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B U D A K E S Z I T E E R B ÁÁ L Z S ÁÁ M ÉB É K N A G Y K O V ÁÁ C S I

 Dr. Szolnoki Imre
Budakeszi új jegyzője  

6. oldal

K I B U D A J E ŐN Ő P

Ismeretlen ismerősök
Eidenpencz János

9. oldal

Szigeti Antal 
önkormányzati képviselő, 

Budajenő 
9. oldal

 
Dénes György

az új főépítész Budakeszin 
6. oldal

Tízévesek lettünk!

Még nagyobb példányszámban, 12 településen!
BUDAÖRSÖN, BIATORBÁGYON 
ÉS HERCEGHALMON IS!

Legfrissebb!
Lakossági fórum a makkosi csatornázásról!
Cikkünk a 6. oldalon
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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

Tel.: 06 30 760 37 57   info@hovizsgalo.hu

H�KAMERÁS 
V I Z S G Á L A T

15.000,-Ft egy lakás,
ill. családi ház felméréseAKCIÓ!

AKCIÓ!

Hol szökik el a meleg otthonából? 
Ne az utcát f�tse!

Általános és biológiai 
FOGÁSZAT  
TELKIBEN

Rendel: 
Dr. Bánfi  Marianna 

fogszakorvos

magyar és külföldi pacientúrában 
eltöltött 26 év tapasztalattal. 

Korrekt ellátás mérsékelt árakon.

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

ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ

FELNŐTT ÉS GYERMEK 

szemvizsgálat, 
kontaktlencse 

illesztés, szürke és zöld 
hályogszűrés

KOMPLETT SZEMÜVEG 
MÁR 10 000 FT-TÓL!

5. éve Budakeszin!

Hallókészülék
Szakbolt                              

Bankkártya és egészségpénztár elfogadóhely.
Tel.: 23/457-237 Nyitva tartás H-P 10-18 óra

Tel.: 23/453-076 és 20/367-2299

Hallásvizsgálat, hallókészülék ellátás   
Fülilleszték készítés, elem eladás 

AKCIÓ visszavonásig: 40 e Ft feletti számlából -5%, 
BUDAKESZI lakosok részére -7% kedvezmény!

Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet
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Május elsejétől kilenc agglomerációs 
települést érintő autóbuszjáratokat vesz 
át a Budapesti Közlekedési Központtól 
(BKK), illetve a BKV-tól a Volánbusz.  
A változás Budakeszit, Budaörsöt, 
Diósdot, Gyált, Nagykovácsit, Pécelt, 
Solymárt, Szigetszentmiklóst és 
Törökbálintot érinti. A BKK szerint a 
szakmai egyeztetések folynak, de az 
ellátási felelősök a közös döntésig még 
nem jutottak el.

A szaktárca jogszabályi kötelezettségre 
hivatkozva hozta meg a döntést, mivel a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló, 

tavaly elfogadott törvény és az erre vonat-
kozó uniós rendelet alapján a BKV belső 
szolgáltatónak minősül, ezért 2013. május 
1-jétől Budapesten kívül nem láthat el 
közszolgáltatási feladatokat - olvasható 
a minisztériumi közleményben. Az érin-
tett településeket jelenleg 27 nappali és 
8 éjszakai autóbuszvonalon összesen 132 
autóbusszal szolgálják ki. 

A Volánbusz a járművek beszer-
zésére közbeszerzési eljárást írt ki, ez 
csak az év második felében zárulhat 
le, addig a Volánbusz buszokat bérel. 
A 132 darab használt autóbuszt � a 
kiírás szerint � Budakeszi, Budaörs, 

Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Solymár, 
Szigetszentmiklós, Törökbálint térségében 
közlekedtetnék, és az első tárgyalást már-
cius 11-én tartanák.

A részletek kidolgozását az elővárosi köz-
lekedés településenkénti és vonalankén-
ti vizsgálata alapozza meg - közölte az 
NFM. Hangsúlyozták, hogy a szolgáltatá-
si színvonal új, környezetbarát autóbuszok 
közlekedtetésével, több járat üzemelteté-
sével és a menetidők csökkentésével javul-
ni fog. A Volánbusz a minisztérium szerint 
alkalmas arra, hogy a feladatot új járművek 
beszerzésével és a szolgáltatási színvonal 
javításával olcsóbban lássa el, mint a BKV.

Májustól megszűnnek a BKV-buszok

Február 1-jétől javulhat Budaörs, 
Budakeszi, Nagykovácsi, Törökbálint 
kiszolgálása. 

Budakeszire a 22 járat mellett munka-
napokon csúcsidőszakban a 22A busz is 
közlekedik, a 222-es járatnak az üzem-
idejét, a 922-es éjszakai busznak pedig az 
útvonalát hosszabbítják meg.

A Hűvösvölgy és Nagykovácsi között 
közlekedő 63-as autóbusz menetrendje 
is módosul: a reggeli csúcsidőben, a 8 és 
10 óra közötti időszakban, valamint fél 
három és fél hét között több buszt állí-
tanak forgalomba, így a követési idő is 
csökken. Ezzel párhuzamosan a gyengén 

kihasznált hétvégi reggeli, déli és kora esti 
időszakban kevesebb busz közlekedik.

A Törökbálintot és Budaörsöt kiszol-
gáló 140-es buszokból munkanapokon 
reggel Budaörs felé három járat, délután 
Törökbálint felé négy járat Budaörsön 
a Baross utca helyett a Szabadság úton 
közlekedik 140i jelzéssel. A reggeli üzem-
kezdet budaörsi lakótelep végállomás-
ról mindennap 6.20-ra módosul, az esti 
üzemzárás 15 perccel tolódik ki. 

Budakeszin december 10. óta a helyi 
Tescoig járnak a 22-es BKV-buszok a 
szolgáltató és a város megállapodása alap-
ján, s a 22-es útvonalán új betétjáratként 
a 22A jelzésű busszal is lehet utazni a 

Széll Kálmán tér és a budakeszi Dózsa 
György tér között, a 22-es busz megálló-
it használva.

A járat a Széll Kálmán tértől az Erdő 
utcai megállóig változatlan útvonalon 
közlekedik, ezt követő megállói:

–  Dózsa György tér (a Nagy Sándor utca 
torkolata előtti Volán-megállóhely)

–  Budakeszi, lakótelep (a Budaörsi úton, 
a Tiefenweg utcai Volán-megállóhely)

–  Szőlőskert utca (a Szürkebarát utcai 
bekanyarodásnál létesített új megál-
lóhely)

– Budakeszi, Tesco-Parkcenter végállo-
más (a parkolóban, a Vögele új megál-
lóhely)

A BKK január 1-jétől egyszerűsítette 
a teljes árú arcképes bérletek használa-
tát: már nem kötelező bérletigazolványt 
is kiváltani. A bérletszelvényre elegendő 
a jogosítvány vagy a személyi igazolvány 
számát felírni. A BKK azonban kiemelte, 
hogy ha az utas nem tudja felmutatni azt 
az igazolványt, amelynek számát a bérlet-
szelvényre ráírta, bérlete érvénytelennek 
minősül, ezért vele szemben a jegyellen-
őrök pótdíjazást kezdeményeznek. A ked-
vezményes árú bérletekre – így például a 
diák- és nyugdíjas bérletekre – továbbra is 
a korábbi feltételek vonatkoznak.

Új bérlettípus a 2700 forintért vásárol-
ható kiegészítő heti bérlet. Ezzel egy hét-
tel meghosszabbítható a teljes árú havi 
vagy negyedéves Budapest-bérlet érvé-
nyességi ideje. Különválik a közokta-

tásban és a felsőoktatásban tanulóknak 
szóló Budapest-bérlet, áruk azonban egy-
séges marad. Az egyszelvényes éves bér-
letek mostantól nem naptári évre váltha-
tók, hanem tetszőleges kezdő időponttól 
számítva egy évig érvényesek, tájékoztat 
a távirati iroda.

A tanulók és kisgyerekesek havi bérle-
tei változatlanul 3850 forintba kerülnek. 
A nyugdíjasok havi bérletének ára is 
marad 3700 forint. Az elővárosi (a HÉV-
re és a környéki autóbuszokra érvényes) 
díjak is változatlanok maradnak. A vonal-
jegyek viszont 320 helyett 350 forintba, 
a tízdarabos gyűjtőjegyek 2800 helyett 
3000 forintba, a teljes árú havi bérletek 
9800 helyett 10 500 forintba kerülnek. 
A teljes árú éves bérletek ára 114 600 
forint lesz.

Fejleszti egyes agglomerációs járatait a BKK

BKV-tarifaváltozások január 1-jétől
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A nyolc évfolyamos
Prohászka Ottokár 

Katolikus Gimnázium
felvételt hirdet 

a 2013/2014. tanév
angol és német tagozatos 5. osztályaiba,
s a szabad fér�helyeknek megfelel�en

a 6-11. évfolyamba is.

Regisztráció: 2013. február 23. (szombat)
Pótnap: 2013. március 4. (hétf�)

Felvételi tájékoztató kérhet� az iskolákban, 
vagy letölthet� a honlapról: 

www.prohaszka-budakeszi.hu
A felvételr�l tájékoztatást ad:

Jámbor Erzsébet igh. tel: 06-23-451-946
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A budakeszi városháza tervezői a Széll Kálmán tér 
tervpályázatának nyertesei között

JÁRÁSI HÍREK

December 11-én hirdették 
ki a főváros és a Budapesti 
Közlekedési Központ 
kiemelt beruházására, 
Közép-Buda legfontosabb 
közlekedési csomópontjá-
nak, a Széll Kálmán tér újra-
tervezésére kiírt urbaniszti-
kai és építészeti tervpályázat 
eredményét. A jelenleginél 
több, de a tervezettnél keve-
sebb a zöldfelület. A Szilágyi 
Erzsébet fasor felé füvesíte-
nék a villamosvágányokat. 
Vízfelületek, a Várfok utca 
felé mozgólépcső és kerék-
párút is várható. 

