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Gyimesbükki programok  

4. és 8. oldal

K I B U D A J E ŐN Ő P

Budai István
Budajenő polgármestere

9. oldal

 

Új utakon Páty felé 
10. oldal

 
Bencsik Mónika

Nagykovácsi polgármestere 
7. oldal

Tízévesek lettünk!

A Walter-vendéglő és a közösségi ház Perbálon
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2013. áprilisHirdetés

ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ

Új készülékéhez – időpont egyeztetés után – ingyenes  

fül-és hallásvizsgálat, hallókészülék illesztés és próbahordás,

szemvizsgálattal kiegészítve.

MÁRCIUSI AKCIÓ: MINDEN ELEM 120.-FT; 

ÁPOLÓSZEREKRE 20% KEDVEZMÉNY!

Nem támogatott árú Beltone hallókészülékek

jelentős árkedvezménnyel szerezhetők be!

Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet

Hallókészülék
Szakbolt                              

Tel.: 23/453-076 és 20/367-2299

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

Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K–P: 7-18 

Szo: 7-13

h, v: zárva

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Parasztmájas

- disznósajt

- tepertőkrém

- sütőkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- Pácolt és grillhúsok 
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2013. áprilisPest megyei hírek

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége 
– AGRYA 2013-ban is, immár harmad-
szor hirdeti meg népszerű kommuni-
kációs programját, a Vidék Kalandot, 
melynek segítségével a 18-35 év közöt-
ti városi fiatalok egy hétre bekapcsolód-
hatnak egy-egy fiatal gazda által irányí-
tott gazdaság tevékenységébe, ebben az 
évben már nemcsak Magyarországon, de 
az erdélyi Székelyföldön és Szlovákiában 
is. Április 19-ig várják a 18-35 év közötti 
városi fiatalok és az őket tíz napra befo-
gadó fiatal gazdák jelentkezését.

A Vidékfejlesztési Minisztérium által is 
támogatott program kiváló lehetőség arra, 
hogy a városi fiatalok felfedezzék a mező-
gazdaságot, és a munkával töltött hét 
után jobban megbecsüljék az agráriumot 
és az élelmiszereket. Idén először válik a 
program nemzetközivé: Szlovákiában és 
Erdélyben is elindítják a Vidék Kalandot. 
Szlovákiában szlovák termelők fogadnak 
szlovák fiatalokat, míg Erdélyben magyar 
városiakat látnak vendégül székelyföldi 
magyar gazdák.

A meghallgatásokon negyven főt válasz-

tanak ki. A legfontosabb szempontok a jó 
állóképesség, a motiváció és a megfelelő 
kommunikációs készségek lesznek. A szer-
vezet olyan fiatal gazdák jelentkezését is 
várja, akik szívesen fogadnák a résztvevő-
ket. A fogadó gazdák önkéntesek, a szál-
lást és az étkezést ellenszolgáltatás nélkül 
biztosítják a városi fiataloknak. 

A pályázati felhívás és a jelentkezé-
si lap innen letölthető: http://www.
agrya.hu/?q=hirek/2013-ban-ujra-videk-
kaland-mar-szekelyfoldre-utazhatnak-az-
erdeklodo-varosi-fiatalok

Idén is Vidék Kaland

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

� Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin �� 2092 Budakeszi Pf. 136. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418 
� E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu  � Grafika: Kacsoh Pongrác ��Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418 

���Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. ���Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje �� Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. Felelős: Lakatos Imre ügyvezető 
��Terjesztés Budakeszin (Makkosmárián és Nagyszénászugban is), Pátyon, Budajenõn, Telkiben, Perbálon, Tökön, Zsámbékon,  Nagykovácsiban,  

Remeteszõlõsön, Budaörsön, Biatorbágyon és Herceghalmon. ���Lapzárta: minden hónap 25-én 12 óra. � ISSN 2060–2510

Végleges helyén 
a földhivatal

Április 2-től új székhelyén fogadja 
az ügyfeleit a Buda környéki Járási 
Földhivatal.

A költözésre azért került sor, mert a III. 
kerületi Lajos utcai székhelyen kiderült, 
azbesztveszélyben dolgoznak a hivatal 
munkatársai, emiatt az azonnali átköltö-
zés mellett döntöttek. 

A Buda környéki Járási Földhivatal
elérhetőségei 

1117 Budapest, Karinthy Frigyes utca 3.
Postafiók: 1386 Budapest, Pf. 916. 
Tel.: 061/279-209   061/279-2092

Fax: 061/279-2095
e-mail: budakornyek@takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idő 
H-Cs: 8.30-12.00, 13.00-16.00, 

P: 8.30-12.00 
A sorszámosztó az ügyfélfogadási idő-

pontok vége előtt egy félórával már lezár.
A földhivatal átmeneti kirendeltségén, a 

Lurdy-házban április 8-tól az ügyfélfoga-
dás megszűnt. 

A zártkerteket nem kell 
regisztrálni

A Kormány legutóbbi döntése értelmé-
ben a zártkerti fekvésű földek használó-
inak nem kell földhasználatukat a föld-
használati nyilvántartásban regisztráltat-
niuk. Módosítják az erről szóló jogsza-
bályt, melynek hatályba lépéséig a föld-
hivatalok a zártkerti földek regisztrációját 
felfüggesztették. E módosítások a külte-
rületi fekvésű földek használóit nem érin-
tik, a külterületi fekvésű földek használa-
tát a hatályos jogszabályok rendelkezései-
nek megfelelően továbbra is be kell jelen-
teni. – tájékoztat közleményében a Pest 
megyei Kormányhivatal.

Lezárták a Rám-szakadékot
Az elmúlt hét rendkívüli időjárása miatt 
a viharos szél fákat döntött ki a Rám-
szakadékban, a turistautat pedig jég borít-
ja, ezért a zöld sávval jelzett turistautat a 
szakadékban a Pilisi Parkerdő Zrt. a károk 
felszámolásáig átmenetileg lezárta. 

(forrás: parkerdo.hu)

Április 22-ig pályáz-
hatnak a középiskolák

Április 22-ig lehet még jelentkezni az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(EMMI) arra a négymilliárd forint összér-
tékű pályázati programjára, amely hátrá-
nyos helyzetű fiatalok középfokú közok-
tatási intézményben tanuló fiatalok köz-
oktatásban való benntartását, iskolai sike-
rességét és a felsőoktatási képzéshez jutá-
sát támogatja. Az Új Széchenyi Terv kere-
tében elindított pályázaton szakiskolák, 
gimnáziumok, szakközépiskolák, diákott-
honok és kollégiumok, valamint fenntar-
tóik indulhatnak.

A pályázatról bővebb információ 
a http://www.nfu.hu/doc/3848 

és a http://www.nfu.hu/doc/3849 
oldalon található.

85 kilométernyi Pest 
megyei mellékút újul 

meg idén
2013-ban az Új Széchenyi Terv 

Regionális Operatív Programok keretében 
országosan csaknem 600 kilométernyi, 
régóta felújításra váró, alsóbbrendű mel-
lékút újul meg csaknem 87 milliárd forint-
nyi európai uniós forrásból. Az orszá-
gos programon belül Pest megyében idén 
17 milliárd forintért csaknem 85 kilomé-
ternyi újít fel mellékutakat a projektgaz-
da Magyar Közút Nonprofit Zrt.. mint 
pl. a Szentendre-Pomáz összekötő út 2,5,  
a Szentendre-Visegrád összekötő út 3,5, 
a kóspallagi bekötőút 6,6 kilométeres sza-
kasza és a 1111-es és 1112-es jelű mellék-
út kereszteződésében, a pomázi körforga-
lomnál található útszakasz.

A budakeszi járás területén azonban 
egyetlen utat sem érint a felújítás.

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatósága (Pest 
Megyei KH ÉbÁI) azonnali hatállyal 
felfüggesztette annak az érdi hús-
hentesáru üzletnek a tevékenységét. 
A helyszínen több mint négy tonna hú
skészítményt foglaltak le a szakem-
berek.

A Pest Megyei Kormányhivatal szakem-
berei március 20-án megállapították, hogy 
az alapvető higiéniai előírásokat (kéz-
mosó, eszközfertőtlenítő, hűtőkamrák 

működtetése) sem tartották be a működ-
tetők. Az üzletben érzékszervileg is kifo-
gásolható, romlott alapanyagokat, lejárt 
minőség-megőrzési idejű termékeket talál-
tak. A húsbolt a súlyos hiányosságok mel-
lett úgy működött, mint egy húsüzem, 
amelyre nem volt engedélye. A beszállí-
tók az általuk biztosított „alapanyagból” 
megrendelték, hogy milyen húsárut kér-
nek vissza. Az így gyártott kolbász, hurka, 
disznósajt, különféle szalonnák és zsír egy 
része jelöletlen vagy dokumentumokkal 
nem alátámasztottan jelölt termék volt. 

(forrás: Pest megyei Kormányhivatal)

Illegális húsüzemet zártak be Érden
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Március 19-én tájékoztatta a magyar-
országi médiumokat Hámori Ferenc, a 
Székely gyors és a Csíksomlyó expressz 
zarándokvonatok főszervezője, Böjte 
Csaba, a zarándokvonatok fővédnöke 
és Bánkuti Ákos a gyimesbükki prog-
ramok koordinálását végző Budakeszi 
Kultúra Alapítvány képviselője. 
A zarándokvonatok utasai idén ado-
mánygyűjtésből Csaba testvér gyer-
mekmentő házait támogatják majd.

2013. május 16. csütörtök  
(Időpontok helyi idő szerint)
8:30 Gyalogos zarándoklat a Mária 

úton a Kontumáci-kápolnától, a Mária út 
gyimesbükk-csíksomlyói szakaszán.

1. nap: Kontumác - határgerinc - Lókút 
- Pipás - Apahavas - Ugra-pataka, 21 
km, szállás: Szent Erzsébet gimnázium, 
Gyimesfelsőlok

2. nap: Ugra-pataka Ciherek-pataka - 
Szép-havas - Pogány-havas - Szt.László 
kápolna romjai, kb. 15 km, szállás 
Csíkszépvízen

3. nap: Csíkszépvíz - Borzsova 
- Csíkdelne - Csíksomlyó, kb. 13 km. 
Jelentkezés: Molnár Sándor,
Tel.:+40-730-711-745, 
molnar.sandor@mariaut.ro 

2013. május 17. péntek 
11:45 A Boldogasszony zarándokvonat 

érkezése a gyimesbükki vasútállomásra.
11:45-12:00 A zarándokok fogadása az 

állomáson
12:00-től Levonulás az ezeréves 

határhoz (vasúti őrház, Rákóczi-vár), 
Kontumácra.

