatásról és konzultációról az érintett 
erdőkkel kapcsolatos kérdésekben. 

A tanösvény bejárása után a KoKuKK 
és az erdészek bográcsos ebéden lát-
ják vendégül a résztvevőket. Arra kér-
ték a résztvevőket, hozzanak magukkal 
tányért, evőeszközt és poharat, hogy leg-
alább egy ilyen rendezvényen ne keletkez-
zen egy nagy zsák hulladék.

Tóth Anna

Erdővédelem telki módra

A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdő-
ségekben 20-30 évvel ezelőtt jelentős 
mennyiségű vadvédelmi kerítés épült, 
amelyek mára funkciójukat veszítették, 
elavultak. A régi kerítések a vad vonu-
lási útvonalát keresztezték, az össze-
függő erdőterületek közötti ökológiai 
kapcsolatok kialakulását és fennmara-
dását akadályozták, ezért eltávolításu-
kat régóta tervezték. Erre a Parkerdő 
természetesen 2010-2012 uniós pályá-
zattal most nyílt lehetőség.

A beavatkozás kilenc településhatárt érint 
a parkerdő területén, összesen 32,2 kilo-
méter hosszan: Dunabogdány, Leányfalu, 
Páty, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, 
Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu és 
Visegrád. A kerítések bontásával ismét 
helyreáll az összefüggő erdőtömbök átjár-
hatósága a nagytestű vadfajok számára is.

Fiatal erdősítések védelme – 
a villanypásztor, 
kerítés fontossága

A Parkerdő természetesen program 
részét képező erdőszerkezet átalakítá-
sok, a védett területek rehabilitáció-
ja sikerének egyik kulcsa az idegenho-
nos faállomány helyére újonnan ülte-
tett őshonos csemeték védelmének biz-
tosítása. A villanypásztorok kihelyezését 
a Parkerdő saját költségén finanszíroz-
za, majd a fiatalos erdő növekedésével 
ezeket mindig elbontja. Sajnos, az utób-
bi időben több villanypásztor áramellá-
tását biztosító berendezést megrongál-
tak, így azok hasznavehetetlenné váltak. 
Az ilyen esetekben a vadrágás az erdősí-
tés sikerét, az új erdő felnövését veszé-
lyezteti.

Kertek védelme – 
vadkár megelőzése

A Pilisi Parkerdő Zrt. saját költségén 
sokat tesz a vad távoltartásáért a lakott 
területektől a vadlétszám tervszerű sza-
bályozásával, az etetők, itatók kialakítá-
sával az erdő mélyebb pontjain. Ennek 
ellenére az erdő közelében lévő lakó-
övezetekben megjelenhet az erdei vad, 
ha megtalálja életfeltételeit: táplálékot, 
vizet, búvóhelyet. A vaddisznó számá-
ra csábító kerteket tanácsos megfele-
lő kerítéssel védeni. Elegendő a kerítés 
alsó, egy-másfél méteres részének a meg-
erősítése. Ajánlott a kifejezetten a vadak 
távoltartására szolgáló drótháló, melyet 
stabil oszlopokhoz rögzítve félméteren-
ként célszerű lecövekelni, esetleg a föld-
be süllyeszteni.

Elbontották a vadkerítéseket

Páty, Telki, Budajenő
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

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

Hirdetés

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

Töki Nyárköszöntő
Egész napos családi program

2012. május 19-én, 10 és 16 óra között

Kézműves vásár: 
kosárfonó, fafaragó, keramikus, 
nemeztárgyak, 
tűzzo máncos, fajátékok

Házi koszt: 
húsos és vegetáriánus egytálétel, 
kenyérlángos, 
házi büfé gazdag kínálattal

Programajánló:
 ̂ kézműves foglalkozások a 

mesterekkel: kötélverés, festés, 
korongozás, szappankészítés, 
sütés-főzés

‰ zsonglőr-bemutató
Š ingyenes lovaglás
‹ bábozás
 Œ  zenei programok és közös 

éneklés

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

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: 15 –19 óra
Időpont kérés: 30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Fő utca 95.

Vizsgálati díj: 5.000 forint. 
Műtéti díjak árlista és megbeszélés szerint.
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Április 25-én ünnepelte nyolcvanadik 
születésnapját Hajdufy Miklós film-
rendező. A már évtizedek óta Perbálon 
élő filmes a rendezői munkája mel-
lett gyakran vállalkozott forgatókönyv-
írásra és díszlettervezésre is. Művészi 
pályája elismeréseként 1975-ben 
Balázs Béla-díjat kapott, 1982-ben 
érdemes művész lett, 2006-ban pedig a 
Köztársasági Érdemrend lovagkereszt-
jét vehette át. 