Az I., II. és XII. kerület főépíté-
szei, a Magyar Építész Kamara, 
a Magyar Építőművészek Szövetsége, a 
Magyar Mérnök Kamara, a Főváros és a 

BKK szakértőinek részvételével műkö-
dő 11 tagú bírálóbizottság Finta Sándor 

fővárosi főépítész elnökletével, Vitézy 
Dávid BKK vezérigazgató részvétele 
mellett döntött a nyertesről.

 A zsűri úgy döntött, hogy az első 
öt pályaművet részesíti díjazásban, és 
további kettőt tart megvételre érde-
mesnek. A győztes Építész Stúdió 
Kft. és a Lépték-terv Kft. a terveikben 
javasolt megoldások továbbfejleszté-
sével, a többi díjazott vagy megvásá-
rolt pályamű egyes elemeit felhasznál-
va, a Főmterv Mérnöki tervező Zrt.-
vel együttműködve készíti el a Széll 
Kálmán tér részletes engedélyezési és 
kiviteli terveit, 2013 végéig. Az épít-
kezés 2014 tavaszán kezdődhet. A tér 
felújítására közel 4,2 milliárd forint 
áll rendelkezésre a központi költség-
vetésből biztosított támogatás, fővá-
rosi források, valamint a teret érintő 

„budai fonódó villamos” projekt európai 
uniós forrásainak felhasználásával.

Üdülési pályázatok
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Erzsébet-programjának nagycsaládosok, 
nyugdíjasok és fogyatékossággal élők szá-
mára szóló üdülési pályázatain már január 
15. óta benyújthatók a pályázatok, márci-
us 20-ig. Az általános és tematikus gyer-
mektáborok pályázatai szintén január 15. 
óta elérhetőek a www.erzsebetprogram.hu 
honlapon.

Negyvenötezer forintos állatvédelmi 
bírságra számíthatnak azok a kutya-
tartók, akik nem végeztetik el a beül-
tetést a négy hónaposnál idősebb 
ebükön. Az állatvédők a kóbor kutyák 
problémájának megoldását várják az 
intézkedéstől. 

A chip szövetbarát és nagyjából akko-
ra, mint egy rizsszem. Oltással, egy fecs-
kendőn keresztül juttatják a bőr alá, a 
kutya nyakának bal oldalán. Előfordulhat, 
hogy a chip elvándorol a bőr alatt vagy 
nem működik, ezért rendszeres állatorvosi 
ellenőrzése szükséges.

A kötelező transzponderrel együtt az 
állatot regisztrálni kell az országos adat-
bázisban. Kivétel nincs. A szabálysértő 
akár 45 ezer forintos állatvédelmi bír-
ságra is számíthat. Az ellenőrzés az állat-
egészségügyi hatóság és a jegyző felada-
ta. Az állatorvosnak kötelessége ellenőriz-
ni a vizsgálat előtt, hogy rendelkezik-e 
transzponderrel a négy hónaposnál idő-
sebb kutya. Ha nem, az állatorvos és a 
jegyző is köteles jelenteni az illetékes állat-
egészségügyi hivatalnak.

MENNYIBE KERÜL?
Az állatvédelmi törvény értelmében a chip 
beültetéséért legfeljebb 3500 forintot kér-
het az állatorvos. A beavatkozás végleges 
ára azonban ennél lényegesen több lehet, 
mivel a 3500 forintos ár nem tartalmaz-
za a kutya egészségi állapotának előze-
tes felmérését, a vizsgálat során felhasz-
nált eszközök árát, az adatrögzítést és a 
regisztrációs díjat. A Magyar Állatorvosi 
Kamara bruttó 6000-től 9500 forintig ter-
jedő összeget javasolt a tagjainak, s ehhez 
adhatják még az esetleges kiszállási díjat, 
igény szerint az érzéstelenítés költségét. 

Az eb tartójának a kisállat egészségügyi 
könyvet 2010. óta magával kell vinnie, ha 
az állattal közterületen tartózkodik, de 
nem a mikrochipes megjelölés, hanem a 
veszettség elleni védőoltás igazolására.A földhasználati nyilvántartás teljes 

körűvé tétele érdekében 2013. janu-
ár 1-jével már nem kizárólag az egy 
hektárt meghaladó termőföldet hasz-
náló, hanem valamennyi földhaszná-
ló köteles bejelentést tenni a területi-
leg illetékes járási földhivatalnál, már-
cius 30-ig.

Magánszemély földhasználónak szemé-
lyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósá-
gi igazolványmásolatát, a gazdálkodó szer-
vezet földhasználó statisztikai azonosító-

ját, cég esetén pedig a cégjegyzékszámát, 
családi gazdálkodó a családi gazdaság nyil-
vántartási számát kell, hogy bejelentse.

A földhasználati azonosító adatközlé-
si adatlap beszerezhető a földhivatalok-
nál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu 
honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó 
földhasználót az földhivatal bírsággal sújt-
ja. Mértéke a termőföld ingatlan-nyilván-
tartás szerinti AK értékének ezerszerese, 
amely nem lehet kevesebb a behajtható 
köztartozás minimális összegénél.

A Zsámbéki-medence gyümölcs-fajtáiból 
létesít új ültetvényt a Pilisi Parkerdő 
Budakeszi Erdészete a ritka, régebben 
elterjedt, de mára eltűnőben lévő hagyo-
mányos, a helyi termőhelyi adottságokhoz 
jól alkalmazkodott gyümölcsfajták meg-
őrzésére. A Zsámbéki-medence hagyomá-
nyos gyümölcsfajtáinak felkutatásához az 
Önök segítségét kérik! 

Öt-hat ép rügyet tartalmazó, egészséges, 
4-5 mm átmérőjű vesszőket, fajtánként 
legalább 4-5 darabot kérnek. A gyűjtéshez 
a helyszínre mennek, de az oltóvesszők 

be is vihetők a Budakeszi Erdészethez 
(Budakeszi, Telki út, Sunyálné Cs. Andrea 
tel: 06-20-984-6038) február 15-ig. 

Kérik a termés jellegzetességeit is (érés-
idő, nagyság, szín, íz, húskeménység, 
létartalom, fő felhasználási kör), de a fa 
adatai (növekedési jelleg, virágzási idő, 
betegség-ellenállóság, porzópartner stb.) 
is fontosak!

Ha a fa tulajdonosa kéri, 2013 őszén kap 
egy kész oltványt. Amennyiben az ő fájá-
ról nem eredt meg az oltás, más fajtából 
kaphat egy csemetét.

Régi gyümölcsfajták után kutatnak

Felhívás valamennyi földhasználóhoz

Január 1-jétől kötelező a kutyachip
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A XII. kerületben élő Dr. Szolnoki 
Imre rövid nyergesújfalui jegyzőség 
után érkezett a budakeszi polgár-
mesteri hivatalba. Előtte esztergomi 
aljegyzőként viszont az önkormány-
zati működés anomáliáinak egész tár-
házát kipróbálhatta. Már másodszor 
indult a jegyzői székért Budakeszin, 
ezúttal sikerrel.

Szolnoki Imre eredeti végzettségét tekint-
ve magyar-történelem szakos tanár. Hat 
évig tanított, de közben Szegeden jogi 
diplomát is szerzett, s végül a közigaz-
gatásban helyezkedett el. Budapesten az 
APEH Jogi Főosztályán másfél évig ügyin-
tézőként dolgozott, majd a XVII. kerüle-
ti polgármesteri hivatal irodavezetője volt 
három évig. 

2003-ban Esztergomban lett aljegyző, 
ahol a szokatlanul gyakori jegyzőváltások 
miatt átmenetileg vagy hosszabb távon 
is jegyzői feladatokat látott el, így 2005-

2006-ban is másfél évig jegyző híján ő 
vezette az esztergomi polgármesteri hiva-
talt. 2011 júniusában azonban lemon-
dott, s a Komárom-Esztergom megyei 
Nyergesújfaluban jegyzőként folytatta 
szakmai pályafutását.

GYAKORLOTT AZ ÁTSZERVEZÉSBEN 
ÉS AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÁSBAN

Esztergom városa 32 intézményt tart 
fenn, ami nagyságrendileg más feladat, 
mint Budakeszin, s aljegyzősége alatt a 
hivatal létszámcsökkentéssel járó átszerve-
zését is végrehajtotta. Akkor az esztergo-
mi polgármesteri hivatal létszáma 74 fővel 
csökkent. 

A hivatal átszervezésénél nem feltétlenül 
létszámleépítésre kell törekedni, hanem 
mindenkit a megfelelő helyen kell alkal-
mazni, ami a képességének, képzettségé-
nek, végzettségének megfelelő. Ha min-
denki a megfelelő helyen dolgozik, akkor 
egy ütőképes csapatot lehet létrehozni a 

hivatalban, amely ezáltal is könnyebben 
tudná a képviselő-testület munkáját segí-
teni. - nyilatkozta korábban dr. Szolnoki 
Imre.

Budakeszin jelenleg 27 főt vitt el az 
államigazgatási feladatokkal együtt az 
előző, 2011-ben Herceghalomból érke-
zett budakeszi jegyző, Szelenczy Gabriella 
az irányításával felálló járási hivatalba. 
A maradék létszámmal, amely nem sokkal 
több, mint ahányan elmentek, kell a hely-
ben maradó feladatok ellátását hatékonyan 
megszervezni.