13:00 Szentségimádás, gyónás 
Kontumácon

13:30 A Hitünk és Nemzetünk kapujá-
nak, az évszázadok oszlopainak megáldása

14:00 Szabadtéri püspöki szentmise a 
kontumáci kápolnánál. 

15:10 Indulás a csíksomlyói zarándok-
útra a kápolnától.

15:45 Körmenet és püspöki áldás a 
gyimesbükki plébániatemplomnál 

17:00 A Nagyboldogasszony zarándok-
vonat visszaindulása. 

2013. május 18. szombat
04.00 Gyimesfelsőlokról gyalo-

gos zarándoklat a 12:30-kor kezdődő 
csíksomlyói szentmisére

12:30 Szentmise Csíksomlyón
17:00 Szentmise a gyimesbükki nagy-

templomban
18:00-19:00 A csángó keresztút bejárá-

sa, tűzgyújtás az utolsó stációnál 
2013. május 19.  Pünkösdvasárnap

11:30 A Székely gyors és a Csíksomlyó 
expressz egyesült szerelvényének fogadá-
sa a gyimesbükki pályaudvarra kb. 800 
fő utassal. Mozdonya: MÁV, Bombardier 
Traxx típusú, „Hunyadi Mátyás” grafiká-

val feldíszítve, a nagy királyunk koroná-
zásának 555. évfordulójára. A zarándok-
vonatok fővédnöke: Böjte Csaba atya. 
A zarándokvonat szervezői az Indóház 
Magazin és a Kárpáteurópa Utazási iroda.

10:30-11:12 A gyimesbükki Rózsa-
füzér Társulat imája a kontumáci kápol-
nában

11:15-12:15 Mustármag Énekegyüttes: 
Népemért vállalom … zenemű Márton 
Áron tiszteletére a kápolna melletti szín-
padon 

12:15 A Hitünk, nemzetünk kapuja 
és oszlopainak felszentelése a magyarság 
és a gyimesi nép megmaradásának jelké-
pi és szóbeli szimbólumainak segítségé-
vel. K: Salamon József plébános és a Dani 
Gergely Általános Iskola diákjai

12:30-13:00 
Koszorúzás a magyar katonai emlékműnél

13:00 „Déli” harangszó Gyimesbükkről 
(Duna TV közvetítés)

13:00-14:10 Szabadtéri szentmise 
a kontumáci kápolnánál.  A szentmisét 
celebrálja Papp László atya (Szent Imre 
kollégium, Marosvásárhely)

14:30 A Mátyás király-mozdony tisz-
telgése az ezeréves határon 
álló, 2008-ban a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány adomá-
nyozói, Gyimesbükk önkor-
mányzata és polgárai össze-
fogásával felújított vasúti 
őrháznál

15:20 A mozdony 
visszaindulása a vasútállo-
másra

17:40-18:20 A zarándok-
vonatok visszaindulása.

2013. május 20. hétfő
8:00-11:00 A gyalogos 

zarándokok visszaérkezése 
Csíksomlyóról.

11:00-12:00 Hálaadó 
szentmise a visszaérkezett 
zarándokokkal a plébánia-
templomban.

10:30 Zarándoklat a 
Szép-havas tetején szin-
tén budakesziek közre-

működésével befejezés előtt álló Szent 
László-körkápolnához. Gyülekező 
Gyimesfelsőlokon a 12A út mellett a 
Ciherek-patak kereszteződésében.
A zarándoklat vezetője Molnár V. József. 
Indulás 11 óra, érkezés 14 óra. 400 m 
szintkülönbség, 3 km út, 3 óra menetidő.

15:00 Szentmise, Molnár V. József, 
Antal Imre népzenei csoportja, agapé. 

17:30 Visszaindulás 
forrás: www.budakeszikultura.hu

Telki utazási programjavaslat ld. 8. oldal

A 2013. évi pünkösdi ünnepi program Gyimesbükkön

A SZENT KORONA VÉDELMÉBEN
a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Székesfehérvári Szervezete és a Krajczáros  
Alapítvány hadtörténelmi témájú, országos 
képzőművészeti pályázata 8-15 éves fiata-
loknak vagy max. 4 fős alkotócsoportjaiknak 
Székesfehérvár Szent István-emlékévéhez 
kapcsolódóan (Szent István halálának 975. 
évfordulóját ünnepeljük augusztusban). 

A díjazás még nem nyilvános.
Beadási határidő: 2013. április 20-ig 
(postai feladás). 
Részletek:  www.htbkszfvar.hu,

www.kempp.hu 
Oláh László, pályázatszervező: 
olah.laszlo.62@gmail.com 

MŰVÉSZETI PÁLYÁZATOK
BUDAKESZI RÉGEN 

ÉS MA
A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány fotópályázata 
régi budakeszi képeslapok, 
fotók újrafényképezésével.

Díjazás: 
I. hely 20.000 Ft 
II. hely 15.000 Ft
III. hely 10.000 Ft
Beadási határidő: 
2013. május 20.
Pályázati feltételek a 

www.budakeszikultura.hu 
oldalon a Pályázatok menü-
pont alatt

KULTUR BRIDGE FESZTIVÁL
2013 júliusában másodszor rendezik Budapesten a 
három napos rendezvénysorozatot, melynek kereté-
ben képzőművészeti pályázatot hirdetnek országha-
tár megkötése nélkül 6-18 éves magyar iskolásoknak 
egyénileg és csoportosan, valamint 18 év feletti kate-
góriában magyar művészlelkeknek. A legjobb pályamű-
veket az Erzsébet téri Design Terminálban állítják ki 
Budapesten.

A díjazottak több napos párizsi, bécsi és budapesti 
családi utakat, fényképezőgépet, Mp3 lejátszót, kultu-
rális programokra belépőket, újság-előfizetéseket nyer-
hetnek.

Beadási határidő: 2013. május 31. 
Kultur Bridge 1073 Budapest, Dohány u. 16-18.
Részletek:https://www.facebook.com/kulturbridge2013

Bánkuti Ákos, Budakeszi Kultúra Alapítvány
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2013. áprilisBudakeszi hírek

Albert Gábor író, Albert Zsuzsa költő, 
Mészner Antal budakeszi képviselő és 
Karvaly Nándor, a budakeszi polgárőr-
ség vezetője helyett végül a Budakeszi 
Polgárőrség a kitüntetettek sorában.

Albert Gábor József Attila-díjas (1996) író 
a március 15-i nemzeti ünnepünk alkal-
mából a Magyar Érdemrend tiszti kereszt 
polgári tagozatának kitüntetését kapta. 
A ma Budakeszin élő író munkásságát szá-
mos kötet fémjelzi. A Magyar Protestáns 
Közművelődési Egyesület egyik megala-
kítója, a szárszói református értelmiségi 
konferenciák előadásainak egyik kötetbe 
rendezője. Az Írószövetségen belül műkö-
dő Arany János Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke 1989-94 között. 1991-92-ben 
az Új Magyarország c. napilap alapító 
főszerkesztője, 1992-1995 közt a hatá-
rainkon kívül élő magyar kisebbségnek 
szóló Magyarok Világlapjának szerkesz-
tője. 2004-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

Albert Zsuzsa ugyanezen alkalomból 
kiemelkedő irodalmi tevékenysége elis-
meréseként József Attila-díjat vehetett át 
Balog Zoltán minisztertől. 1954-től 40 
évig a Magyar Rádió irodalmi osztályának, 
majd az Édes anyanyelvünk és a Beszélni 

nehéz című sorozatok szerkesztője. 1995-
1997 között a Duna TV külsős szerkesztő-
riportere. 2012-ben a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjével tüntették ki. 

Budakeszi Ifjúsági Díjban azt a 35 
év alatti budakeszi fiatalt részesítik, aki 
életvitelével és teljesítményével köve-
tendő példát tud mutatni korosztálya 
szánmára. A díjat a március 15-i városi 
ünnepségen dr. Győri Ottília polgármes-
ter adta át Kemény Dávid középtávfu-
tónak, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium tanulójának. A Testnevelési 
Egyetemre készülő fiatal sportoló több 
nemzetközi ifjúsági versenyen dobogós 
helyezést ért el. Példaképe Boronkai Péter 
paraolimpikon.

A Budakesziért emlékérem azoknak 
adományozható, akik a város fejlesztésé-
ben, a társadalmi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely ágazatában tartó-
san kiemelkedő és hasznos munkát végez-
nek. A március 15-i városi ünnepségen 
dr. Győri Ottília polgármester két díjat 
adott át.

Az egyiket Mészner Antalnak, aki 
a nyolcvanas években két ciklusban a 
községi tanács tagja volt, 1990-2010-
ig önkormányzati képviselő, 1994-2002-
ig alpolgármester. Kiemelt szerepet vál-

lalt a város sportéletének alakításában 
és fellendítésében, és Budakeszi testvér-
városi kapcsolatainak kialakításában a 
németországi Neckarsulmmal, az oszt-
rák St. Margarethennel és a kárpátaljai 
Beregdédával.  

A másik elismerést a Budakeszi Városi 
Polgárőrség kapta a városi bűnmegelőzés-
ben és a helyi közbiztonság megteremté-
sében kifejtett aktív és kiemelkedő szerep-
vállalásáért.

E díjat eredetileg a Budakeszi jelenle-
gi polgárőrségét felépítő és közel nyolc 
évig vezető Karvaly Nándornak ítélték oda, 
akinek a döntést követő váratlan lemon-
dására és a kitüntetés címzettjének a 
Budakeszi Városi Polgárőrségre változ-
tatására nem csak a csapatmunka elis-
merésének igénye adhat magyarázatot, 
hanem az is, hogy a városi döntésho-
zók valószínűleg csak megkésve értesültek 
Karvaly Nándor sokak által ismert állam-
biztonsági múltjáról, miszerint a BRFK 
Állambiztonsági Szerve III/III. osztálya 
egyházi reakció elleni belső elhárítással 
foglalkozó C-alosztályának rendőrtisztje-
ként szolgált 1977 és 1990 között. 

Koós Hutás Katalin
bővebben lapunk honlapjának budakeszi 

rovatában: www.budakornyekiiranytu.hu

Március 15.: kitüntetések, „módosítással”

Megtartotta évi rendes közgyűlését a 
Budakeszi Szépítő Egyesület. Az évszá-
zados múlttal és hagyományokkal ren-
delkező civil szervezet az idei terveiről 
is beszámolt.