Életútja nem nevezhető szokványosnak. 
Érettségi után Budapesten szappangyári 
munkás, műszaki rajzoló, Hajdúdorogon 
a kísérleti telep munkása. Sorkatonai szol-
gálat után, a Néphadsereg Színháznál 
díszletmunkás és zsinóros, majd a kecs-
keméti színháznál ügyelő és segédren-
dező. A színházak világát ekkor már jól 
ismerő szakembert, 1958-ban felveszik a 
Magyar Televízióhoz. 1960-ban beiratko-
zik a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
rendezői szakára. A diploma megszerzése 
után, 1965-tõl az MTV irodalmi és drá-
mai főosztályának munkatársaként főleg 
egész estés tévéfilmek és tévéjátékok ren-
dezésével foglalkozott egészen 1996. évi 
nyugdíjazásáig. 1983-tól 1992-ig veze-
tő rendezői státusban végezte munkáját, 
1992-tól 1994-ig pedig produkciós igaz-
gatóként irányította a művészeti mun-

kát. Ezzel párhuzamosan 1991-tól 2006-
ig a fővárosi Theatrum Színiakadémia 
Művészeti Szakiskola igazgatói tisztét töl-
tötte be.

Rendezői pályája első másfél évtized-
ében főként történeti filmeket forgatott. 
Munkája során, igyekezett történelmi ana-
lógiákon keresztül megfogalmazni a kor 
társadalmi és politikai problémáit. Pályája 
során mintegy hetvenöt tévéfilmet készí-
tett. 

Főbb rendezései: Távolsági történet (1966, 
szerző/forgatókönyv: Vészi Endre), Volt egyszer 
egy borbély (1969, Cserhalmi Imre), Kedd, 
szerda, csütörtök (1969), Eklézsia megköveté-
se (1970, Németh László), Tizennégy vértanú 
(1970, Nemeskürty István), Széchenyi meg-
gyilkoltatása (1971, Szabó György), A lám-
pás (1972, Gárdonyi Géza), György barát 

(1972, Nemeskürty István), Hannibál 
utolsó útja (1973, Sarkadi Imre), És 
mégis mozog a föld (1973, Jókai Mór), 
Farkasok (1973, Romain Rolland), 
Ficzek úr (1974, Hidas Antal), III. Béla 
(1974, Száraz György), A Rókus-templom 
harangjai (1975, Száraz György), Sakk, 
Kempelen úr! (1976, Kárpáthy Gyula), 
A szerelem bolondjai (1977, Jókai Mór), 
Császárlátogatás (1977, Száraz György), 
Mire a levelek lehullanak (1978, Szabó 
György), Kiálts, város! (1979, Szabó 
Magda), A párbaj (1979, Sándor Iván), 
Forró mezők (1979, Móricz Zsigmond), 

Részeg eső (1980, Darvas József), Közjáték 
Vichyben (1981, Arthur Miller), A béke szi-
gete (1982, Nemeskürty István), Parancsra 
tettem (1984, Saul Levitt), Klapka légió 
(1984, Hajdufy Miklós), A holtak hallga-
tása (1985, Nemeskürty István), Szerelmek 
(1985, Hajdufy Miklós), A halhatatlan ember 
(1985, Surányi Miklós), Az Angol Királynő 
(1986, Hajdufy Miklós), Illatszertár (1987, 
László Miklós), A megoldás (1987, Száraz 
György), Ragaszkodom a szerelemhez (1987, 
Bókay János), Oktogon (1988, Zsolt Béla), 
A kis cukrászda (1989, Heltai Jenő), Kéz 
kezet mos (1989, Herczeg Ferenc), Csalással 
nem! (1990, Földes Imre), Szakíts helyettem 
(1991, Bókay János), Nem válok el (1991, 
Orbók Attila) 

Szilágyi László

Perbál, Tök, Zsámbék 

Hajdufy Miklós filmrendező 80 éves

Január elsejétől Tök polgármesteri 
hivatala Zsámbékkal közös körjegyző-
ségben működik tovább, új név alatt: 
Zsámbék Város Polgármesteri Hivatal 
Körjegyzőségi Telephelye Tök. Az önál-
ló polgármesteri hivatal megszűnésével 
az eddig használatos bankszámlákat Tök 
Község Önkormányzata néven újra kel-
lett nyitni, így a helyi önkormányzat 
minden számlaszáma megváltozott.