NEM ELŐSZÖR PRÓBÁLTA

Szolnoki Imre 2011-ben, a Majorné dr. 
Stahácz Éva távozását követő jegyzőváltás-
kor szintén pályázott Budakeszin, akkor 
még esztergomi aljegyzőként, de Szelenczy 
Gabriella nagyobb bizalmat kapott. 
A karácsonykor, igen rövid határidővel kiírt 
újabb pályázaton azonban ő lett a befutó. 
Kinevezése 2013. január 18-tól érvényes. 

Új a jegyző Budakeszin

Budakeszi új 
főépítésze

Óriási érdeklődés kísérte a Tóth Gábor 
területi önkormányzati képviselő és 
Szabó Pál önkormányzati projektveze-
tő által február 5-re meghirdetett terv-
ismertetőt Puskaporos hangulat ala-
kult ki, mivel a kezdés után egy órával 
az igen nagy számban megjelenő lako-
sok még egyetlen konkrét informáci-
ót sem kaptak a beruházás őket érintő 
részleteiről. Lapunk megpróbál a leg-
fontosabb kérdésekre választ adni.

MIRŐL SZÓL A BERUHÁZÁS?
2012 februárjában írta alá Budakeszi 

városa a támogatási szerződést a 2,6 milli-
árd összértékű, uniós támogatással készü-
lő csatornázásra. Ennek keretében 

– új, membrántechnológiás szennyvíz-
tisztító-telep épül a Hosszúréti-patak 
partján, a Csíki-hegyek alatt. 

– Bővítik a szennyvízcsatorna-hálózatot 
Makkosmáriának a Gábor Áron utca – Őr 
utca – Besenyő utca – Bolgár utca – Lejtő 
utca – Törökőr utca – Szász utca által 
határolt, és annak vonzáskörzetében fő 
elv szerint gravitációs rendszerrel ellátha-
tó területén. A Bodzás-árok menti gerinc-
vezeték Nagyszénászug későbbi rákötését 
teszi lehetővé.

– a Meggyes utca és a Munkácsy 
utca gerincvezetéke is elkészül, amely 
a Meggyes- és Darányi-lakóterületek 
szennyvízrendszerének alapfeltétele.

MIKOR KEZDŐDIK?
A projekt már a támogatási szerződés 

aláírásával elkezdődött, 2012 februárjá-
ban. Tavaszra várható a kivitelezési ten-
derkiírás, amely már eléri a közösségi 
határértéket, így az unió bármely országá-
ból pályázhat kivitelező. Júniusban kivi-
telezői szerződés, nyár végén munkakez-

dés, szakaszokban, hogy a városrész köz-
lekedése ne bénuljon meg. A beruházás-
sal 2014. november 4-ig kell elszámol-
ni, próbaüzemmel és pénzügyi elszámo-
lással együtt.
MENNYIBE KERÜL A LAKOSOKNAK?
Erre egyelőre nincs pontos válasz, mert 

a finanszírozás feltételei még nem ala-
kultak ki. A 2,6 milliárd összértékből 
100 millió forint nem elszámolható költ-
ség. Ez a város terhe. A 2,5 milliárdnak a 
26%-a, 657 millió forint az önrész, amit 
szintén a városnak kell állnia. A többi 
vissza nem térítendő támogatás a kohé-
ziós alapból és a magyar állam költség-
vetéséből. A pályázati feltételek szerint a 
saját erő max. 20%-a, 131 millió terhel-
hető a lakosságra. Nagyságrendileg 800 
bekötés lesz, így egy bekötésre kb. 165 
ezer forint önerő jut. Ehhez jönnek a 
bekötés, az esetleg szükséges házi áteme-
lő stb. költségei, ami szintén a tulajdo-
nost terhelik. Az önkormányzat azonban, 
az elhangzottak alapján, komoly erőfe-
szítéseket tesz az önerő csökkentésére: 
megpróbálja elérni, hogy az önerő 26% 
helyett 5%, legyen, ezen kívül 630 millió 
forint kérelmet nyújtott be önerő-támo-
gatásra. A végső számok e döntések után 
alakulnak majd ki. 

HOL LEGYENEK A BEKÖTÉSEK?
A beruházás megkezdésekor érdemes a 

beruházási naplót kezelő illetékes ügyin-
tézővel egyeztetni, s ha a bekötést nem a 
kívánt helyen tervezték, azt jelezni és oda 
bejegyeztetni.

ÚTLEADÁS, HELYREÁLLÍTÁS
A csatornafektetést nem befolyásolja az 

útszélesség rendezetlen állapota. Az út 
burkolatát a beruházó abban a minőség-
ben állítja helyre, amilyen az út burkolata 

volt, tehát a murvás út murvás marad, az 
aszfaltos utat újraaszfaltozzák. 

TÜRELMET KÉRNEK
Már a beruházás puszta elviseléséhez is 

óriási türelemre lesz szüksége az ott élők-
nek. Segítő együttműködésre és hozzáál-
lásra lesz szükség a kivitelező, az önkor-
mányzat és a lakosok részéről is, hogy 
ez a nagy volumenű beruházás eredmé-
nyesen és mindegyik fél megelégedésével 
záruljon – hangsúlyozta zárszóként a pol-
gármester.

Koós Hutás Katalin

Lakossági fórum a makkosi csatornázásról
A legfontosabb tudnivalók

Az 1996-ban a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Karán diplomát 
szerzett Dénes György főépítészt még 
szeptemberben neveztek ki erre a posztra.
 
Az építészeket szokatlanul nagy szám-
ban tömörítő Budakeszin nagy érdeklő-
dés kísérte a pályázatot, mégis egy kül-
sős, a Szentendrén élő Dénes György épí-
tész határozhatja meg Budakeszi építésze-
ti jövőjét, akinek egy Mátyásföldre terve-
zett családi házát 2003-ban az Év Szép 
Háza-díjjal ismerték el. 2011-ben a hatva-
ni autóbusz-pályaudvarért többedmagával 
Pro Architectura-díjat kapott. Épületfotós, 
2009-ben Turi Attila építész monográ-
fiáját fotózza, 2011-ben kiállítása nyí-
lik a vörösiszap-katasztrófa után újjáépí-
tett Devecserben Makovecz Imre építésze-
ti részleteit ábrázoló fotóiból. Feleségével 
együtt szerkesztője a 2011-ben megjelent 
Makovecz Organikus építészeti útikönyv-
nek. Öt éve a budakalászi tervtanács tagja. 
Önálló tervezőirodája mellett hétfőn, szer-
dán és pénteken Budakeszin látja el a főépí-
tészi teendőket.
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Egész napos nyitva tartás az okmányirodában
A Pest megyei Kormányhivatal 
Budakeszi Járási Hivatala 2013. 
január 1-jén megkezdte működé-
sét - áll a hivatal vezetője, Budakeszi 
2011-ben Herceghalomból érkezett 
volt jegyzője, dr. Szelenczy Gabriella 
január 29-én kiadott tájékoztató-
jában. A budakeszi okmányiroda 
a járási hivatal részeként már kor-
mányablakká alakulása előtt, febru-
ár 1-jétől munkanapokon 8-20 óráig 
fogadja majd az ügyfeleket.

A Budakeszi Járási Hivatal a budake-
szi városháza épületében, annak helyisé-
geiben, a Fő u. 179. alatt működik. Tel/
fax: 06-23-535-719, e-mail: jarasihivatal@
budakeszi.pmkh.gov.h
Illetékességi területe: Biatorbágy, 

Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceg-
halom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. 
A Budakeszi Járási Hivatal kirendeltsége-
ket működtet Budaörsön, Biatorbágyon, 
Nagykovácsiban és Zsámbékon. 

A Budakeszi Járási Hivatal felettes szer-
ve a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 
Budapest, Városház utca 7. Tel. 06-1-
485-6900, e-mail: pest@pmkh.hu, www.
kormanyhivatal.hu/hu/pest), melynek veze-
tője dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott.

A járási hivatal az okmányirodai felada-
tokat, a gyámhivatali ügyeket, egyes szo-
ciális ellátásokat és a szabálysértési ügye-
ket veszi át.

Részei:
– a törzshivatal (Budakeszi, Fő u. 179.)
–  a hatósági osztály (Budakeszi, Fő 

u. 179., Budaörs, Uzsoki köz 
56., Biatorbágy, Baross G. u. 2/a., 
Nagykovácsi, Kossuth u. 61. és 
Zsámbék, Ráczváros u. 2.)

–  az okmányirodai osztály (Budakeszi, 
Dózsa György tér és Budaörs, 
Szabadság út 134.)

– és a szakigazgatási szervek, mint
– a járási gyámhivatal (Budakeszi, Fő u. 

179. és Budaörs, Uzsoki köz 56.), 
– a járási földhivatal (Bp. III. Lajos u. 

160. és IX. Könyves Kálmán krt. 12-14.)

–  a járási munkaügyi kirendeltsé-
gek (Budaörs, Nefelejcs u. 1. és 
Zsámbék, Zichy tér 1.)

A járási hivatal nyitva tartása és 
ügyfélfogadási rendje megegyezik a 
székhelyen és a kirendeltségeken az 
adott település önkormányzati hiva-
talának nyitva tartásával.

A jegyzőknél azok az ügyek marad-
tak, amelyekhez a helyi viszonyok 
ismerete elengedhetetlen, vagy egy-
séges szabályozás hiányában lehető-

ség van helyi mérlegelésre. Ilyen felada-
tok a honvédelem, a polgári védelem, a 
katasztrófavédelem, a helyi közfoglalkoz-
tatás, a helyi adóval, gazdaságszervezés-
sel és a turizmussal kapcsolatos felada-
tok, a sport- és ifjúsági ügyek, a nemze-
tiségi ügyek, a hulladékgazdálkodás és 
a távhőszolgáltatás. De önkormányza-
ti kézben maradnak az anyakönyvi és 
állampolgársági ügyek, a birtokvédelmi 
feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem ala-
nyi jogon járó szociális ellátások, a helyi 
védettséggel összefüggő környezet- és ter-
mészetvédelmi feladatok, gyermekvédel-
mi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellá-
tások, az egészségügyi alapellátás, a kör-
nyezet-egészségügy és a kulturális szol-
gáltatások.