Jóna Gyula titkár beszámolt a belépő új 
tagokról, akik az elmúlt évben Bakáts 
Bernadett alpolgármester, Csomor Rita 
és Schrotti Gáborné Martin Erzsébet vol-
tak. Kiemelte Eszterle László szerepét a 
Szépítő Egyesület Fő u. 85. alatti ingatla-

nának, az Egyesületek Házának külső fes-
tésében, hangsúlyozva, hogy a nyílászá-
rók cseréje és a belső felújítás sem várat-
hat soká magára. A pénzügyekért felelős 
Szabadosné az egymilliós éves költségve-
téssel működő szervezet pénzügyi adata-
it foglalta össze. 

Hidas Mátyás elnök az idei tervek 
között első helyen arról a sikerről szá-
molt be, hogy a budakeszi Nepomuki 
Szent János szobrot sikerült visszaszerez-
ni Budajenőről, miután pár évet vendég-

ségben a Tante Susanne 
étterem kertjében töl-
tött. A szobrot tavaly 
decemberben Herein 
Gyula vállalkozó és res-
taurátorok közreműkö-
désével sikerült haza-
szállítani, s első meg-
találója és megmentő-
je, Siklósi Gyula régész 
javaslatát megfogad-
va a plébániatemplom 
lépcsőjének patak felő-
li oldalán állítja majd fel 
az egyesület az önkor-
mányzat támogatásával, 
május elejére.

A Szépítő Egyesület 
a település különböző 
pontjain korábban elhe-
lyezett információs táb-
láinak helyreállítását 
tervezi. Háromnyelvű, a 

legfontosabb budakeszi látnivalókat bemu-
tató budakeszi térkép kiadásán is dolgoz-
nak a Budakeszi Kultúra Alapítvánnyal 
összefogásban. Még az idén megjelenik 
Budakesziről egy háromnyelvű, térképek-
kel, túraútvonalakkal és gazdag képanyag-
gal összeállított útikönyv, Gellér Dávid 
és Mocsnek Katalin, Budakeszin élő tör-
ténészek munkája a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány kiadásában. A könyv megje-
lentetésére régóta készülnek, de az utób-
bi két évben olyan mértékű, az elmúlt két 
évtizedben nem tapasztalt intenzitású vál-
tozások mentek végbe Budakeszin, s főut-
cája mentén a közeljövőben három olyan 
új látnivaló is létesül, amelyek nélkül a 
kiadvány megjelentetését nem tekinthet-
nénk teljesnek.

A budakeszi német önkormányzat szer-
vezésében és többek között a Szépítő 
Egyesület támogatásával nyárra elkészül 
Budakeszi legújabb köztéri szobra a temp-
lom alatti területen, amely az elmúlt 
háromszáz évben itt élt ősöknek állít 
emléket. 

Koós Hutás Katalin

Május elsejétől nem kell 
jegyet venni az átszálláshoz

Május elsejétől Budakeszi belterületén 
a 22-es, a 22A és a 222-es járaton nem 
kell átszállás esetén második jegyet érvé-
nyesíteni - közölte a BKK az MTI-vel a 
Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán.

Beszámolt a Szépítő Egyesület

Hidas Mátyás és Herein Gyula
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Befejeződött a budaörsi polgármesteri 
hivatal akadálymentesítése

Csaknem kilencmillió forintot költöt-
tek túlnyomó részben uniós forrásból 
tíz százalék önerő mellett a budaörsi 
polgármesteri hivatal teljes körű aka-
dálymentesítésére, így a mozgáskor-
látozottakon kívül a más fogyatékkal 
élők is könnyebben intézhetik ügyei-
ket - közölte a város önkormányzata 
az MTI-vel.

A projekt eredményeként az okmányiro-
dát a vakok és gyengén látók úgynevezett 
vezetősávok segítségével közelíthetik meg, 
a hallássérülteknek pedig hangosbemondó 
funkcióval bővítették az ügyfélhívó rend-

szert, és a lifteket is hasonló berendezés-
sel szerelték fel. Átszerkesztették az épü-
let tájékoztató tábláit, az ügyintézéshez 
használt nyomtatványokat, hogy a meg-
értési nehézségekkel küzdők is könnyen 
eligazodhassanak, míg a földszinti illem-
helyeket, azok nyílászáróit a kerekes szé-
keseknek megfelelő méretűre szélesítették. 

A kerekes székkel közlekedőknek segít 
a központi információs pult részbeni meg-
nyitása; az alacsonyan ülők így szemkon-
taktust teremthetnek a hivatal dolgozói-
val, ami szintén könnyíti egymás megér-
tését - olvasható az önkormányzati köz-
leményben.

Önkormányzati 
támogatás mikro- és 
kisvállalkozásoknak

Versenyképességük fokozására, létszá-
muk bővítésére legfeljebb kétmilliós 
vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a Budaörsön működő mikro- és kisvál-
lalkozásoknak a település önkormány-
zata – tájékoztatta a polgármesteri 
hivatal sajtóreferense az MTI-t.

A város idei költségvetéséből 50 millió 
forintot különített el e célra az önkor-
mányzat. A pályázaton március végéig 
azok a budaörsi székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkező cégek indul-
hatnak, amelyek technológiai fejlesztés-
hez (például gépek, berendezések beszer-
zéséhez, licence és know-how vásárlásá-
hoz) vagy a foglalkoztatottság növelésé-
hez igényelnek anyagi segítséget. A visz-
sza nem térítendő támogatás összege 100 
ezer és 2 millió forint között mozog majd. 
Az egy vállalkozásnak három éven belül 
folyósított összeg nem haladhatja meg a 
3 millió forintot.

Külügyi 
szakácsokat 

válogattak Budaörsön
Versenyen keresett séfeket négy nagy-
követségére a Külügyminisztérium. 
A Budaörsön Gasztronómia és diplom
ácia címmel tartott március 18-i meg-
mérettetés győztesei a genfi, a hágai, 
az oslói és az ottawai magyar diplomá-
ciai kirendeltség szakácsai lesznek.

A Külügyminisztérium minden területen 
arra törekszik, hogy felkészült munka-
társak képviseljék Magyarországot kül-
szolgálatban. Győri Enikő EU-ügyekért 
felelős államtitkár hangsúlyozta: 
Magyarországnak kötelessége megmutat-
ni nagyszerű gasztronómiáját a világ szá-
mára. Magyarország soros uniós elnöksé-
ge idején is kiemelt figyelmet fordítottak a 
legkiválóbb magyar ételek és borok bemu-
tatására, és Gál Helga sommelier szervezé-
sében azóta minden évben pályázat kere-
tében választják ki a Külügyminisztérium 
borait. 

A főzőverseny zsűrijében Cseh János 
séffel együtt helyet foglaló Molnár B. 
Tamás gasztronómiai szakíró és Ruprecht 
László séf közölte: a résztvevőknek ponty-
ból kellett egy előételt, illetve tanyasi csir-
kéből egy főételt készíteniük, míg zöld-
ségekből köretet összeállítaniuk. A verse-
nyen nyolcan indultak, míg négy pályázó 
jelenleg is külföldön dolgozik, így tizenkét 
jelentkező közül választják ki a négy nagy-
követség szakácsait. (MTI)

Elkészült a Rehau 
győri gyára 

Elkészült a győri ipari parkban a 
biatorbágyi székhelyű Rehau Auto-
motive Kft. több mint 26 ezer négyzet-
méteres gyártóbázisa. 

A 60 millió euró – mintegy 17 milli-
árd forint – beruházással készült üzem-
ben a gépek telepítését, valamint a pró-
baüzemet követően áprilisban 200 dol-
gozóval kezdődik el a termelés. A Rehau 
kizárólag az Audi miatt települ Győrbe. 
Az új gyárban az A3-ashoz, a TT-hez és a 
Q7-eshez fröccsöntéses eljárással, illetve 
lakkozással készül majd évente mintegy 
félmillió első és hátsó lökhárító. A felső-
szászországi, jelenleg is családi tulajdon-
ban lévő, 1948-ban alapított Rehaunak 
a szerte a világban működő 41 üzemé-
ben csaknem 15 ezer dolgozót foglalkoz-
tat. Magyarországon húsz éve van jelen, 
s eddig idehaza elsősorban az építő- és a 
bútoripar számára gyártottak különböző 
termékeket.

 (Forrás: Napi.hu)

Torbágy nagyközség a budapest-győri 
vasút mellett, 270 házzal és 1508 
német lakossal, a kik vallásra nézve róm. 
katholikusok. Posta, Távíró és vasúti állo-
más helyben van. A hagyomány szerint a 
községhez tartozó erdőben fogadta Árpád 
vezér Zalán bolgár fejedelem követeit. 
A község 1332-33-ban már fönnállott s 
ekkor egyházilag a veszprémi püspök-
ség budai főesperesi kerületéhez tarto-
zott. 1429-ben Brankovics György rácz 
despota, majd ennek fia Lázár volt az 
ura. Brankovics Lázár magvaszakadtával 
Mátyás király 1459-ben Guthi Országh 
Mihálynak adományozta a helységet.

A török hódoltság után újratelepítet-
ték. 1715-ben 23, 1720-ban 32 adóköte-
les háztartással szerepel. Az utóbbi össze-
írás szerint lakosai, három magyar ház-
tartás kivételével, mind németek voltak. 

A róm. kath. plebániáról 1716-ban tör-
ténik említés. Az anyakönyvek 1714-ben 
kezdődnek. A XIX: század első felében a 
gróf Sándor és Szily családok voltak itt 
földesurak. A tagosítás* 1859-ben tör-
tént, egyezség útján. Jelenleg Metternich 
herczegnének, szül. Sándor Paula gróf-
nőnek van itt nagyobb birto-
ka. Van itt önsegélyező-egy-
let, mint szövetkezet, olvasó-
kör és temetkezési egyesület. 
A XIX. sztázad első felében 
Kis-Torbágy néven volt isme-
retes. A községhez tartozik 
Ráczzug puszta.

Magyarország Vármegyéi és Városai: 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
szerkesztette dr. Borovszky Samu

 kiadta az Országos monográfiai Társaság 
Budapest 1910.

*földbirtokrendezés, melynek során a gazdák szétszórt, sok apró darabból álló birtokait összevonják 
és mindenki egy tagban kapja meg.

A torbágyi barokk Szentháromság-szobor 
az 1739-es pestisjárvány emlékére készült

Így írtak Torbágyról száz évvel ezelőtt…
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Eddigi legnagyobb beruházására készül Nagykovácsi
A közigazgatás átszervezése okozta 
változásokról, az eddigi tapasztalatok-
ról, az idei költségvetésről, a pályáza-
tokról és a fejlesztési tervekről Bencsik 
Mónika, Nagykovácsi polgármestere 
nyilatkozott lapunknak..