2013. január elsejétől hatályos az önkormány-
zati törvénynek az a módosítása, miszerint 
a 2000 főnél kisebb településeknek a hiva-
tali működésüket valamilyen összefogásban 
kell megvalósítaniuk. A rendszerváltás óta, 
hogy Zsámbék és Tök különvált, Tök önál-
ló hivatallal működik. Balogh Kálmán polgár-
mester lapunknak adott korábbi interjújában 
úgy nyilatkozott, tavaly a képviselő-testület 
több ülésen is tárgyalta ezt a kérdést és úgy 
döntött, hogy Zsámbékkal fűzik szorosabb-
ra az együttműködést. A két település annyi-
ra összeépült már, hogy egyes zsámbéki intéz-
mények a tökiekhez néha közelebb esnek, 
mint pl. az orvosi ügyelet, a sportközpont, a 
tűzoltóság, iskola. Így minden okuk megvan 
azt remélni, hogy ez az együttműködés sike-
res lesz. Januártól körjegyzőséget hoztak létre 
Zsámbékkal: egy évük van rá, hogy kipróbál-
ják, hogyan működik az, ami jövő januártól 
már kötelező lesz. 

Az új bankszámlaszámok a következők:

– 11784009-15734893 - Tök Község 
Önkormányzata költségvetési elszámolá-
si számla

– 11784009-15734893-03540000 - Tök 
Község Önkormányzata iparűzési adóbe-
szedési számla

– 11784009-15734893-02820000 - Tök 
Község Önkormányzata magánszemélyek 
kommunális adószámlája

– 11784009-15734893-08970000 - Tök 
Község Önkormányzata gépjárműadó 
beszedési számla

– 11784009-15734893-03780000 - Tök 
Község Önkormányzata késedelmi pót-
lék számla

– 11784009-15734893-03610000 - Tök 
Község Önkormányzata bírság számla

– 11784009-15734893-03470000 - Tök 
Község Önkormányzata államigazgatási 
eljárási illetékszámla

– 11784009-15734893-08660000 - Tök 
Község Önkormányzata termőföld bérbe-
adási számla

– 11784009-15734893-04400000 - Tök 
Község Önkormányzata idegen bevéte-
lek számla

– 11784009-15734893-08800000 - Tök 
Község Önkormányzata egyéb bevételek 
számla

Bronzérmes lett a Budai 
Chardonnay a borok olimpiáján

A bordeaux-i Challenge International 
du Vin idei, harminchatodik borverse-
nyéről, a borok olimpiájáról hat arany-, 
kilenc ezüst- és hét 
bronzéremmel tér-
tek haza a magyar 
borászatok. A leg-
e r edményesebb 
magyar borvidék 
idén is az Egri bor-
vidék hét, a Tokaji 
hat és a Szekszárdi 
öt éremmel. A töki Nyakas Pince 2011-es 
Chardonnayja bronzérmet kapott.

A Challenge International du Vin 
nemzetközi borverseny komolysá-
gát jelzi, hogy több mint 4630 mintát 
neveztek, 44 ország pincészetei, borá-
szai. Magyarország 121 mintával volt 
jelen Bordeaux-ban, ebből hozták haza a 
6 aranyat, 9 ezüst és 7 bronzérmet a 
magyar termelők.

A töki önkormányzati hivatal kéri a 
tökieket, hogy a korábbi polgármesteri hiva-
tali számlaszámokat ne használják, mert 
azokat az OTP Bank visszaküldi, így a régi 
számokra teljesített pénzbeli juttatás nem 
minősül a befizetési kötelezettség teljesíté-
sének.

Minden számlaszám megváltozott

Fotó: Salamon László
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Május 12. szombat 8-12.30
TERMELŐI PIAC

a telki Pajtánál

Május 12. szombat 9.30

SÜTIZZ ÉS BICAJOZZ!
Critical Mass biciklis fel-
vonulás és jótékonysági 

sütivásár, amelyre 
9.30-tól várja a sütiket 
Nagykovácsiban a Bázis 

Ifjúsági Alapítvány. A bevé-
tel a bringapályára megy.