Fotó: Pest Megyei Kormányhivatal

Pest-Pilis-Solt vármegye 353 
évvel ezelőtt, 1659. decem-
ber 4-én jött létre. Pest Megye 
Közgyűlése december 4-ét 
1999-ben Megyenappá nyil-
vánította. Az idei ünnepi köz-
gyűlésen kitüntető díjakkal 
ismerték el a közművelődés, 
a tudomány, a kultúra, az épí-
tészet, a környezetvédelem, a 
közbiztonság és a társadal-
mi összetartozás érdekében 
tett erőfeszítéseket. Buda kör-
nyékén évtizedes távlatban 
nem volt annyi díjazott, mint 
ebben az évben.

Pest Megyéért emlékérmet vehetett át 
Herein Gyula vállalkozó Budakesziről a 
magyar nemzet hazai és határon túli tör-
ténelmi és kulturális értékeinek megmen-
tésére, ápolására irányuló tevékenysége, 
Budakeszi közösségét erősítő kezdemé-
nyezései és a civil társadalom újjászerve-
zésért folytatott elkötelezett munkája elis-
meréseként.  

Pest Megye Tudományos Díjában 
részesült Prof. Dr. Perczel András 
Nagykovácsiból a magyar tudományos 
élet, a szerves kémia és biológia fejlő-
dése érdekében kifejtett tevékenysé-
ge, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjaként és az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem egyetemi tanáraként 

elért eredményei, lelkiismeretes kutatói, 
vezetői és elhivatott oktatói munkássága 
elismeréseként.

Pest Megye Nemzetiségekért Díját kapta 
a Ringlein tánccsoport Budajenő sváb 
hagyományainak, kulturális és társadal-
mi örökségének megőrzése, Pest megye 
német nemzetiségi gyökereinek hazai és 
nemzetközi népszerűsítése érdekében 
kifejtett tevékenysége, valamint a köz-
ség és a szomszédos települések közösségi 
életében betöltött kiemelkedő szerepének 
elismeréseként. 

Pest Megye Kulturált Települési 
Környezet Díját „Fő utca megújítása” 
kategóriában Budakeszi városa kapta a 
budakeszi városközpont, valamint a Fő 
utca és környezete rehabilitációjáért.

Pest Megye Építészeti 
Nívódíját - lakóépület-kategó-
riában - az öko(logikus) szent-
endrei lakóház tervezői, a buda-
keszi Bártfai-Szabó Gábor és 
Sóti Péter, budakeszi kötődésű 
kivitelező kapták.

Pest Megye Építészeti 
Nívódíját - középület-kate-
góriában az I. díjat - szin-
tén Budakeszi városa kapta a 
Városháza rekonstrukciója és a 
Rathauskellerrel való bővítése 
elismeréseként.

A legeredményesebb közép-
iskolák között a II. díjat a 

budaörsi Illyés Gyula Gimnázium kapta. 
Az első a váci Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium lett.

Ebben az évben a Megyenapon osztot-
ták ki a megyei sportkarácsony díjait is.

Utánpótlás korosztályú csapat III. díj-
ban részesült a Budaörsi SC. Az első a 
gödöllői férfi kardcsapat, a második a 
Ceglédi Elelfántkölykök Kosárlabdaklub 
lett.

Speciális sportoló kategóriában III. díjjal 
jutalmazták a budakeszi Szabó Ozor János 
fekvenyomó és szkander parasportolót. 
Az első Kanyó Zsolt paraatléta, a máso-
dik Kálmán Krisztina kerekesszékes súly-
lökő lett Vácról.

Koós Hutás Katalin
Fotó: Pest Megyei Önkormányzat 

Pest megyei elismerést kaptak

A budajenői Ringlein tánccsoprt
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Gyalogosérzékelők budaörsi és budakeszi zebrákon
A Magyar Közút arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy 2012 végén jelentős 
forgalomtechnikai fejlesztéseket haj-
tott végre Pest megyében. A gyalog-
átkelőhelyek fejlesztése Budakeszit és 
Budaörsöt is érinti.

Összesen 24 helyszínen (Budaörs, Göd, 
Sződliget, Kerepes, Monorierdő, Visegrád, 
Maglód, Taksony, Budakeszi, Pilisszentiván, 

Budakalász, Fót, Pomáz, Nagytarcsa, Pécel, 
Isaszeg és Halásztelek településeken) gyalo-
gosérzékelő rendszereket telepítettek jelző-
lámpával védett gyalogátkelőhelyekre, több 
mint 10 millió forint értékben. A beruhá-
zás lényege, hogy amennyiben a gyalogo-
sok zöld jelzést kapnak, a rendszer meghosz-
szabbítja a szabad jelzésüket, ha még gyalo-
gosmozgást érzékel, megnövelve a biztonsá-
gos átkelés lehetőségét a járókelők számá-

ra. Több helyszínen iskolák közelébe tele-
pítették a korszerű forgalom-befolyásoló 
rendszert, így például amikor gyermekcso-
port halad át a zebrán, a rendszer érzéke-
li ezt és hosszabb zöld-időt biztosít ahhoz, 
hogy a hátul haladók is biztonságosan átér-
hessenek. 

Ez a fejlesztés Budaörsön a Szivárvány 
utcai, Budakeszin pedig a Temető utcai 
gyalogos átkelőhelyet érinti.

Folytatódhat a hegyeshalmi vasútvo-
nal felújítása a leromlott Biatorbágy-
Tata szakasszal. A Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség környezeti 
hatásvizsgálati eljárást indított az 1-es 
vonal felújítandó, Biatorbágy–Tata sza-
kaszán.

A felújítandó szakaszon öt állomás és öt 
megállóhely érintett, a nem használt vágá-
nyokat elbontják, megújulnak a felvé-
teli épületek és a peronok, több helyen 
nyomvonal-korrekciót is terveznek – írja 
a kemma.hu. 

A GERECSE konzorcium nyerte 2011-
ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
(NIF) Zrt. által kiírt tendert, amelyben 
az 1-es vonal igen leromlott állapotú, 
Biatorbágy-Tata szakaszán kell a korszerű-
sítés engedélyezési terveit, és a környeze-

ti hatástanulmányokat elkészíteni. A sza-
kaszon 140, illetve 160 kilométer/órával 
közlekedhetnek majd a vonatok, jelenleg 
papíron 140 kilométer/óra a pályasebes-
ség. A vasúti pálya, a biztosítóberendezési 
és távközlési építmények terveit a magyar 
hatóságoknál, míg a környezetvédelmi 
hatástanulmányt az Európai Unióhoz kell 
bemutatni. A nyílt vonalon és az állo-
mások átmenő vágányain 60 kilogramm/
folyóméteres vágányok épülnek, az állo-
mási megelőző vágányok 54, míg a mel-
lékvágányok 48 kilogramm/folyómétere-
sek lesznek. Az állomásokon 55 centimé-
ter magas peronok épülnek, míg egy külön 
projekt részeként P+R és B+R parkolókat 
is telepítenek az iho.hu értesülései szerint.

 A tervben szerepel a tatabányai főpá-
lyaudvar teljes átépítése és az alsógallai 
vasútállomás egy kilométerrel odébb tele-
pítése is.

Újabb lépés az 1-es korszerűsítésében

Biatorbágy és Etyek között nyolc évvel 
ezelőtt kezdődött az etyeki faluszépí-
tő egyesület és a biatorbágyi tájvédő 
kör közös elhatározása: hatszáz facse-
metét ültettek az Etyek-Biatorbágy főút 
mentén. Közel négyszáz azonban tönkre-
ment. Az őszi újraültetési akciókkal, így 
tavaly novemberben is folyamatosan 
pótolták a foghíjakat. A vízigényes facse-
metéket örökbe fogadóik gondozzák.

2005-ben, egy évvel az etyeki kezdemé-
nyezés után a biatorbágyiak is beálltak 
a sorba. Etyek a települést jelző táblá-
tól a Pest megye tábláig, a megyehatár-

tól a saját településük határáig Biatorbágy 
ülteti tovább a fasort, a Biatorbágyi 
Nagycsaládosok Egyesülete, a Biatorbágyi 
Tájvédő Kör és a Zsámbéki-medence 
Életminőségéért Egyesület szervezésében. 
Azóta évente bővül a program a két tele-
pülés civil összefogásának köszönhetően. 

A facsemeték kezdetben igen érzékenyek 
a szárazságra, locsolni kell őket, ami elég 
költséges dolog. A kifejlett példányok már 
igen ellenállóak a környezeti hatásokkal 
szemben és olyan fasort képeznek, amely-
nek a látványa akár évszázadokon át is 
kamatostól visszaadja a befektetetett gon-
doskodást.

Alakul Közép-Európa 
leghosszabb platánsora

Mintegy 400 ezer euró árbevételt ért 
el tavaly a budaörsi KÜRT Információ-
biztonsági és Adatmentő Zrt. tíz éve 
bejegyzett németországi leányvállalata, 
amelynek piaci részesedése már 15 százalé-
kos. A KÜRT tervei között szerepel újabb 
ügyfélszolgálatok nyitása, és az adatkeze-
lési problémák megelőzésére szolgáló új 
alkalmazás bevezetése, amelyet idén márci-

usban mutat be a vállalat. A Münchenben 
hamarosan megnyíló ügyfélszolgálattól már 
2013-ban 10 százalékos árbevétel-növe-
kedést várnak. Magyarországon a budaör-
si központ mellett Budapest keleti részén 
nyílik ügyfélszolgálat - közölte a KÜRT.