Nagykovácsiban járási kirendeltségnek 
adunk helyet a polgármesteri hivatalon 
belül. Nagy reményeket fűztünk az átala-
kuláshoz, de több feladat átvállalására szá-
mítottunk. A járási hivatalhoz került jegy-
zői hatáskörű feladatok, többnyire szo-
ciális ügyek, nem akkora idő- és munka-
erő-igényűek, amik lényegesen mentesítet-
ték volna a polgármesteri hivatalt. 

SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS

A gyámhatósági feladatainkat mindig is 
Budakeszi látta el, most csak a hiva-
tal neve változott. A gyermekvédelmi és 
gyámhatósági feladatot ellátóval kapcso-
latot tartó intézményeink, óvoda, isko-
la, védőnők, gyerekorvosok azonban már 
nem a mi jegyzőnkhöz, hanem közvet-
lenül a járáshoz kell, hogy forduljanak 
a gondjaikkal. A Pilis-Buda-Zsámbék 
Kistérségi Társulás jogutód nélküli meg-
szűnésével - jelenleg semmilyen kistérsé-
gi társulásnak nem vagyunk tagjai – azért 
fennmaradtak olyan közös ellátási formák, 
amelyekre korábban a törvény kötelezte 
az önkormányzatokat. Így szerződésben 
maradtunk a solymári Ezüstkor Szociális 
Gondozó Központtal, amely a gyermekvé-
delmi, a házi segítségnyújtási és a család-
segítő feladatainkat ellátja, de a gyámügyi 
feladatok egy másik járásba, Budakeszihez 
tartoznak. E járásokon átívelő és a saját 
intézményeinket is érintő együttműkö-
dés összehangolása nem könnyű feladat, 
s bár már nem a mi hivatalunkhoz tar-
tozik, egy közös értekezleten ismertet-
tük meg egymással az összes érintett felet, 
hogy tudják, kikkel kell kapcsolatba lép-
niük a felelősségi körükbe tartozó ügyek 
intézése során. 

HIVATALI LÉTSZÁM

A nagyobb léptékű járási feladatátadást 
azért is fontosnak tartom, mert az új sza-
bályozás a hivatali létszám finanszíro-
zását erőteljesen lecsökkentette. A több 
mint hétezer lakosú Nagykovácsinak, ahol 
három telephelyen működik óvoda, az 
iskolai létszám állandóan nő, közműve-
lődési intézményünk van, bölcsődét épí-
tünk, védőnői szolgálat, háziorvos, körze-
ti megbízott működik, a hivatalban 16 főt 
enged a törvény a polgármester és a közte-
rület-felügyelő nélkül. 2002-ben az akkor 
még négy-ötezer fős Nagykovácsiban a 
hivatal létszáma 34 fő volt. Idén a költ-
ségvetést 23 fős hivatali létszámmal fogad-
ta el a testület.

ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Nagy változás, hogy megszűnt az önálló 
építéshatósági ügyintézés Nagykovácsiban, 

de kijelölt Építéshatósági Pont vagyunk, 
ami további két fő alkalmazását teszi lehe-
tővé, s azt is, hogy az ügyfélnek ne kell-
jen Budakeszire utaznia ügyei intézésére. 
A nagy kérdés az, hogyan tudják a buda-
keszi építéshatósági munkatársak az épít-
kezéseket minden fázisban a nagykovácsi 
helyszíneken is ellenőrizni, hogy az eset-
leges eltérések még időben kiderüljenek. 
Különösen fontos ez abból a szempont-
ból is, hogy a polgármesterek nagyon fon-
tos építéshatósági hatáskört kaptak. Már 
az építési engedélyezési folyamat elején 
véleményezési, sőt vétójogot is kap a pol-
gármester a főépítész és a tervtanács szak-
mai támogatásával, ami hatékony esz-
köz a település arculatának védelmében. 
Megalkottuk az ehhez szükséges rende-
leteket, így azt is, hogy egyes, nem enge-
délyköteles építményeket is be kell jelen-
teni, mint a kerítéseket, amik a település-
képet alapvetően meghatározzák, s ame-
lyeket így szakmai szempontok alapján is 
véleményezni tud a hivatalunk. 

ISKOLAÁTADÁS

Általános iskolánk fenntartását átvette az 
állam, de az üzemeltetése nálunk maradt. 
Még nem világos minden esetben, hogy 
mi az, amit elfogad pedagógiai munkához 
kapcsolódó költségként a kincstár, mi az, 
amit nem. Az is kérdés még, hogy rezsi-
költséghez hozzájárul-e az állam és milyen 
arányban, mert az átadásról szóló szerző-
dés ezt sem rendezi egyértelműen. A rezsi-
költség kérdése ugyancsak függőben van 
még a járási kirendeltség számára átenge-
dett hivatali helyiség esetében is.

KÖLTSÉGVETÉST BEFOLYÁSOLÓ 
TÉTELEK

2013-ban a központi költségvetésből várt 
támogatások közül a személyi jövedelem-
adóból, amelyből 1990-ben még 100%-ot, 

az utóbbi években már csak 
8%-ot, ebben az évben már egy 
forintot sem kapnak az önkor-
mányzatok. A gépjármű adó-
ból idén már csak 40% marad 
az önkormányzatoknál, 60% 
a központi költségvetést illeti. 
A jövő év nagy kérdése lesz, 
hogy az iparűzési adóból is 
elvonnak-e majd.

A közművelődési-könyvtári 
feladatellátás eddig semmilyen 
finanszírozást nem kapott, 
idén viszont nyolcmillió forin-
tot kaptunk, bár az intézmény 
fenntartása 29 millió forint-
ba kerül. Az iskolai gyermek-
étkeztetéshez is kapunk álla-
mi támogatást, de az ingyenes 
tankönyvek költségfedezete 
minket terhel. Összességében 
2013-ban 250-300 millió 
forinttal kevesebb a központi 
finanszírozás Nagykovácsiban. 

HITELÁTVÁLLALÁS

A hiteleink 51 %-áról, több mint 196 mil-
lió forint átvállalásáról állapodtunk meg, 
de a gyakorlatban még nem látjuk, hogy 
hogyan és milyen formában jutunk hozzá 
az átvállalt, de általunk az idén márciusi 
lejáratkor már kifizetett összegekhez.

IDEI BERUHÁZÁSOK

Nem panaszkodunk, hiszen nagy össze-
geket nyertünk európai uniós pályázato-
kon idén is. Az inkubátorház-projektünk 
lehetőséget teremt mezőgazdasági terüle-
teink hasznosítására hangyaszövetkezeti 
formában, s ennek keretében megújul az 
Öregiskola másik szárnya is. A beruházást 
az év végéig be szeretnénk fejezni.

Százmilliós bölcsődeépítési pályáza-
tot nyertünk. Ugyanazon az ingatlanon 
a védőnői szolgálat jelenleginél méltóbb 
elhelyezését is megoldjuk, de csak saját 
forrásból. A beruházás ősszel indul, jövő 
nyárra készülünk el vele. 

Százmilliót óvodabővítésre is nyertünk 
uniós pályázaton. Idén az új óvoda bővül-
ne két csoportszobával, a régi óvoda teljes 
felújítása jövőre valósul meg. 

Szeptemberben várhatóan akár négy-öt 
osztállyal indulhat az első évfolyam, így az 
iskolabővítés sem várathat sokat magára.

A legnagyobb beruházásunk azonban az 
1,6 milliárd forintos költségvetésű Zsíros-
hegyi csatornázás lesz, amely 870 ingat-
lant köt be a hálózatba. Mivel szennyvíz-
telepet nem engedtek építeni, így a beru-
házás része lesz egy új gerincvezeték kiépí-
tése a fővárosig. A KEOP-pályázatnak 
az előkészítésére nyertünk eddig támo-
gatást, de júniusig a kivitelezési pályáza-
tot is be kell nyújtanunk. Innen várjuk a 
Nagykovácsi egy éves költségvetését kite-
vő pályázati támogatást a csatorna-beru-
házásra.                     Koós Hutás Katalin
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2013. áprilisHirdetésTelki, Perbál

A gyimesbükki testvériskola látogatása Telkiben
Április 7. vasárnap estétől 12. pén-
tek délutánig Telkiben vendéges-
kedtek az erdélyi testvértelepülés-
ről, Gyimesbükkről a Dani Gergely 
Magyar Tannyelvű Általános Iskola 
diákjai, akik a telki hetedikesek tavaly 
szeptemberi látogatását viszonozzák. 
A diákokat nem csak tanárok és szü-
lők, de Balla Imre atya, gyimesbükki 
káplán is elkísérték. A vendégek telki 
családoknál kaptak szállást. A hét 
során az iskolai közös programok mel-
lett a főváros és a Dunakanyar neveze-
tességeit is meglátogatták. 

Lapunk megjelenése után, április 8-án, 
hétfőn délután 16.30-kor a Hóvirág utcai 
buszmegállónál megújult telki táblát avat-
ják kis megemlékezés keretében, amely 

már a két település közötti kap-
csolatot is hirdeti. A táblát Harkai 
Gábor plébános atya és Balla Imre 
gyimesbükki káplán atya közösen 
áldják meg.

Április 9-én, kedden este 18.30 
órakor a telki templomban Balla 
Imre gyimesbükki káplán atya 
mond misét.

Szerdán, április 10-én késő fél 
hattól közös bográcsos pörköltva-
csorára a telki Pajtába várják az 
érdeklődőket, ahol fél héttől a 
Budajenő-Telki Székely Társulat 
tart előadást. A nap zárásaként egy 
rövid, magyar népzenés táncház 
keretében közösen ismerkedhetnek 
gyimesbükki és telki gyerekek-fel-
nőttek a Kárpát-medence táncaival.

A Telki Kultúra Köz-
hasznú Alapítvány fel-
hívása: 2012-ben egy 
kisebb csoporttal utaz-
tunk Gyimesbükkre 
Pünkösdkor. Az út élmé-
nyei és jó tapasztala-
tai alapján idén belevá-
gunk egy szervezett buszos 
kirándulásba, hogy minél 
többen megismerhessék 
Telkiből is nemcsak a gyö-
nyörű erdélyi tájat, hanem 
Gyimesbükk csodálatos 
értékeit és hagyományait.

A tervezett program:
2013. május 16-án, csü-

törtökön hajnalban indu-
lunk busszal, és néhány rövid 
megálló után este érkezünk 
Gyimesbükkre. Szállás a plé-
bánia turistaszállásán és csa-
ládoknál.

Másnap, pénteken egész 
napos kirándulás busszal a 
Csíki-medence vidékén (a 
pontos útitervet a résztve-
vők kívánságai alapján rög-
zítjük majd, pl. Gyilkos-tó 

és Békás-szoros, Nyerges-tető, Kászoni-
medence és Szent Anna-tó).