Május 12. szombat 14 óra
NYITOTT MÚZEUMOK 

HÉTVÉGÉJE
a zsámbéki Tájházban
Emlékképek/Bilder de 

Erinnesung
filmvetítés zsámbék 

hagyományairól
Házigazda: Fuchs Sandra
A film 2007-ben elnyerte 

az Abgedrecht nemzetiségi 
filmfesztivál különdíját 

Május 12. szombat 17 óra
A BIHARI táncegyüttes  

JÓTÉKONYSÁGI ESTJE
Sebők Vivien felépülésért

a Prohászka Gimnáziumban.

Május 12. szombat 10 óra

KIRÁNDULÁS HERCZEG 
FERENCCEL

Autós túra: Pomáz vár-
romok, Sashegyi Sándor 

sírja, Klisza domb, 
Dobogókő: Mária kegyhely 
Pilisszentlélek: pálos romok, 

Pilisszántó: Kereszteskő, 
Özséb sírja, múzeum 
Találkozás:10 órakor 

Pomáz, Művelődési Ház 
előtt (Huszár u.3.). 

Május 13. vasárnap 7.15

Sárkány-kör Természetjáró 
és honismereti klub

TÚRA: Budai-hegység: 
Budakeszi-Makkosmária-

Végvári szikla-Kecske-hegy 
(kaptárkövek)-Farkas-hegy-

Budaörs
Ktg 1.200 Ft/fő, táv. 10 km
Budakeszi csatlakozása műv. 

ház előtt 8 órakor

Május 13. vasárnap 16-22 óra

ZWICKL POLKA PARTY
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

EFMK (Fő u. 108. 
Tel.: 06-23-451-161)

Május 13. vasárnap 17 óra
REINI

dr. Gyökössy Endréné 
és Száváriné Kiss Mária 
közös könyvbemutatója 

az Újpest-Újvárosi 
Református Gyülekezetben 

(IV. Attila u. 118.)

Május 14 - 27-ig 
PAPP ANIKÓ MÍRA 
festmény kiállítása 

a budakeszi EFMK-ban.

Május 15. kedd 18 óra
Budakörnyéki Natúrpark 

sorozata
DEBRECZY ZSOLT 

a natúrpark főbb működési 
területeiről

a Prohászka Gimnáziumban

Május 17. csütörtök 9-17 óra
NAGY GÁSPÁR 

EMLÉKKONFERENCIA
a Petőfi irodalmi 

Múzeumban. A rendezvény 
nyilvános és díjtalan.

További részletek: 
www.nagygaspar.hu

Május 17.-től kéthetente
alapfokú gombaismereti 

tanfolyam 
a budakeszi Nagy Sándor 

József Gimnáziumban.

Március 18. péntek 15 óra
III. Nárcisz-futás

a Margitszigeti Atlétikai 
Centrumban

a magyar Hospice 
Alapítvány szervezésében

Május 18. péntek 16 óra
NOSZTALGIA PARTY 
a budakeszi EFMK-ban.

Május 18. péntek 16-22 óra
Gyereknap kicsiknek 

és nagyoknak
16 óra Gryllus Vilmos 
17 óra Virgonckodó 

játszópark 
19 óra Parázs zenekar 

20.30 óra The Bras 
zenekar a Nagykovácsi 

Öregiskolában 
(Kossuth u. 78. 

Tel.: 06-26-356-362)

Május 19. szombat 8 óra
BABABÖRZE-BOLHAPIAC 

a budakeszi EFMK-ban.

Május 19. szombat 10 óra 
Váry István: Kirándulás 

előadással Ziribárra
Találkozó: Pilisszántó, 

Magyar nemzeti értékek 
boltja (Kossuth u.65.) 

Május 19. szombat 16 óra
"HÁROM ÁGNAK HAT 

LEVELE…"
a Zsámbéki Keszkenő 

Népdalkör rendezvénye
a zsámbéki műv. házban.

Május 19. szombat 17 óra
Szántai Lajos: 

Rejtező királyi központ 
a Pilisben. a Pilisszántói 

Faluházban. Belépő 1000 Ft
www.egipatrona.hu
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szak mai, 
ki ál lí tói, te nyész tõi gya kor lat tal vál lal ja 
az Ön ott ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû 
koz me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-866, 
06-20-9735-090 
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé pek, 
fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran ci á val, hét vé-
gén is. Nyug dí ja sok nak ked vez mény. 
Ak ci ós la kás klí ma sze re lés. 
Tel.: 06-20-467-7693
• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes ház hoz -
szál lí tás sal. Elõ ren delés:  
06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával. Ne 
bontson, hívjon. Nyugdíjas kedvez-
ménnyel mindennap. Kamerás 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: 
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 

• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• FAKIVÁGÁST, KUGLIZÁST, KERÍTÉSFESTÉST, 
vállal ezermester. Tel.:  06-20-208-6322 
Hívjon bizalommal!
• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL diplomás 
tanároktól Budakeszin, minden szinten. 
Nyelvvizsga- felkészítés, üzleti nyelv is.