A KÜRT 1989-ben alakult. Magyar tulaj-
donban lévő vállalkozásból nőtte ki magát 
nemzetközi vállalatcsoporttá, mely immá-

ron csaknem 20 évnyi fejlesztést tudhat 
maga mögött az információ védelmére, az 
adatvesztések és adatlopások megelőzésé-
re és az elveszett adatok helyreállítására 
szolgáló technológiák, megoldások terüle-
tén. Megalakulása óta nyereségesen műkö-
dő vállalkozás, alaptőkéje 20 millió forint, 
alaptőkén felüli vagyona 800 millió forint. 
Jelenleg közel száz munkatársa van.

A KÜRT tíz éve a német piacon

Zöldberuházás a 
budaörsi Tetra Paknál

A zöld beruházásnak köszönhetően a 
budaörsi Tetra Pak az elmúlt évek során 
39 százalékkal csökkentette fajlagos ener-
giafelhasználását, miközben 95 százalék-
kal növelte termelését. A svéd alapítá-
sú cég hosszú távon 50 százalékra emel-
né a hulladékká vált italos kartondobo-
zok nemzetközi visszagyűjtési arányát. 
A budaörsi gyárban a gyártási hulladékot 
már 100 százalékban újrahasznosítják. 
A Tetra Pak alapító tagja és legfőbb támo-
gatója az Italos Karton Környezetvédelmi 
Egyesülésnek (IKSZ), amely az italos kar-
tondobozok szelektív gyűjtését és újra-
hasznosítását népszerűsíti és ösztönzi 
Magyarországon. Az IKSZ tevékenységé-
nek is köszönhetően az italos kartondo-
bozok visszagyűjtési aránya 8 év alatt 21 
százalékra nőtt Magyarországon. 

(MTI)

Jelentkezés április 5-ig!
A Biatorbágyi Faluház és a Pest Megyei 
Közművelődési Intézet 2013-ban is várja 
gyermek-bábcsoportok jelentkezését a XVI. 
Gyermekbábos Találkozóra, ahol kiválaszt-
ják azt a bábcsoportot, amely Pest megyét 
képviselheti Egerben, a Gyermekbábosok 
Országos Fesztiválján. Kezdő és haladó 
bábcsoportok írásban 2013. április 5-ig 
jelentkezhetnek (e-mail: fodorbalazs.
faluhaz@biatv.hu) iskolai, művelődési 
intézményi, alapítványi, egyházi stb. fenn-
tartású szervezetektől egyaránt.

További információ Fodor Balázs műve-
lődésszervezőtől (tel: 06-30-697-4112) 
és Szádváriné Kiss Mária igazgatótól (tel: 
06-30-697-4092, e-mail: szadvarimari.
faluhaz@biatv.hu)  kérhető.

A találkozót 2013. május 11-én tartják a 
Biatorbágyi Faluházban.
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A Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Programban 
elnyert uniós támogatás keretében 
Nagykovácsiban rövidesen megújul az 
Öregiskola épülete, ráadásul új funkci-
ót is kap a kis- és középvállalkozókat 
egy hangyaszövetkezeti rendszer gon-
dozásával segítő inkubációs központ 
létrehozásával. 

E gazdasági együttműködési forma jel-
lemzője, hogy a szövetkezetként műkö-
dő gazdasági kapcsolatok eredményeiből 
a tagok nem a tőkebefektetésük, hanem a 
közös eredmény eléréséhez való hozzájá-
rulásuk arányában részesülnek, továbbá a 
szövetkezet meghatározó stratégiai dön-
téseit nem a tőkebefektetés arányában, 
hanem demokratikus, az egy tag - egy 
szavazat elve alapján hozzák. 

A jogszabályi környezet változása is 
segíti a nagykovácsi törekvést, hiszen a 
vidékfejlesztést 2020-ig tervező Darányi-
terv magába foglalta egy új szövetkeze-

ti törvény megalkotását, amely ez év ele-
jén várhatóan meg is születik. Az Európai 
Unió 2013 utáni agrárpolitikai program-
ja a termelők összefogásának ösztönzé-
sét, a termelő és a fogyasztó között a ter-
mékek útjának lerövidítését tartja kívána-
tosnak. Nagykovácsinak tehát az a törek-
vése, hogy az inkubációs központ a helyi 
vállalkozók számára szövetkezeti szolgál-
tatásokat nyújtson, a hazai és nemzetkö-
zi folyamatokkal összhangban áll. 

Nagykovácsi a szövetkezeti keretek 
között a helyi adottságokra épülő ter-
melés gazdasági kapcsolatainak kiterjesz-
tését, a helyi gazdaság fejlesztését, ezen 
belül a helyi, kihasználatlan mezőgazda-
sági területek, főleg gyümölcsösök meg-
munkálását, a termények energia-haté-
kony ipari feldolgozását kívánja elindíta-
ni a helyi gazdálkodók és lakosok bevo-
násával és aktív részvételével.

A demokratikusan irányított szövetke-
zet termelésszervezési és kereskedelmi 
szolgáltatásainak kialakítására az önkor-

mányzat közbeszerzési eljárással már ki is 
választotta azt a partnert, amelyik a szö-
vetkezeti rendszerfejlesztésben szerzett 
hazai és nemzetközi tapasztalataival segí-
teni tudja a helyieket a közösen vállalható 
egyéni érdekeik pontosításában, az ezen 
alapuló szövetkezeti szerveződésben, 
a belső szabályzatok megalkotásában. 
Ez a szervezet a 2010-ben Magyar 
Örökség Díjban részesült HANGYA, 
amely éppen a múlt hagyományainak 
felhasználásával közel kétszáz szövetke-
zetet indított útjára és képviseli hazai 
és nemzetközi kapcsolatai révén érde-
keiket.

Lapzártánk után, február 4-én, a fenti 
tájékoztatást közreadva, ebben a témában 
tartott lakossági fórumot Bencsik Mónika 
polgármester és Tóthné Pataki Csilla 
jegyző a nagykovácsi Öregiskolában, 
amely a gazdálkodói igényeknek az első 
megfogalmazását, a közös cselekvést szol-
gáló szövetkezet alapításának megindítá-
sát célozta.

Hangyaszövetkezeti rendszer épül

Január 2-tól a Nagykovácsi Polgár-
mesteri Hivatal 9. sz., korábban igaz-
gatási irodája ad helyet a Pest megyei 
Kormányhivatal Budakeszi Járási 
Hivatala Nagykovácsi Kirendeltsé-
gének. 

A nagykovácsi jegyző internetes közle-
ménye alapján a polgármesteri hivatal-
ban január elejétől a következő ügyek 
intézhetők: normatív ápolási díj, idősko-

rúak járadéka, otthonteremtési támoga-
tás, gyermektartásdíjak megelőzése, alanyi 
jogú közgyógyellátás, letelepedési támo-
gatás, menekültügy, lakcímnyilvántartás, 
mozgáskorlátozottak parkolási engedélye, 
gyámhivatali ügyek, védelembevétel, sza-
bálysértések, veszélyes ebek tartása 

Elsőfokú, építésügyi hatósági feladato-
kat ellátó, általános építésügyi hatósága 
a járásszékhely, Budakeszi önkormány-
zatának jegyzője. Építésügyi Szolgálati 

Pontként Nagykovácsi is ellát bizonyos 
építésügyi szolgáltatási feladatokat, azaz 

– információt nyújt az építésügyi hatósá-
gi ügyintézéshez,

– átveszi és továbbítja az építésügyi 
kérelmeket, a hiánypótlásokat, nyilatko-
zatokat, az eljárási illetéket és az építés-
ügyi igazgatási szolgáltatási díjakat.  

A fentiek alapján a hivatalban eddig fog-
lalkoztatott két építéshatósági ügyinté-
ző munkaviszonya megszűnt. Egyikük a 
továbbiakban a Budakeszi Építéshatósági 
Osztály munkatársa lesz. 

Változások a hivatalban

Több mint 27 millió forintos európai 
uniós vissza nem térítendő támogatás-
ból kezdte meg szennyvíz-hálózatának 
fejlesztési előkészületeit Nagykovácsi 
nyertes KEOP-pályázatának köszönhe-
tően. Az Új Széchenyi Terv keretein 
belül egy nagyobb horderejű pályázati 
projekt előfutáraként elnyert támogatás 
segítségével elérhető szolgáltatások és 
fejlesztési stratégia a következő pályá-
zati kiíráson való megfelelést teszi lehe-
tővé a falu számára.

Az előkészületi projekt tervezett összkölt-
sége 32,5 millió forint, azonban az önkor-
mányzati szféra e kiírásban szereplő 85%-
os támogatási intenzitásának köszönhető-
en a község költségvetéséből ennek csak 
15%-os finanszírozása szükséges. 

Az előkészítési projekt során 2013. 
második feléig készülnek el azok a tervdo-
kumentációk és tanulmányok, amelyek a 
kivitelezésre vonatkozó pályázat benyúj-

tásához és a kivitelezési közbeszerzések 
előkészítéséhez szükségesek. 

A tervezett beruházás az északi telepü-
lésrész, a Zsíros-hegy csatornázását oldja 
majd meg. Kiépül egy új szennyvíz-főgyűj-
tő, központi szennyvízátemelő- és szenny-
víznyomócső-rendszer, fővárosi csatlako-
zással. Ezen felül a pályázatban megenge-
dett mértékben a már meglévő szennyvíz-
hálózatot is megújítják.

Huszonhétmilliót nyert Nagykovácsi

Hány ember szívében született imád-
ság, hogy legyen méltó háza itt Istennek 
a reformátusok számára is, és hányszor 
érkezett el az emberi tervezés áthatol-
hatatlan falakhoz, legyőzhetetlen aka-
dályokhoz? Talán azok tudják, akik az 
elmúlt évtizedeket végigélték. – hang-
zott el dr. Szabó István, Duna mel-
léki püspök igehirdetésében november 
24-én Nagykovácsiban, a Budapest-Déli 
Református Egyházmegye új templomá-
nak szentelésén.