Szombaton a fő program a csíksomlyói 
zarándoklat, majd délután a csán-
gók történelmét bemutató program 
Gyimesbükkön.

Pünkösdvasárnap következik az immár 
hagyományos gyimesbükki rendezvény, a 
Csíksomlyó expressz és a Székely gyors 
zarándokvonat megérkezése az ezeréves 
határra, ünnepi istentisztelet és műsor a 
vesztegzári (kontumáci) kápolnánál és a 
2008-ban a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
szervezésében felújított vasúti őrháznál. 
Délután kirándulás a környező csodála-
tos hegyekben.

Pünkösdhétfőn hajnalban hazaindulás, 
útközben megálló Korondon és Szovátán, 
forgalomtól és időjárástól függően továb-
bi helyeken.

A költségek:
A busz költsége fejenként várhatóan 

16.500 Ft, a kinti szállás és ellátás (pén-
tek reggelitől hétfő reggeliig) költségei 
még tisztázandók, de akik a plébánia 
turistaszállásán vagy családoknál laknak, 
várhatóan kb. 12-15.000 Ft, akik panzió-
ban laknának, azoknak több.

További részleteket a www.telki.hu 
honlap Telki -> Testvértelepülés menü-
pontjában. 

A pünkösdi gyimesbükki programokról 
részletek lapunk 4. oldalán és a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány honlapján: www.
budakeszikultura.hu -> Gyimesbükk sze-
rezhető bővebb információ.

Szervezett erdélyi buszos kirándulás Pünkösdkor: 
a cél Gyimesbükk és Csíksomlyó!

Molnár Krisztina Rita telki költ�, tanár 
„Hang-nemek – szoprán, mezzo, alt” cím� 
el�adássorozata kortárs magyar elbeszél�k-
r�l hétf� esténként, 19 órai kezdettel a Pátyi 
Könyvtár irodalmi Klubjában.

május 27. Molnár Krisztina Rita
május 13. Tóth Krisztina
április 29. Rakovszky Zsuzsa
április 15. Szvoren Edina

Az első havi feladvány:
Mit jelent ez a régi szó: karacs?
Két szóból álló, egymástól csupán az 

első betűjében eltérő kifejezések e felad-
ványunk megoldásai. 

Pl. Délnémet gazdaság = bajor major
réveteg szülésznő = 
piszkos pálinkás üveg =
baráti országban készült lószerszám =

Alkosson egy két soros versikét, ahol a 
rímek között csupán egy y a különbség. 
Pl. Remélem, hogy ma nyer e mén, jól jönne 
egy kis nyeremény.

A megfejtések beküldési határideje 
április 25. 

Cím: Buda környéki Iránytű szerkesz-
tősége 2092 Budakeszi, Pf. 136. vagy 
szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu

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

Nyelvi játékok

Fotó: Czifra Lajos, Gyimesbükk 2008
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2013. áprilisBudajen�, Tök, Remetesz�l�s

A közigazgatás és az oktatás átszerve-
zése jelentős változást hozott minden 
település életében. A különleges adott-
ságú, alig kétezer fős Budajenő azonban 
minden nehézség ellenére biztos léptek-
kel halad előre azon a megkezdett úton, 
hogy a méretétől függetlenül mind 
nagyobb tekintélyt vívjon ki magának a 
Zsámbéki-medencében. Budajenő hely-
zetéről Budai istván polgármesterrel 
Koós Hutás Katalin beszélgetett.

– A közigazgatás átszervezése éppen hozhatta 
volna Budajenő számára azt is, hogy 2000 főnél 
kisebb faluként egy nagyobb településsel működ-
tessen közös hivatalt. Ehhez képest januártól 
éppen a budajenői polgármesteri hivatal lett a 
szintén kétezer fő alatti Tökkel és Remeteszőlőssel 
közös önkormányzati működés központja.
– 2013 januárjától a 2012. januári álla-
pot szerint kétezer állandó lakos alat-
ti települések nem tarthatnak fenn önál-
ló hivatalt. Maximum hét kétezer fő alat-
ti település szövetkezhet úgy, hogy csak 
egy település választja el őket egymás-
tól. Töknek nem vált be a körjegyző-
ség Zsámbékkal, Remeteszőlős pedig 
Nagykovácsival nem tudott megegyez-
ni, így összefogtunk. Tökkel határszom-
szédok vagyunk, Remeteszőlőstől pedig 
csak a szintén velünk határszomszédos 
Nagykovácsi választ el.
– Mi a feladatmegosztás a három falu között?
– A három településnek egy jegyzője van. 
A hivatalt érintő rendeletalkotás, a mun-
káltatói jogok Budajenőhöz kerültek, a 
társtelepülések polgármesteri hivatalai a 
budajenői közös önkormányzati hivatal 
töki és remeteszőlősi kirendeltségeként 
működnek a jövőben. Csak azok a fel-
adatok maradtak helyben, amik a lakos-
ság közvetlen, helyi kiszolgálását igény-
lik, mint például a helyi adók beszedése, a 
költségvetés összeállítása, a közmunkások 
foglalkoztatása, a temetkezés, egyes szociá-
lis ügyek intézése. Ezeket minden települé-
sen egy pénzügyi, egy igazgatási és egy adó-
ügyintéző végzi. 
– Az új felállást április végéig kell véglegesíteni. 
Hogyan áll az új szervezet kiépítése?
– Készen állunk. A remeteszőlősi csatlako-
zással nem volt probléma, mert ott lénye-
gében minden maradt a régiben, az együtt-
működés zökkenőmentes volt. Tök azon-
ban az egy évvel korábban Zsámbékkal 
létrehozott körjegyzőség miatt felszámol-
ta a hivatalát, így ott fel kell építeni újra 
a hivatalt, mint kirendeltséget. Tök ügye-
it Zsámbéktól kellett átvennünk, ami szin-
tén bonyolította a helyzetet. Sok feladat 
áll még előttünk, de lépésről lépésre meg-
oldjuk őket.
Tizennégy főre terveztük a közös polgár-
mesteri hivatal létszámát, de az utolsó 
pillanatban változtattak a feltételeken, s 
csak tizenegy főre kapunk keretet. Három 
fő bérét a települések a saját költségü-
kön finanszírozzák. Egy főt Budajenő vál-
lal, Remeteszőlős és Tök közösen finan-

szíroz egy adóügyintézőt és Remeteszőlős 
továbbra is vállalja a közterület-felügyelői 
státusz fenntartását.
– Budajenő számára mit hoz az idei költségvetés?
– A változások nem csak a hivatali struktú-
rában következtek be, hanem a fejlesztések 
területén is léphetünk egyet előre. 

AZ ISKOLA

309 milliós főösszeggel fogadtuk el a költ-
ségvetésünket, amely az iskola állami keze-
lésbe vétele miatt százmillió forinttal lett 
kevesebb. Mivel 3000 fő alatti telepü-
lés vagyunk, tőlünk nem csak az isko-
la fenntartását, de a működtetést is átvet-
te az állam. A budajenői iskola műemlé-
ki épület, amelynek a rezsiköltsége fajla-
gosan nagyobb, mint egy mai hőszigetelé-
si szabványoknak megfelelően épült, bár 
kevésbé patinás épületé. A kétszázmillióból 
magunk építette tornatermünket, melyet 
Budajenő rendezvényteremként és a helyi 
sportegyesületek (küzdősportok és tánc-
egyesületek helyi klubjai) edzőteremként is 
használnak, csak vegyes használatra adtuk 
át: a rezsiköltség 60%-át, a gondnok béré-
nek 50%-át az állam fizeti, a maradékot 
mi. Így rendelkezünk a tornaterem felett, a 
ránk eső költséghányadot pedig a haszná-
lók befizetéseiből fedezni tudjuk. Ez szá-
munkra kedvező megoldás. Az épület tulaj-
donosa továbbra is az önkormányzat, a fej-
lesztés a mi feladatunk. Idén bruttó 27 mil-
lió forintból fel is újítjuk az iskola torna-
kertjét. 17 milliót a Belügyminisztériumtól 
kaptunk, 10 milliót az önkormányzat tesz 
hozzá. Ennek eredményeként ugrópálya, 
futópálya, gumiőrleményes sportpálya léte-
sül a labdajátékokhoz, s mindez műemlék-
környezetben, a helyzetből adódó, kiemelt 
előírások betartásával, a kiemelt költsé-
gek vállalásával. Az iskola tanulói létszáma 
mindössze 90 fő volt 2005-ben, most 226 
diák tanul Budajenőn, aminek a kéthar-
mada budajenői. A kétszáz fős létszámha-
tár átlépésével annak idején elkerültük azt 
a veszélyt, hogy összevonják vagy bezár-
ják az iskolánkat, amelynek a megmaradá-
sa egy település fennmaradásának és jövő-
jének egyik alapvető feltétele.

ÚTÉPÍTÉS

Tavaly elmaradt útépítési terveinket idén 
tavasszal megvalósítjuk. Az Óvoda köz, az 
Ady Endre utca egy szakasza, a Sport utca 
egy szakasza és a Szőlőhegyi út a Szőlő 
utcáig megújul. A beruházás párhuzamo-
san folyik majd az iskolai tornakert meg-
építésével.

PAPI SÍRKERT

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 
nyertünk a szintén önkormányzati tulaj-
donban lévő Árpád-kori Szent Mihály 
templom és a keresztút mellett a hajda-
ni bencés kolostor temetőjének kiemelt 
része, a papi sírkert szebbé tételére. 
Az első körben a terveinket elfogadták, a 
második körben a döntésre várunk. 

A MAGTÁR

Régi tervünk a magtár felújítása. Budajenő 
Németországban élő díszpolgára, Gerhard 
Schick hozzájárulásából, mintegy három 
és félmillió forintból, elkészítettük a felújí-
tási terveket, hogy legalább pályázatokon 
indulhassunk. A terveket már a műem-
lékvédelem is jóváhagyta, jogerős építé-
si engedéllyel rendelkezünk. Pályázatot is 
nyertünk a Nemzeti Kulturális Alapnál a 
nyílászárók felújítására. A tízmilliós beru-
házás felét a pályázat, felét önkormányza-
ti forrás fedezi. Sajnos a pályázati lehető-
ségeinket nagyon beszűkíti az a tény, hogy 
a főváros agglomerációjában vagyunk. 
Ilyen pályázatokon inkább a hátrányo-
sabb helyzetű régiókban fekvő települé-
seknek adnak lehetőséget. Amint újabb 
lehetőségünk kínálkozik, szakaszonként 
folytatjuk a felújítást.