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általános 
és középiskolás diákoknak. Helyesírási, 
szövegértési problémák javítása, közép-
iskolás felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06306395361 

• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi megtalál-
juk párját! BUDAI TÁRSKÖZVETÍTŐ a 
Böszörményi úton: +36 (30) 555 8444 
• FRANCIA nyelvoktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás nyelvta-
nárnál Budakeszin. OLASZ nyelv-
oktatás kezdőknek.  HYPERLINK 
„mailto:hajnalneschiller@freemail.hu” 
hajnalneschiller@freemail.hu 
+36-30-306-0025
• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás ingatlant 
vásárolnék. Életjáradék is érdekel! 
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
• 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
• 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
• ÉPÍTÉSI TELEK Tökön a Rákóczi Ferenc 
utcában 3.9 millió forintért sürgősen 
eladó! 06-30-9-421-362
• DIPLOMÁS férfi, kereskedő-boltveze-
tői oklevéllel, nagy gyakorlattal, számla-
képesen állást keres Budakeszin és kör-
nyékén. Tel.: 06-70-454-1180
• 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, sarokház üdülő 
198 m² telken. Családi házként is hasz-
nosítható. Iá: 16 mFt. 
Tel.: 06-30-911-2212

• ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT? Kedvező áron 
kínálunk porotherm téglákat, 
zsaluköveket széles választékban! 
Tímár Vasker.Kft. Budakeszi, Kert u.
29. Tel.: 23/451-280  
http://www.timarvasker.hu 
wwwtimarvasker.hu

Hirdetésfelvétel: Mályiné Kaiser Erika, (23) 453-994, 06 (70) 5717-439
Hirdetési árak: 15 szóig 1250 Ft, 15 szó felett szavanként 75 Ft+áfa.
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LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉSMÁJUS 20. vasárnap 15 óra
TURANDOT
A New York-i 

Metropolitan Opera 
1988-as előadásának 

vetítése magyar felirattal
A Richard Wagner Társaság 

komolyzenei délutánja
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu

Május 24. csütörtök 18 óra
Zenetörténeti barangolások 
a zsámbéki könyvtárban 7.

AZ OPERA 2.

Május 25-28. péntek - hétfő
PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Gyimesbükkön
Május 25. péntek

11.25 A Boldogasszony 
zarándokvonat fogadása
a gyimesbükki vasútállo-
máson
14.30 Szentmise az ezer-
éves határnál
15.30 a gyimesi csángó 
keresztalja indulás 
Csíksomlyóba

Május 26. szombat 18 óra
Szentmise a nagytemplom-
ban, majd az újonnan elké-

szült csángó keresztút 
megáldása stációnként, 

agapé
Május 27. vasárnap

11 óra a Csíksomlyó express 
érkezése az Aranycsapat-
mozdonnyal
11.30 a Székelygyors 
érkezése
a gyimesbükki pályaudvarra.
11 óra Krisztus kálváriája a 
kontumáci kápolnánál
12.30 szabadtéri szentmise
c: Varga Ottó, őriszentpéteri 
plébános (Magyarország)
13.45 Megemlékezés a 
magyar katonai emlékhelynél
14.25 Köszöntők a vasúti 
őrháznál
14.40 a magyar mozdonyok 
érkezése a vasúti őrházhoz

Május 28. hétfő 15 óra
Szentmise a Szép-havas 

tetején a felújítás alatt álló 
Árpád-kori kápolnánál.

Info: www.budakeszikultura.hu

Május 26. szombat 8-12.30
TERMELŐI PIAC

a telki Pajtánál

Máj. 26. szombat 9.30-22 óra
CSILLAGERDEI 

GYERMEKNAPI MAJÁLIS
Zsámbékon

Május 26. szombat 19 óra

KALÁKA KONCERT 
a Marczibányi téren

Máj. 28. - jún. 10. 20.45 óra

BUDAÖRSI PASSIÓ 2012
a budaörsi Kőhegyen. 