Bencsik Mónika polgármester köszön-
tő szavaiban visszaemlékezett az önkor-
mányzat nyolc évvel ezelőtti döntésé-

re, amellyel telket biztosított a templom-
építésre. Mint mondta, az épület bármi-
lyen anyagból is készül, „az alap min-
dig Krisztus”. „A fény, amit minden este 
látok az ablakomból erről a helyről világí-
tani, áradjon, és sokakat segítsen a megfe-
lelő értékrend megtalálásához” – e szavak-
kal adta át Nagykovácsi zászlaját Bencsik 
Mónika polgármester.  

Áder János köztársasági elnök és Orbán 
Viktor miniszterelnök köszöntését Varga 
Róbert nagykovácsi lelkipásztor tolmá-
csolta.

1949-ben csendült fel először a zsoltár 
a régi parasztházból átalakult templom-

ban – tájékoztatta a gyülekezetet Varga 
Róbert lelkipásztor. 2006 körül merült 
fel az igény arra, hogy fellendüljön a lelki 

élet. 2007 áprilisában helyezték el a temp-
lom alapkövét, és még abban az évben 
elkészült a födém, 2009 tavaszára állt a 
torony egy része, majd leállt az építke-
zés. 2009 augusztusában vállalta el a lelki-
pásztori szolgálatot Varga Róbert, akinek 
a számításai szerint közel 80 millió forint-
ból készült el a kor igényeinek megfele-
lő templom. Nagy segítséget jelentett az 
építkezéshez az egyházkerület és az egy-
házmegye anyagi támogatása, az országos 
gyűjtés, a magán- és a gyülekezeti ado-
mányok.

forrás: Reformátusok Lapja 2012/12.

Átadták a nagykovácsi református templomot
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A hetvenes évek óta nem volt lénye-
ges változás a telki Fő utca állapotá-
ban, miközben igényes családi házas 
övezetek épültek ki a településen. 
A múlt év második felében azonban, 
csupán megtakarításaira támaszkod-
va, Telki önkormányzata 110 millió 
forintot költött a település főutcá-
jának és környékének rendezésére.

Deltai Károly polgármester lapunknak 
elmondta, hogy a beruházás alapját 
Varga Béla főépítész közreműködé-
sével az ófalu megújítására készített 
tervek szolgáltatták. Számos olyan 
munkát elvégeztek, amely nem 
kötődik közvetlenül az útfelülethez 
és környezetéhez, így kisebb csatorná-
zások, a csapadékvíz elvezetése, kocsibejá-
rók, járdák, zöldfelületek rendezése, zeb-
rák és azok kiemelt közvilágításának kiala-
kítása, új buszmegállók és buszvárók, par-
koló sávok létesítése, védőkorlátok elhe-
lyezése, telefonfülke és utcabútorok tele-
pítése. Felújították a bekötő utak keresz-
teződéseit is. A polgármesteri hivataltól a 
temetőig jelenleg babakocsival is akadály-
mentesen lehet közlekedni a járdákon, s a 
naponta hét-nyolcezer járművet áteresz-

tő főutcán az átkelést három zebra segíti. 
A beruházás teljes költségvetését kite-
vő 110 millió forintot minden külső for-
rás nélkül, a háromezres település önkor-
mányzatának takarékossága teremtette 
elő. A polgármester úgy mutatta be az 
új főutcát, hogy az visszafogott, takaré-
kos, minden hivalkodástól mentes, ugyan-
akkor rendezettebb, élhető és barátsá-
gos képet mutat. A városvezető kiemelte 
Szigeti Antal a Fő utcai körzet képviselő-

jének munkáját, aki a legfőbb motorja volt 
a beruházásnak. 

A polgármester lapunknak elmondta, ter-
vezik a polgármesteri hivataltól a templo-
mig az egységes járda továbbépítését, majd 
a templomtól a falu másik végéig építe-
nék ki az akadálymentes gyalogos közle-
kedés lehetőségét. Ha lesz pályázat úgy, ha 
nem, hát takarékoskodnak tovább a tervek 
mielőbbi megvalósítása érdekében. 

Koós Hutás Katalin

Csak önerőből - elkészült a főutca Telkiben

Telki, Perbál

Sokáig pandúr pertu-
ban voltunk, ő tege-
zett én magáztam. 
Nem csak a tizenöt év 
korkülönbség okán, de 
János nem mindenkit 
engedett közel magá-
hoz. Mértéktartó, meg-
fontolt, pedáns ember, 
aki mindenkinek meg-
adja a tiszteletet és azt 
elvárja másoktól is. 

Felmenői valamikor a XVIII. század ele-
jén svábföldről, a jobb élet reményében 
települtek Magyarországra. Még kicsik a 
gyerekek, amikor elvesztik édesapjukat. 
A magára maradt édesanya három gyer-
mekével földművelésből és alkalmi mun-
kákból él. 

A család legkisebb gyermeke János, 
1925-ben Telkiben született. Mire fiatal-
emberré cseperedik, kitör a II. világhá-
ború. 1944 tavaszán, Budajenőn a Véber 
kocsmában a német sorozóbizottság arra 
kötelezi a svábokat, hogy lépjenek be a 
német hadseregbe. Az emberek zúgolód-
nak - nem akarnak az idegen hadsereg-
ben szolgálni -, mire a németekkel érke-
ző katonatiszt hadbírósággal fenyegetőzik. 
„Gondolhatod, hogy ehhez semmi ked-
vem nem volt.” – mondja - „Jóban voltam 
a körjegyzővel, aki gyorsan elküldött egy 
leventeoktató tanfolyamra.” 

A katonaságot mégsem ússza meg, a nyár 
végén besorozzák matróznak a Magyar 

Királyi Folyam és Tengerhajózáshoz. 
1945 januárjában hajójuk négy napig 
Ausztriában vesztegel, amikor az ameri-
kaiak megszórják bombával. „Borzasztó 
volt, azt hittem vége mindennek, de meg-
úsztuk! A mi hajónk nem kapott találatot. 
Aztán bekövetkezett a végzet: május 8-án 
a hajónk legénysége az amerikaiak előtt 
kapitulált.” Nem bántják őket, nem kerül-
nek fogságba, még két hónapig a hajón 
teljesítenek szolgálatot. Július elején úgy 
dönt, hogy elindul haza. Bécsújhelytől a 
szovjeteket kijátszva, gyalog teszi meg az 
utat a magyar határig. Hegyeshalomnál 
felmászik egy vagon tetejére, úgy érke-
zik Budapestre. 1947-ben az új hadsereg 
ismét behívja katonának, de már csak egy 
évet kellett szolgálnia. 

Telkiből járt Budapestre dolgozni, alkal-
mi munkákból élt. 1953-ban egy plaká-
ton meglátja, hogy a Lövő ház utcában a 
MÁVAUT sofőröket keres. Bár jogosítvá-
nya nem volt, jelentkezik. Elvégzi a szük-
séges tanfolyamot, majd 32 évig szol-
gál az ország különböző járatain. A kör-
nyék munkaképes lakossága már akkor is 
Budapestre járt dolgozni. Jani bácsit, a ked-
velt buszsofőrt mindenki ismeri. Nősülése 
után költözik Perbálra. Nyugdíjazása előtt 
a közlekedési miniszter a következő sza-
vakkal tünteti ki: „Gratulálok, János bácsi! 
Annyi kilométer vezetett, hogy akár hat-
szor megkerülhette volna a földet, s mind-
ezt baleset nélkül.”  

A ma már nyolcvannyolcadik évét tapo-
só buszsofőr visszavonultan él feleségével. 

A közéleti történéseket naprakészen isme-
ri, de „nem szeretem a politikát”, mondja. 
„Én már csak a nyugalmat, a csendet és a 
kertet szeretem.” Amikor a kitűnő egész-
ségi állapota titkáról érdeklődöm, feláll 
és meglepetésemre néhány tornagyakorla-
tot mutat be. „Minden este ezt csinálom, 
soha nem ittam alkoholt és sosem dohá-
nyoztam.” 

Amikor kikísér a kapuig, még hosszan 
beszél a rózsáiról, gyümölcsfáiról. „Nincs 
annál csodálatosabb dolog, mint mikor a 
saját kezűleg oltott fáról leveszed az első 
őszibarackot” – mondja. „Próbáld meg! 
Meglátod, hogy igazam van.” 

Szilágyi László, Perbál

j

ná-

Ismeretlen ismerősök 7. - Eidenpencz János

Perbál-Petrol
Január közepén töl-
tőállomás nyílt 
Perbálon az ipari 
területen. Egyelőre 
gázolajat, de a szük-
séges engedélyek 
beszerzése után még 
ebben az évben ben-
zint is árulnak majd. 
A perbáliak eddig 
a hét kilométerre, 
Zsámbékon műkö-
dő benzinkútra jár-
tak tankolni.

Foto: Szilágyi László
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Közös hivatalt működtetnek

Budajen�, Tök, Remetesz�l�s

Január elsejétől közös polgármeste-
ri hivatalt működtet Budajenő, Tök és 
Remeteszőlős önkormányzata.  2013 
januárjától ugyanis a 2012. januári 
állapot szerint kétezer állandó lakos 
alatti települések nem tarthatnak fenn 
önálló hivatalt. Májusig egy nagyobb 
településsel, vagy több kisebbel össze-
fogva közös polgármesteri hivatalban 
kell megoldaniuk településük ügyeinek 
intézését. 

A lakosok összeszámlálásánál Budajenő 
csak 33 fővel maradt el a kétezertől. 
A jelenlegi felállásban viszont Budajenő 
hivatala 4100 állampolgár ügyeit intézi.