AZ ÓVODA

Egyelőre megoldhatatlannak tűnő prob-
lémánk az óvoda. Évek óta kész az 
intézmény fejlesztési terve. Az építkezés-
hez szükséges ingatlant az önkormányzat 
kivásárolta, a terület rendelkezésünkre 
áll a falu központjában, de pályázni nem 
tudunk. Az óvoda jelenlegi épülete a köz-
pontban, utakkal és a templommal kör-
bevéve, nem bővíthető ráépítéssel sem, 
mert az öreg épület statikailag nem bírja 
el. Közel kétszer annyi gyerek jár oda, 
mint amennyit az uniós norma a jelenle-
gi méretű játszóudvarra és a foglalkoztató 
helyiségekre előír. A négy csoport létszá-
ma megközelítően 120 fő. Egy négyszáz-
milliós óvodát a háromszázmilliós költ-
ségvetésünkből nem tudunk megépíteni. 
A Miniszterelnökséget vezető államtit-
kár írásban tájékoztatott, hogy idén már 
nincs lehetőség forrást biztosítani ilyen 
fejlesztésre. A megvalósítás 2014 után-
ra tolódik.

Kis település nagy feladatokkal
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Új utakon Páty felé

Nagyszabású filmforgatás Pátyon

A Budavidék Zöldút Szövetség 2013. 
május 11-én, szombaton rendezi 
hetedik kerékpártúráját a Zsámbéki-
medencében. A rendezvény házigazdá-
ja idén Páty lesz. A túrák a Zsámbéki-
medence 13 településéről indulnak, 
és a pátyi Pincehegy alatti rétre, a 
Hagyományok Házához érkeznek. 

A túrát követő rendezvényen változatos 
programokból lehet majd választani. Be 
lehet kapcsolódni többféle népi játékba, 

lehet majd kézműveskedni 
vagy táncolni. Lesz kenyérsü-
tés, pincehegyi séta borkós-
tolási lehetőséggel, ásványki-
állítás. Levéd Őrsége íjászbe-
mutatót tart, de lesznek meg-
lepetés-programok is.

A túráról további részletek 
a Budavidék Zöldút Szövetség 
honlapján (www.bvz.hu) és a 
budavidekzoldut@gmail.com 
címen vagy Buda környéki 

Iránytű honlapjának programajánlójában 
(www.budakornyekiiranytu.hu) a későb-
biekben beszerezhetők. 

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

Ne csak 10%-ot spóroljon a fűtés számlán!

- külső hőszigetelési problémák

- belső penészesedés felderítése

- padló-, falfűtés hiba behatárolása

- utólagos hőszigetelés meghatározás

BONTÁS NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS

HŐTÉRKÉP KÉSZÍTÉS, GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

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

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

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

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

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

A Hercules Films Kft. 
Magyarországon forgatja 
a Hercules: The Thracian 
Wars (2014) című film-
jét, melynek egyes jelenete-
it többek között Páty kör-
nyékén veszik fel. A forga-
tási terület az „OTP rak-
tár” mögötti területen lesz, 
amely a Torbágyi útról köze-
líthető meg. A forgatás ter-
vezett időpontja 2013. 
május 20-tól két hét, de ezt 

két hónappal megelőző-
en már elkezdik az utak 
kialakítását és a díszletek 
megépítését. Így a gyár-
tási tervek alapján már-
cius 25-től előrelátható-
an júliusig, tehát össze-
sen öt hónapig használják 
a területet levonulással, 
helyreállítással együtt. 

A Kft. tervei szerint 
bizonyos munkálatokba 
bevonnák a helyi vállal-

kozókat egyrészt praktikussági szempont-
ból, másrészt így is hozzájárulva Páty köz-
ség bevételeinek gyarapításához.

A Paramount és az MGM stúdió 
által gyártott filmben Dwayne Johnson 
(A Skorpiókirály, Halálos iramban: 
Ötödik sebesség) alakítja majd az óriá-
si erejéről ismert mitológiai hőst, a ren-
dező pedig Brett Ratner (Csúcsformában, 
Hogyan lopjunk felhőkarcolót?) lesz. 
A film Herkules mitológiai történetét dol-
gozza fel, így a forgatókönyv szerint az 
ókori Görögországban játszódik. 
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2013. január 1-jétől Zsámbék polgármes-
teri hivatalában Építésügyi Szolgáltatási 
Pont működik az alábbi feladatokkal:
– tájékoztatás az építésügyi hatósági ügy-
intézés elősegítésére,
– az építésügyi kérelmek, nyilatkozatok 
átvétele papír alapon vagy digitális for-
mában, azok továbbítása, hiánypótlás 
befogadása, szükség szerint digitalizálása 
és feltöltése az építésügyi hatósági enge-
délyezési eljárást támogató elektronikus 
dokumentációs rendszerbe (ÉTDR),
– az építésügyi hatósági eljárás illetéké-
nek és az építésügyi igazgatási szolgálta-
tási díjak befizetésének lehetővé tétele., 

Az Építésügyi Szolgáltatási Pont kijelölt 
ügyintézője Minorics Ákos (műszaki iroda).

Építésügyi
Szolgáltatási Pont

Csaknem nyolcvan vidéki és budapesti 
csapat mérte össze tudását március elején 
az Országh László munkásságának emlé-
ket állító angol nyelvű szótárversenyen. 
Az Akadémiai Kiadó és az Angoltanárok 
Nemzetközi Egyesülete (IATFL-H) szer-
vezésében lezajlott vetélkedő első helye-
zettje a Zsámbéki Premontrei Keresztelő 
Szent János Gimnázium Never mind nevű 
csapata lett.

A verseny során videók összeállításá-
ban, szólánc alkotásban és online teszt-
ben bizonyíthattak a résztvevők, így az 
összesített eredmények mellett három 
különdíjat is kiosztottak: a leghosz-
szabb szóláncot szintén a Zsámbéki 
Premontrei Keresztelő Szent János 

Gimnázium Ventriloquists csoportja 
tudta elkészíteni.

A szervezők a szórakoztató nyelvta-
nulás jegyében indították el a versenyt, 
amely a szótárak megfelelő használatá-
nak ismeretére kívánt rávilágítani. A díja-
zottak e-könyv-olvasókat, könyvutalvá-
nyokat, VIP mozijegyeket és tradicionális 
angol édességcsomagokat vihettek haza.

Országh László Akadémiai díjas nyel-
vész és irodalomtudós munkásságának 
egyik legjelentősebb eredménye az angol 
kézi szótárak megszületése. Az Országh 
László-Magay Tamás szerkesztésében 
megjelent kétnyelvű kéziszótár legújabb 
kiadása 1,5 millió szótári adattal, új szó-
cikkekkel, modernizált külalakkal került 
a polcokra 2012-ben.

Zsámbékiak nyerték a szótárversenyt

Zsámbék, a Romtemplom és a jazz 
– összekapcsolódó fogalmak a több 
mint tíz éven át nagy sikerrel lezaj-
lott Zsámbék Jazz Open koncertso-
rozatnak köszönhetően. Ezen a jó 
alapon elindulva idén első alkalom-
mal hirdetik meg az IHAJ FUHUN 
Zsámbéki Országos Amatőr Népzenei 
Jazz Tehetségkutató Versenyt. A pályá-
zati demókat május 31-ig várják.

Az IHAJ FUHUN elnevezés a fuhun-ra, 
egy speciális hangszerre utal, amit Dresch 
Mihály fejlesztett ki egy nagyméretű erdé-
lyi népi furulya és a szaxofon keresztezé-
séből, így a hangszer jelképezi egyben a 
népzene és a jazz „házasságát” is. A ver-
seny célja olyan kiemelkedő tehetségű fia-
talok felfedezése, akik a magyar népdalok 
dzsesszesített megszólaltatásában képze-
lik el jövőjüket.

Az országos versenyre 1982. június 1-e 
után született konzisok és főiskolások, 
valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatói mellett zeneiskolába 
nem járó ifjú tehetségek is nevezhetnek.

A háromfordulós versenyre 2013. már-
cius 1-től lehet jelentkezni.

Az első forduló a nevezők által bekül-
dött demók beérkezése. 

A demók beérkezési határideje 2013. 

május 31. (A demónak 
két szabadon válasz-
tott darabot kell tartal-
maznia.)

A második forduló-
ban a demók értékelé-
se után a döntőbe nyolc versenyzőt/együt-
test juttat a zsűri.

A zsűri elnöke: Dresch Mihály (Érdemes 
Művész), 

A zsűri tagjai: Lukács Miklós (cimbalom 
művész) és Maloschik Róbert (a JazzMa.
hu Pernye András-díjas főszerkesztője)

A harmadik forduló a döntő, amelyet 
2013. július 13. (szombat) 10 órától 
rendeznek meg a Zsámbéki Művelődési 
Házban. A döntőben a versenyzők/együt-
tesek két szabadon választott darabot ját-
szanak, maximum 15 perc időtartamban. 

Gálaest: 2013. július 13. (szombat) 18 
óra Romtemplomnál.

Az I. helyezett díja: 100.000 Ft pénz-
díj + fellépési lehetőség a Budapest Jazz 
Clubban

A II. helyezett díja: 60.000 Ft pénz-
díj + fellépési lehetőség a Budapest Jazz 
Clubban

A III. helyezett díja: 40.000 Ft pénz-
díj + fellépési lehetőség a Budapest Jazz 
Clubban

A legjobb szólista díja: 20.000 Ft pénz-

díj + fellépési lehetőség a Dresch-Lukács 
Duóval a Debreceni Jazz Napokon

Jelentkezési lap igénylése: 
muvhaz@zsambek.hu

Demó beküldési cím: Zsámbéki 
Közművelődési Intézet és Könyvtár, 

2072 Zsámbék, Etyeki u.2.
Bővebb információ: 06 30 570 0625

Tizenkilenc kiállító részvételével 
Busexpo szakkiállítást és konferenciát 
tartottak március 21-én Zsámbékon. 
A szakkiállításon a legújabb autó-
buszos fejlesztésekkel vonultak fel 
a forgalmazók - közölte a szervező 
Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó 
Ipartestülete - NiT Hungary.

A kiállítók között a MAN több mint 
500 m²-en állított ki, a Mercedes 18 

méter hosszú csuklós Citaro típusú jármű-
vet mutaott be, amelyhez hasonlók nem-
sokára Budapest útjain is járnak majd. 
Bemutatkozott a Volvo, a Credo, a VDL 
Bova és az Iveco, valamint a Csaba Metál 
hazai fejlesztésű autóbusza is, és megjelen-
tek a háttéripar jelentős képviselői - közöl-
te a NiT Hungary. A Busexpo keretében 
„Fenntartható és hatékony autóbuszok 
közszolgáltatás Magyarországon - 2013” 
címmel fórumot is rendeztek. (MTI)

Busexpot rendeztek Zsámbékon

Herceghalom önkormányzata pályáza-
tot ír ki 2018-ig terjedően a belterüle-
ti önkormányzati építési telkek haszno-
sítására. Az arra rászoruló herceghalmiak 
ingyenes területhasznosításra pályázhat-
nak, melyért cserébe a terület hasznosító-
ja a használatba vett terület és az előtte 
lévő közterület gyommentesítésére köte-
lezettek.