Előadások:
Május 28. pünkösdhétfő
magyar premier
Május 29. kedd - magyar
Június 1. péntek - magyar
Június 2. szombat - német 
premier
Június 3. vasárnap - magyar
Június 5. kedd - magyar
Június 6. szerda - magyar
Június 8. péntek - magyar
Június 9. szombat - német
Június 10. vasárnap - 
magyar
Jegyárak: Felnőtt: 4.000 Ft/db
Diák/nyugdíjas: 2.000 Ft/db

Csoportos kedvezmény!
Jegyek: Budaörs Német 

Önkormányzata
Tel/Fax: 06 23 440 217

Email: info@budaorsipassio.hu
www.budaorsipassio.hu

Május 31. csütörtök 20 óra
Évadzáró 

GUZSALYAS táncház a 
Somos, a Szigony, a Fanfara 
Complexa és a Tatros zene-
karral a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Június 2. szombat 10 óra

KIRÁNDULÁS 
Grandpierre Attilával
Pákozdi ingó kövek, 

Pogánykő és a sukorói 
megalitok (Velencei-tó) 
Találkozás: 10 órakor, 

Pákozd, Budai u. és Arany J. 
u. kereszteződése. 

Június 2. szombat 16 óra
NAPOK A HÁZASSÁGRÓL

Fűtő Róbert: Béküljünk 
ki?... De hogyan?

Könyvbemutató és előadás
17 óra

FILMKLUB
vezeti: Fűtő Róbert,

közben Babuka játszóház
a biatorbágyi Faluházban.

Június 3. vasárnap 16 óra
REFORMÁTUS 

ISTENTISZTELET 
Telkiben

Június 7. csütörtök 17 óra

A Budakörnyéki Natúrpark 
sorozata

Gábor Emese: 
A natúrpark az oktatásban
Széchenyi István Ált.Isk.

(Knáb János u. 60.)

Június 7. csütörtök 18 óra
Aradi Lajos: 

Pilis és a pálosok 
Helyszín: Pilisszántó 

Kultúrház 
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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!

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

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

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

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

és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!
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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!

P a n o r á m a  O p t i k aP a n o r á m a  O p t i k a

FELNŐTT ÉS GYERMEK SZEMVIZSGÁLAT, KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
KOMPLETT SZEMÜVEG MÁR 10 000 FTTÓL

NAPSZEMÜVEGEK MÁR 7000 FTTÓL
BANKKÁRTYA, EGÉSZSÉGKÁRTYA, SZÉPKÁRTYA

2092 Budakeszi, Fő utca 43-45.
Az Átrium Üzletház I. emeletén

Tel.: 06 23 457 237 

Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00

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

 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!
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A Budakeszi Kultúra Alapítvány gon-
dozásában az 55. évfordulóra meg-

jelent, kiemelkedően magas szakmai ala-
possággal elkészített tanulmányában 
Speck István hitelesen és meggyőző-
en mutatja be az 1956. október 26-án 
budakeszi Fő utcai házában az apósát, 
Kiss Lajost meggyilkoló, Márity Lászlót 
is halálosan megsebesítő, majd öngyil-
kosságot elkövető Sziklai Sándor ezredes 
„hősi halottá” nyilvánításának folyama-
tát. Az ügy kapcsán 17 budakeszit ítél-
tek el, hat halálos ítéletet hoztak, amiből 
kettőt végre is hajtottak.

A Budakeszi Szépítő Egyesület ebben 
a kötetben a város temetőjét mutat-

ja be a tanulmány szerzőjének, dr. Siklósi 
Gyula régész önzetlen és segítőkész mun-
kájának köszönhetően. Az ő értékmen-
tő tevékenységének köszönhetően került 
műemléki védettség alá a budakeszi 
temető I-II. parcellája és számos továb-
bi műemléki értékű sír. A szerző munká-
ját segítették mindazok, akik részt vet-
tek a védett parcellák megtisztításában, a 
régi sírok helyreállításában. Köszönet id. 
Gräfl Jánosnak, id. Hidas Mátyásnak, id. 
Herein Gyulának, Martin Lőrincnek és 
Szirmai Jenőnek az ismereteik átadásáért.

A Budakeszi Kultúra Alapítvány gon ABudakeszi Szépítő Egyesület ebbenAA

A könyv megvásárolható a budakeszi Kiskápolna Könyvesboltban 
(06-23-450-370) 
és megrendelhető a Budakeszi Kultúra Alapítványnál 
(06-23-457-058).