Budai István polgármester tájékoztatá-
sa szerint bizonyos feladatokat ez évtől 
csak a budajenői központtal működő pol-
gármesteri hivatal láthat el. A helyis-
meretet igénylő, kifejezetten a helyi 
lakossághoz kötődő ügyek (pl. szociális 
ügyek, közmunka stb.) továbbra is Tök és 
Remeteszőlős hivatalaiban rendeződnek, 

a budajenői önkormány-
zat kirendeltségeként. 
A budajenői, a töki és 
a remeteszőlősi polgár-
mesteri hivatal jegyzői 
irányítása a budajenői 
jegyző, Kovács Dénes 
kezében van, a munkál-
tatói jogokat is Budajenő 
gyakorolja.  

Az önkormányzati 
együttműködés feltéte-
le, hogy a maximum hét 
településnek el kell érnie 
a legalább kétezer főt. 
Az együttműködő tele-
pülések között közigaz-
gatásilag egy település-
nél több nem lehet. Remeteszőlőst tekint-
ve Budajenő Nagykovácsival közigazga-
tásilag határos, Tökkel pedig határszom-
szédságban élnek.

Az egyes települések önkormányza-
ti önállósága tehát megmarad, testületei 

dönthetnek a települést érintő kérdések-
ben, de a nem helyhez kötött ügyek inté-
zése a közös polgármesteri hivatalban zaj-
lik, melynek költségeit létszám- és feladat-
arányosan megosztják egymás között, így 
tartják fenn közösen a budajenői hivatalt.

Az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet 
elfogadta a telki Pipacsvirág Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola sakk-logika oktatására vonat-
kozó kerettantervét, így az választható 
tantárggyá vált az általános iskola 1-4 
évfolyamán. Egy elhivatott sakkokta-
tó szakember, Pregitzer György az, aki 
személyiségével egyre több gyereket 
nyer meg a sakkoktatás ügyének. 

A telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában közel 
egy évtizede szakköri szinten, két éve 
pedig heti két órában órarendi keretek 
oktatják a sakkot. A sakk-logika terüle-
tekhez kapcsolódó növekvő igények, az 
iskolákban már ilyen tantervvel kiválóan 
működő osztályok iránti nagyfokú érdek-
lődés, a tapasztalatok és a mérési ered-
mények, valamint az iskolába ellátoga-
tó szakemberek bíztatása alapján vágtak 
bele – egy munkacsoportot létrehozva - a 
sakk-logika kerettanterv kidolgozásába. 

Lapzártánk után, február elején, három-
szor egynapos rendezvénnyel próbáltak 
betekintést nyújtani a sakk-logika okta-
tás folyamatába, és a kerettanterv hasz-
nálatával kapcsolatos tudnivalókat meg-
osztani az érdeklődőkkel.  A programot a 
sakk-logikaoktatás tehetséggondozásban, 
fejlesztő munkában betöltött szerepével 
kapcsolatos előadásokkal színesítették.

Sarlós Erzsébet az oktats.hu-nak koráb-
ban úgy nyilatkozott, hogy a képességek-
nek szinte nincsen olyan területe, amit a 
sakk ne javítana. Fejleszti a logikus gon-
dolkodást, a rövid és hosszú távú memó-
riát, a lényeglátást, a stratégiai gondolko-
dást, az összefüggésekben való gondol-
kodást, az előre gondolkodást, a kocká-

zatelemzést (merjenek-e lépni vagy ne, 
minek mi lesz a következménye), a meg-
osztott figyelem képességét, a térlátást, 
az összefüggések felismerésének képessé-
gét, a kreativitást, az induktív és deduk-
tív gondolkodást, valamint a kombiná-
ciós képességet. Az ellenfél tiszteletére 
nevel. Normális versenyszellemet alakít 
ki, hiszen a sakkozásnak van etikettje: 
minden meccs előtt kezet fognak a gye-
rekek, jó játékot kívánnak egymásnak, a 
végén pedig gratulálnak. Türelemre nevel, 

hogy ki tudják várni, amíg lép a másik. El 
tudják fogadni, ha megverik őket, ha ők 
a gyengébbek. Demokráciára is nevel, a 
sakkban nem számít a kor, kinek meny-
nyi pénze van, ki honnan jött, az a lényeg, 
hogy ha leülnek egymással szemben, ki 
mit tesz le az asztalra. A sakktáblánál 
mindenki egyenlő.

Sarlós Erzsébet arról is beszámolt, hogy 
a kompetenciamérési eredményeink évről 
évre egyre jobbak, Magyarország jó isko-
lái közé tartoznak. Rendre dobogós helye-
zéseket értek el a megyei megméretteté-
seken. A tanulmányi eredményeik is igen 
jók, tehetségpont is lettek a múlt évben. 
Tavaly a harmadikos kislányaik megnyer-
ték a megyei diákolimpiát, félévnyi sak-
kozás után, megverve a több mint tíz éve 
veretlen veresegyházi csapatot és bejutot-

tak az országos döntőbe. Egy elsős kisfiú 
pedig, aki azért kezdett el sakkozni, mert 
a nővére harmadikosként sakkozott és ő 
is szeretett volna, a pest megyei bajnoksá-
gon lett 2. helyezett. 

És ez még csak egy kétéves folyamat 
eredménye, ami hosszú távon nagyon jó 
alapot teremt, bármelyik iskola jól épít-
kezhet rá a jövőben.

fotó: iskola.telki.hu

Így sakkozunk mi!

Új helyen működik a remeteszőlősi 
polgármesteri hivatal tavaly október 
óta. Az új cím 2090 Remeteszőlős, 
Vénusz u. 8-10. Tel: 06-26-355-293. 

Szathmáry Gergely polgármester lapunk-
nak elmondta, hogy a remeteszőlősi 
önkormányzat megalakulása óta bérle-
ményben működik az adyligeti rendészeti 
szakközépiskola területén. A bérleti szer-
ződést az intézmény tavaly nyáron fel-
mondta. Miután az önkormányzat felettes 
szervének közreműködése sem tudta az 
elhatározást megmásítani, a minél gyor-
sabb és költséghatékonyabb megoldás-
ra törekedtek: egy remeteszőlősi önkor-
mányzati ingatlanon irodakonténerekből 
alakították ki az önkormányzat új, ideig-
lenes székhelyét. Néhány építészeti trük-
kel próbáltak az épület külsején lágyítani, 
amelynek jellegzetességét az illatos lonccal 
befuttatott falai adják majd. A közművesí-
téssel, kerítés- és kertépítéssel együtt brut-
tó kilencmillió forintos beruházás három-
négy év alatt megtérül, tekintve, hogy az 
adyligeti bérleményben 2,5 millió forintot 
fizettek évente.   

Új helyen 
a községháza
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Öt falu hétszáz milliónyi hiteltől szabadult 
meg a Zsámbéki-medencében

A kormányzat átvállalta az ötezer fő 
alatti települések összesen 80 milli-
árd forintot kitevő hiteleit. Az ennél 
nagyobb településekkel az adós-
ság 40-70%-os átvállalásáról a követ-
kező félévben várható megegyezés. 
A budakeszi járásban Budajenőt, 
Remeteszőlőst, Telkit, Tököt és 
Perbált érintette a könnyítés, decem-
ber 27-i fordulónappal. Munkatársunk 
kérdésére a polgármesterek válaszoltak 
Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz-KDNP 
Pest Megye 2. választókerületi elnöke 
sajtótájékoztatóján, Zsámbékon.

Csenger-Zalán Zsolt amellett, hogy a 
minimálbér növelése sem mindennapos, 
rendkívülinek nevezte a települések álla-
mi adósságátvállalását, ugyanúgy, mint a 
közműszolgáltatók tarifáinak csökkenté-
sét januártól, amelyre az elmúlt negyed-
században nem volt példa és valószínű-
leg a következőben sem lesz. Tarthatatlan, 
hogy Magyarországon az energiaszolgál-
tatásokért Ciprus után a legtöbbet fizet-
jük az európai unióban. Az önkormány-
zati adósság állami átvállalása pedig azért 
fontos, mert az államadósság részeként 
a finanszírozása kedvezőbb feltételekkel 
oldható meg, mintha az önkormányza-
tok a rájuk eső résszel külön-külön pró-
bálkoznának. 

Perbál adóssága az uniós pályázatuk 
önerejéhez a Magyar Fejlesztési Banktól 
felvett, hosszú lejáratú, kamattámogatott, 

155 millió forintos hitelből és 25 mil-
lió forint, működési kiadásokra fordított 
folyószámlahiteből áll. A pályázat révén 
újult meg az óvoda, az iskola, a település-
központ és a polgármesteri hivatal - tájé-
koztatott Varga László polgármester. 

Szathmáry Gergely, Remeteszőlős pol-
gármestere arról számolt be, hogy ötven-
hatmillió forint hitelállományuk infrast-
ruktúra-beruházásaik során halmozódott 
fel, a Magyar Fejlesztési Bank kamat-
támogatott hiteleiből. Az úthálózat és 
közösségi területek fejlesztése valósult 
meg, főként pályázati forrásból, a hitelből 
finanszírozott önrész segítségével. 

Kovács Dénes budajenői jegyző elmond-
ta, hogy Budajenő ötvenötmilliós adóssá-
ga a műemlékileg védett bencés apátság 
épületegyüttesében működő iskola, pol-
gármesteri hivatal és a közös udvar nyolc 

éve zajló felújítása és egy új tornaterem 
felépítése miatt keletkezett. 

Balogh Kálmán, Tök polgármestere örül, 
hogy az óvoda fejlesztésére elnyert pályá-
zathoz hitelből finanszírozott, 38,5 mil-
lió forint önrész állami átvállalásával éven-

te 2,5 millió forint törlesztő részletet taka-
rítanak meg.