A pályázat nem korlátozza a gazdasági 
célú hasznosítást sem. Az a pályázó szerzi 
meg a jogot a hasznosításra, aki az adott 
terület használatáért a legmagasabb díj 
fizetését vállalja. 

A pályázat elbírálásánál a herceghalmi-
ak előnyt élveznek. A pályázat határidő-
höz nem kötött, a pályázatokat a beérke-
zés sorrendje szerint bírálja el a helyi kép-
viselő-testület. 

Herceghalmi pályázat 
telekhasznosításra

I. Ihaj Fuhun Zsámbéki Országos 
Amatőr Népzenei Jazz 

TEHETSÉGKUTATÓ
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Április 10. szerda 18 óra
RICHLY ZSOLT

rajzfilmrendező kiállítása
a Klebersberg Kultúrkúriában
K: Lackfi János költő, író és 
Lorenz Dávid gitárművész.

A tárlat megtekinthető 
május 2-ig 

naponta 10-18 óráig.

Április 10. szerda 18 óra
KÖLTŐK – VERSEK – 

ÉLETEK
A költészet Napja
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban.
Nemes Nagy Ágnes: 

Császár Angela
Szécsi Margit: Juhász Róza

www.marczi.hu

Április 11. csütörtök 19 óra
24. ÓRA – A megtalált falu

Lantos Tamás, 
az Ormánság Alapítvány 

elnöke, 
Kézen fogva az újjászülető 

Magyarországért
A belépés díjtalan

a biatorbágyi faluházban

Április 12. péntek17 óra 
HÁY JÁNOS KÖLTŐ 
a Kokukk Egyesület 

vendége a telki óvodában
Harangvirág u. 3.

K: Molnár Krisztina Rita

Április 12. péntek 20 óra
JANI BLACK BLUES-

KONCERT
a biatorbágyi Faluházban.

A belépés díjtalan.

Április 13. szombat 7.45
 NORDIC WALKING 

TÚRA
Pátyról Makkosmárián át 

Budaörsre
Indulás a pátyi új óvodától
Ktg 1000 Ft/fő, táv 10 km

Budakeszi csatlakozás: 
8.30 művház

Túravezető: Tihanyi Péter
30/579-9423

Április 13. szombat 14 óra
KLANICZAY PÉTER 

műemlék-felügyelő előadása 
A romtemplom 

állagmegóvása címmel
a zsámbéki romtemplomnál

Április 13. szombat 18 óra
a 25 éves M.É.Z együttes 

koncertje a budakeszi Erkel 
Ferenc Művelődési Központban 

(EFMK) Fő u. 108. 
Tel. 06-23-451-161

Április 13. szombat 18.30 

NAPOK A HÁZASSÁGRÓL 
Mitől működik a nevelés és 

miért nem?
a biatorbágyi Faluházban.

Április 13. szombat 19 óra.
SCHUBERT-EST

Kovács Anikó (hegedű) 
és Jandó Jenő (zongora)

www.marczi.hu

Április 13. szombat 20 óra
Komárom-Esztergom 
megyei és nemzetközi

SVÁBBÁL
a tarjáni sportcsarnokban.

Jegyek: Stréhli György 
06-20-213-8639
Godó Zoltánné 
06-20-667-5447

Április 14-én nemzetközi 
kórustalálkozó ugyanott.

Április 15. hétfő 19 óra
DUMASZÍNHÁZ

Kiss Ádám és Hajdú Balázs
a budakeszi EFMK-ban.

Április 15. hétfő 19 óra
Euripidész-Szinetár: 

IPHIGENEIA AULISZBAN
a Veszprémi Petőfi Színház 

előadása
www.marczi.hu

Április 16. kedd 17.30 
SZÜLŐVÉ VÁLÁS 

Ea: dr. Juhász Zsuzsanna 
gyermekorvos

A belépés díjtalan
a biatorbágyi Faluházban.

Április 16. kedd 18 óra

Egy kis premontrei testvér 
a nagy Amerikában

KELÉNYI T. HERMANN 
JÓZSEF ATYA 
úti beszámolója 

a zsámbéki könyvtárban 
a Zsámbékiak 

a nagyvilágban sorozatban
Ingyenes program.

Április 18. csütörtök 19 óra

Dr. CSEPREGI ZOLTÁN 
egyetemi tanár
(Evangélikus 

Hittudományi Egyetem): 
Többnyelvűség és identitás

a magyarországi 
reformációban

a Kálvin teremben 
(Budakeszi, Fő u. 159.)

Április 18. csütörtök 19 óra
VISY GÁBOR 

író-matematikus
a budakeszi KÉSZ vendége

a Szent László-házban
(Fő u. 206.)

Április 18. csütörtök 20 óra

KAPCSOLATOK-sorozat,
NAGY ZSÓKA 

családi mediátor:
A gyermek helye, 

szerepe a családban,
mediációs megoldások

a telki Pajtában.
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Április 19. péntek 
FÖLD NAPJA

9 óra Otthonunk 
a Föld c. film vetítése

16 óra Föld Napi „Zöld-
Tökmag“ játszóház

Április 19-20 és 22-23-ig 
Föld Napi 

kőzet- és ásvány kiállítás 
(Zsarnóczay István 

gyűjteménye) 
a Zsámbéki Tájvédelmi 
Egyesület rendezésében

Április 20. szombat 10.30
Zöld Budakeszi: 

a BODZÁS ÁROK
Koós Kolos előadása

a budakeszi EFMK-ban

Április 20. szombat 7.20
TÚRA: 

Dobogókő–Pilisszántó.
Ktg. 1800 Ft/fő

Tihanyi Péter 30/579-9423

Április 19. péntek 18 óra
Író olvasó találkozó 

FÁBIÁN JANKÁVAL
a Nagykovácsi 
Öregiskolában
(Kossuth u. 78. 

tel. 06-26-356-362)

Április 20. szombat egész nap
FÖLD NAPJA 

a zsámbéki műv. házban.

Április 20. szombat 11 óra

CÉRNAHANGVERSENY
Táncoló évszázadok

a budakeszi Prohászka 
gimnáziumban.

Belépő 1300 Ft/fő
Elővétel: 

Betűtészta könyvesbolt,
Szivárvány Óvoda, 

Zeneiskola

Április 20. szombat 18 óra
PÁSZTI MIKLÓSRA 

EMLÉKEZÜNK 
születésének 85. évfordulóján
Házigazda: a Pászti Miklós 

Vegyes Kórus, 
karnagy: Bolyki Eszter

Vendégek: 
a Nemzeti Énekkar, 

karnagy: Antal Mátyás
a Pécsi Kamarakórus, 
karnagy: Tillai Aurél

A biatorbágyi Faluházban.

Április 21. vasárnap 15 óra

JÓTÉKONYSÁGI 
GÁLAMŰSOR

Az égett gyermekek javára 
a Pesti Magyar Színházban

a Szent János Kórház 
gyermeksebészeti 

életmentő műszereire.
Égett Gyermekek Javára
Erste Bank 11991102-

02121064 „műtő”

Április 22. hétfő 18 óra
GERVAI ANDRÁS 

író, kritikus
a budakeszi Nagy Gáspár 

Könyvtárban
(Fő u. 108.)

Április 26-tól május 16-ig
A KESZI-ART Egyesület

tavaszi tárlata a budakeszi 
EFMK I. emeletén.

Április 27. szombat, 10-16 óra
TÁJHÁZAK NAPJA

a zsámbéki Szent Vendel – 
tájházban. 10–14 óra 

tájház-bemutató 
és műemléki séta 
Melchior Keller 

(Halák Péter) vezetésével
K: a Lochberg Ifjúsági 

Táncsoport 
Info: 06 20 665 9464

Április 27. szombat 15 óra 
V. GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ 

TALÁLKOZÓ
A belépés díjtalan

a biatorbágyi Faluházban.

Április 27. szombat 17 óra
A BOJTÁR NÉPZENEI 

EGYESÜLET 
80 fős tánccsoportjának 

éves bemutatkozó 
gálaműsora a budakeszi 

Prohászka Gimnáziumban.

Április 27. szombat 19 óra
KALÁKA KONCERT

Vendégek: 
Sebő Ferenc és Halmos Béla

www.marczi.hu

Április 28. vasárnap 17 óra

II. BIATORBÁGYI 
HASTÁNC GÁLA

a biatorbágyi Faluházban.
A belépő 2000 Ft.

Április 29. hétfő 19 óra

VÍG VÉGNAPOK
Világvége 

három hangra 
és gitárra

Keresztury Tibor és Víg 
Mihály sírva vigadós estje

K: Szilágyi Csenge

• BECOME a Helen Doron Eng-
lish teacher! We teach children of 
3 months - 14 years. We offer part 
time job in the evenings. 
Orsolya Szalma 20/669-2555
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK 
számára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 
06-30-450-4738
• E.U. KONFORM oktatással egybe-
kötött karrierlehetőség, korláto-
zott létszámban, közép- és felső-
fokú végzettségűeknek akár főál-
lásban is. E-mail: jeno.kertesz@
groupamagarancia.hu  

• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szak-
mai, ki ál lí tói, te nyész tõi gya kor lat tal 
vál lal ja az Ön ott ho ná ban ku tyá ja 
tel jes kö rû koz me ti ká ját. 
Tel.: 06-23-450-866, 06-20-9735-090 
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé pek, 
fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran ci á val, hét vé-
gén is. Nyug dí ja sok nak ked vez mény. 
Ak ci ós la kás klí ma sze re lés. 
Tel.: 06-20-467-7693
• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes ház hoz -
szál lí tás sal. Elõ ren delés:  
06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• TV, VIDEO, rá dió mag nó, CD, le mez-
ját szó, táv sza bá lyo zó és ház tar tá si 
kis gé pek ja ví tá sa. Ke mény End re  
Tel.: 06-23-455-251, 06-20-971-1120 
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás csator-
navizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek ki-
építése, átemelő szivattyú karbantar-
tása. Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés érett-
sé gi re és kö zép fo kú nyelv vizs gá ra, tár-
sal gás anya nyel vû vel. OROSZ min den 
szin ten. MAGYAR kül föl di ek nek. 
Tel.: 06-23-453-217
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron. Tel.: 06-70-268-9591
• SZÁMÍTÓGÉPEK karbantartását, szá-
mítógépes hálózatok konfigurálását és 
távfelügyeletét vállalom, Budakeszin 
kiszállási díj nélkül. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-366-4310
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi 
megtaláljuk párját! BUDAI TÁRS-
KÖZVETÍTŐ a III. és XII. kerületben. 
Tel.: 06-30-555-8444
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása álta-
lános és középiskolás diákoknak. He-
lyesírási, szövegértési problémák javí-
tása, középiskolás felvételi előkészítés, 
érettségire felkészítés. 
Tel.: 06-30-639-5361
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, igény 
szerint, akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
06-20-465-8458
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, monitor, 
HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 

• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílászárók 
felújítása.  Hőmegtakarítás, por és zaj 
elleni védelem! Nyílászárók illesztése, 
zárak beállítása, cseréje. Nyugdíjasok-
nak, nagycsaládosoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30-644-2881
• ÁRON ALUL eladó Budakeszin a Ba-
rackosban csodálatos körpanorámás 
építési telek, építési engedéllyel. 720 
m², kész betonalap, áram, víz, csator-
na a telken, közlekedés: 3 perc a 222 
busz, ami a Moszkva térre visz. Iskola, 
óvoda 5 perc séta, Spar üzlet 
3 perc séta. Tel.: 06-30-350-8 63, 
06-30-914-5463
• JAVÍTÓ MŰHELY NYÍLT PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti elektro-
mos gépek, berendezések javítása, 
hibakeresése.  Épületvillamossági 
szerelés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u. 5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 06-20-984-3782
• MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA korrepetá-
lás általános és középiskolásoknak Bu-
dakeszin. Felvételi előkészítés mate-
matikából a 6. osztálytól. 
Tel.: 06-30-203-6770
• MARCZI KERTÉSZ! Kertgondozás, szo-
banövény-átültetés, balkonláda-beül-
tetés. Márton Géza dísznövénykertész 
Tel.: 06-30-681-6217
• ELADÓ TELEK Budakeszin, belterüle-
ten, az Árnyas utca és a Bem utca sar-
kán, 2 x 1111 m², külön vagy egyben. 
Tel.: 06-23-450-338
• KIADÓ Budakeszin a 22-es busz végál-
lomásánál önálló családi ház (1,5 szo-
ba-konyha, fürdőszoba), kis kertrésszel, 
bútorozottan. Tel.: 06-30-561-0906
• ELADÓ Pátyon, a Mézeshegyen 300� 
bekerített saroktelek kis faházzal, gyü-
mölcsössel. Víz-villany a telken, gáz az 
utcában. Tel.: 06-30-911-2212
• FÉNYKÉPÉSZ vállalja családi esemé-
nyek megörökítését és régi képek meg-
újítását. Tel.: 06-20-316-1293 
• ANGOL (06-30-242-4588) FRANCIA 
(06-30-389-8376) kommunikatív 
nyelvoktatás magánszemélyeknek, 
cégeknek gyakorlott diplomás taná-
roktól Budakeszin, HUNGARIAN for 
foreigners.
• RÉGI LAPSZÁMOK: a Magyar Vadász,
a Filatéliai Szemle és a Természettu-
dományi Közlöny évfolyamai a negy-
venes évek végéről és az ötvenes évek 
elejéről gazdát keresnek. 
Tel.: 06-30-922-6418

Tel.: 06-349-3319,06-20-979-3848
• VÉDŐNŐT keresnek Nagykovácsi-
ba. A diplomás jelentkezők pályá-
zatait április 30-ig várják. Az elbí-
rálás határideje május 23. Részle-
tek Balzó Edina 06-26-389-566,
www.nagykovacsi.hu

• GAZDASÁGI VEZETŐT keres a Bu-
daörsi Kistérség Többcélú Társulás 
Kistérségi irodája. A pályázatok be-
adási határideje: április 22. Az elbí-
rálás határideje április 30. Részle-
tek: www.budaorsikisterseg.hu Tel.: 
06-70-453-0444

• MUNKÁT VÁLLAL megbízható, 
nagy teherbírású fiatalember, első-
sorban az építőiparban, vagy a szál-
lítmányozásban. 
Tel.: 06-20-374-7867

• PÁTYI KŐMŰVES B-kategóriás jo-
gosítvánnyal minden jellegű mun-
kát vállal, alkalmi jelleggel is. 
Greznár János 
Tel.: 06-70-522-2558

• HÁZ KÖRÜLI kerti munkákat vál-
lalok pátyi referenciákkal. 
Rácz Tibor 06-30-543-3231, 
06-20-576-2999

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS
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 AG O R A
��Kft-k, Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
��Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
���Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek 

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

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

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

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

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

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

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

St-R-AS Bt.
K Ö N Y V E L É S

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

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

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

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

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

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

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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A 2012-ben indult, Európai Uniós támogatást élvez� Creative Trainers projekt célja, hogy innovatív módszerek 
alkalmazásával segítsék el�, ami a roma gyerekek kulturális, etnikai sajátosságait illet�en a vegyes osztályokban 
tanító tanárok mélyebb megértését. A módszerek segítségével a roma gyerekeket jobban lehet motiválni, így a 
tanulmányaik során sikeresebbek lehetnek.

A partnerség 4 országot ölel fel, Bulgária, Románia, Spanyolország és Magyarország. A projekt 2012 áprilisában 
indult és 2013 március végén zárul. 

A partnerség célja, hogy olyan módszertani ötleteket, esetleg továbbfejleszthet� oktató jelleg� játékokat fejlesz-
szenek ki a vegyes osztályokban tanító tanárok számára, melyekkel az oktatás jellege jobban a romákhoz iga-
zodik, és ezek által a roma gyerekek aktívan részt vehetnek az osztály mindennapjaiban, így elkülönülésük, 
lemaradásuk elkerülhet�. 

A kreatív pedagógusok képzése az iskolai integráció fontos lépése. A tematikus megközelítés, az akció tanulás 
módszerével és vizuális eszközökkel kombinálva hatékony oktatási módszerré fejleszthet�.

A partnerség a következ� módszertani „eszközöket” dolgozta ki a tanárok számára:

projektmunka

mozgás

játék/társasjáték

történetmondás

vizualizáció

A 2012-ben indult, Európai Uniós támogatást élvez� Creative Trainers projekt célja, hogy innovatív módszerek 
alkalmazásával segítsék el�, ami a roma gyerekek kulturális, etnikai sajátosságait illet�en a vegyes osztályokban 
tanító tanárok mélyebb megértését. A módszerek segítségével a roma gyerekeket jobban lehet motiválni, így a 

CTT – Creative Teacher Training 
Roma gyerekek integrálása 
Módszertani segédlet tanároknak

A kidolgozott képzési anyagokat  minden országban tesztelték, és az adott 
ország nyelvére lefordították. A moduláris tanárképzés anyagai a következ� 
honlapról érhet�k el letölthet� formában: 

A projekt honlapja:
http://www.create2teach.eu/hu

Ezeket a módszertani eszközöket modulok formájában, a romákhoz kapcsolódó gyakorlati példákkal kiegészítve 
CD formátumban biztosítja a projekt az érdekl�d�k részére.
A CD korlátozott darabszámban rendelkezésre áll, kérjük jelezzék kollegáinknak igényüket és lehet�ség szerint 
postán elküldjük.

B�vebb információ: TREBAG Vagyon- és projektmenedzser Kft 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 20.
Telefon: 06 26 555 244  Email: zsofia.schwikker@trebag.hu eniko.nagy@trebag.hu

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerz� nézeteit tükrözi, és az európai bizottság nem tehet� felel�ssé az abban foglaltak bárminem� 
felhasználásért.

mbinálva hatékony oktatási módszerré fejleszthet�.

„eszközöket” dolgozta ki a tanárok számára:p
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www.interatzrt.hu  |  E-mail: info@interat.hu   

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

E-MAIL:  INFO@INTERAT.HU

KistraktorokKistraktorok
26 LE-től26 LE-től

Hivatalos

márkakereskedés

ELADÓ PERBÁLON 
A KOSSUTH UTCÁBAN KIVÁLÓ ADOTTSÁGÚ 

939 m²-ES PANORÁMÁS TELEK!

Közművek (víz, gáz, villany, csatorna) 
már a telek határon belül!

A körbekerített telek hátsó részében jó állapotú 
faház és pince található.

Azonnal építhető rá, akár ikerház is!

Telefon: 06-30-343-9617Telefon: 06-30-343-9617

A modern négycsillagos wellness szálloda 178 M Ft érték� gyógyturisztikai fejlesztést hajtott végre 50% 
uniós támogatással, amely során a meglév� épület új szárnyaként öt kezel�helységb�l álló akadálymentesített 
egészségügyi központ létesült 176 m2 alapterülettel, továbbá mellette egy több funkciós, konferencia technikával 
ellátott 100 m2-es terem került kialakításra.
 A bevezetésre kerül� fogászati szolgáltatás terén az Espa Bio & Art Hotel a térségben kedvez� ár-érték 
aránnyal fog rendelkezni, mert kedvez� áron korszer� fogászati szolgáltatást és modern szállodai elhelyezést 
tud biztosítani, komplex rekreációs lehet�ségekkel.  Mindezzel els�sorban a külföldi vendégeket célozzák 
meg, így szeretnék növelni a szálloda kihasználtságát és térség idegenforgalmi vonzerejét. A projekt 2013. 
márciusban fejez�dik be, a központba a térségb�l is várják érdekl�d�k jelentkezését! A beruházás az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósult meg.

A létesítmény átadására 2013. március 
22-én került sor, amelyen a nemzeti 
szalagot Csenger-Zalán Zsolt, Zsámbék 
város polgármestere, Csepreghy 
Nándor, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejlesztési programokért 
felel�s helyettes államtitkára, valamit 
Russói Tamás szállodaigazgató 
közösen vágták át. A fogászati rendel�kben elhelyezett korszer� 
berendezéseket a szállító cég képvisel�je mutatta be az érdekl�d�knek. 
A Dentinel egészségügyi központ igényes környezetben színvonalas fogászati 
szolgáltatásokkal várja vendégeit!
                                            Morvai Balázs, projektmenedzser 

További információ a www.espahotel.hu és a www.dentinel.hu weboldalakon található, 
uniós projektekr�l az www.europauniversitas.hu oldalon kap hasznos információkat.

Színvonalas IDEGENFORGALMI FOGÁSZATI KÖZPONT létesült Zsámbékon
az ESPA Bio & Art Hotel**** b�vítésével 