Deltai Károly, Telki polgármestere lapunk-
nak úgy nyilatkozott, hogy hitelállományuk 
közel 410 millió forintra rúgott. Mindez a 
szennyvíztisztító létesítésére, az öreghegyi 
közművesítésre és iskolai tornaterem építé-
sére felvett hitelekből adódott össze, 2002 
és 2006 között. Azóta Telki hitelt nem vett 
fel, adósságait folyamatosan törlesztette, 
minden hitele mögött ingatlanfedezet volt, 
s folyószámla-hitelt sem tett szükségessé az 
önkormányzat tervszerű és takarékos gaz-
dálkodása.                   Koós Hutás Katalin

Varga László (Perbál), Szathmáry Gergely (Remeteszőlős), Csenger-Zalán Zsolt (Zsámbék), 
Kovács Dénes (Budajenő) és Balogh Kálmán (Tök) 

Zsámbékiak az országos 
német kalendárium címlapján

Megjelent a 2013. évi 
Deutscher Kalender, a 
magyarországi németek 
legjelentősebb évköny-
ve, melyet évről-évre 
több ezer példányban 
adnak ki. Az idei orszá-
gos német fotópályázat, 
a BlickPunkt alkotásai 
közül hét kapott helyett 
a kötetben, kettő közü-
lük a címlapot díszí-
ti. A két címlapfotó a 
budakeszi Salamon 

Lászlónak a Buda környéki Iránytű meg-
bízásából a 2010-es zsámbéki sváb eskü-
vőn készített felvétele. A Zsámbék utcá-
in háromévente, 2013 nyarán harmadjá-
ra megelevenedő szép tradícióhoz a szer-
vező Lochberg Tánccsoport már most 
várja népviseleti párok, német nemzeti-
ségi hagyományőrző csoportok jelentke-
zését a sandra.fuchs@freemail.hu címen. 
A Deutscher Kalender nyolcszáz forin-
tért megvásárolható a Neue Zeitung 
szerkesztőségében vagy megrendelhető: 
neueztg@hu.inter.net.

Milyenek a magyarok?
Lackfi János legújabb könyve könnyű és szóra-
koztató olvasmány: tökéletes szintézise mind-
azon anekdotáknak és tudományos tényeknek, 
melyek a köztudatban élnek a magyarokról. De 
rávilágít a nagyvilágban rólunk keringő előítéle-
tekre is, s bár történetei olykor elszomoríthatják 
az olvasót, Lackfi egy-egy humoros történettel újra 
és újra mosolyt fakaszt. 35 rövid kis írás közért-
hető, de rendkívül egyedi stílusban meséli el, 
hogy identitásunk milyen tényezőkből áll össze. 
P. Szathmáry István rajzai teszik még érzéklete-
sebbé a szerző mondanivalóját.

Lackfi János József Attila-díjas költő, író, műfor-
dító, tanár, Nyugat-kutató, fotós. Eredeti nevén 
Oláh János. Szülei, 
Mezey Katalin és 
Oláh János mindket-
ten József Attila-díjas 
költők. Hogy apjá-
val össze ne tévesszék, 
publikálása kezdetekor 
a Lackfi nevet vette 
fel. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 
francia tanszékének 
adjunktusa, a Kreatív 
Írás program egyik 
vezető oktatója. 

Új irodalmi 
folyóirat indult

Decemberben indította útjára 
új irodalmi folyóiratát Irodalmi 
Magazin címen a Magyar Napló 
Kiadó Oláh János, József Attila-
díjas költő főszerkesztésével. 
A folyóirat elsősorban a népi iro-
dalom jeles képviselőit venné 
sorra. Ilyen magazinjellegű iro-
dalomtörténeti kiadvány eddig 
nem volt a Kárpát-medencében. 
Az Irodalmi Magazin a nagykö-
zönség számára készül, de emel-
lett a közoktatásban is hasznos 
segédanyag lehet diákok és taná-
rok részére egyaránt. A számok 
tematikusak, s mindig egy-egy 
klasszikus szerzőt, irodalomtör-
téneti korszakot vagy kulturális 
jelenséget ismerhet meg belőlük 
az olvasó. Az első szám témája 
a 110 éve született Illyés Gyula. 
2013-ban két új szám megjelené-
sét tervezi a kiadó, egyiket várha-
tóan Gárdonyi Gézának, a mási-
kat Márai Sándornak szentelik. 
A kiadvány ára 1490 Ft.

Forrás: magyarnaplo.hu
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Február 11. hétfő 18 óra
53 MAGYAR FILM 

II. szakasz
Fábri Zoltán: Húsz óra 

(1965)
az Urániában.

Február 18. 
Fehér Imre: Bakaruhában 

(1957)
Február 25.

Fábri Zoltán: Édes Anna 
(1958)

Március 4. 
Ludas Matyi (1948)

Február 12. kedd 18 óra
Makray Krisztina filmklubja 

a zsámbéki műv. házban.
(Etyeki utca 2. 06-23-342-318)

Február 14. csütörtök 19 óra
ZSOLTÁRKÖLTÉSZET

a dán-norvég irodalomban
Kőrösiné dr. Merkl Hilda a 

budakeszi KÉSZ estjén, 
a Szent László Házban.

(Budakeszi, Fő u. 206-208.)

Február 14. csütörtök 19 óra
24. ÓRA

Käsler Árpád, 
a Banki Adósok 

Érdekvédelmi Szervezetének 
elnöke

Kiutak, nem csak 
devizahiteleseknek –

a biatorbágyi faluházban

Február 14. csütörtök 19 óra
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 
a Szigony-zenekarral
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu

Február 15. péntek 16-22 óra
NOSZTALGIA PARTY

a budakeszi műv. házban
EFMK 

(Fő u. 108. 
tel.: 06-23-451-161)

Február 15. péntek 18 óra
Író-olvasó találkozó

gróf NÁDASDY BORBÁLA
a nagykovácsi Öregiskolában.

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

Február 16. szombat
 NORDIC WALKING-

TÚRA
Találkozó: 7.45-8 óra 

az új Óvodánál
Útvonal: Pilis-hegység: 
Csillaghegy-Róka-hegy-

Ezüst Kevély-Nagy Kevély-
Kevély-nyereg-

Mackó-barlang-Csobánka.
Ktg. 1.200 Ft/fő, táv 10 km

Kapcsolat: Tihanyi Péter 
(túravezető) 30/579-9423

Február 16. szombat 11 óra
Rossini: A SEVILLAI 

BORBÉLY - gyerekeknek
a Prohászka gimnázium 

aulájában
Háziasszony: 

Szalóczy Dóra zenetanár
Tel.: 06-20-387-2286

www.cernahang.hu

Február 16. szombat 18 óra
KÉRINGER GÁBOR

Emléksoroló című
verseskötetének bemutatójára 

a telki iskola aulájába.
K: Szabó Zoltán Attila

az Újnyugat Irodalmi Kör 
vezetője, 

a Budakeszi Régizene Együttes 
és a Telki Énekegyüttes

Február 16. szombat, 20 óra
ÉJSZAKAI MŰSZAK

farsangi koncert 
a zsámbéki műv. házban

Február 21. csütörtök 18 óra
HUBAI IMRE őstermelő 

biogazda, agrárközgazdász
Dr. Csath Magdolna 

közgazdász meghívására
a biatorbágyi faluházban

tart előadást 
(Baross Gábor utca 1).

Február 21. csütörtök 19 óra
Hámori József akadémikus 

előadása
SZENTÁGOTHAI JÁNOS 
agykutatóról a budakeszi 

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

Kör rendezvényén.

Február 21. csütörtök 19 óra
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 
a Fanfara Complexa-

zenekarral
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Február 22. péntek 16 óra
TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ
a budakeszi művelődési 

központban.

Február 23. szombat 15 óra
MEDVECZKI KATALIN 

fotókiállítása
a zsámbéki műv. házban

Közreműködik: 
Gerendás Péter

Február 23. szombat 19 óra
NEIL YOUNG SÉTÁNY 

klubkoncert
Neil Young dalai az Omega 
szövegírójának szövegeivel

Huzella Péter, Jenei 
Szilveszter, Rátóti Zoltán 

és Tóth István
a Marczibányi téren

www. marczi.hu
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Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket minden hónap 25-ig juttassák el hozzánk!

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

Február 24. vasárnap 15 óra
MEGEMLÉKEZÉS

a németajkú lakosság 
elűzésének 67. évfordulóján
a biatorbágyi Faluházban.

Február 24. vasárnap 19 óra
CSURKA ISTVÁN: 
AZ IDŐ VASFOGA
komédia két részben 

a Száguldó Orfeum társu-
lat és 

a Klebelsberg Kultúrkúria 
közös produkciója

a Kultúrkúriában (II. ker. 
Templom u. 2-10.)

Február 25. hétfő 18 óra
MIT ÜLTESSÜNK A 

KERTÜNKBE?
Dr.Kósa Géza, 

az MTA Nemzeti Botanikus 
Kert igazgatója a nagykovácsi 

Öregiskolában. 

Február 26. és 28. 10 óra
BÁBOK

a Káva Kulturális Műhely 
színházi nevelési előadása

a Marczibányi téren
www.marczi.hu

Február 27. szerda 18 óra
CSALÁDI EGÉSZSÉG 

KLUB 
a zsámbéki műv. házban
Házigazda: Simon Anikó

Február 27. szerda 19 óra
GYÓGYÍTÁS és 

MŰVÉSZET
Gyógyít-e a művészet? 

Művészet-e a gyógyítás?
dr. Medgyesi János 

háziorvos és 
Balázs Árpád zeneszerző 

a stresszről és a zene 
gyógyító szerepéről.
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Február 28. csütörtök 20 óra
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 

a Tatros-zenekarral
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Március 2. szombat 19 óra
az AZOKON- zenekar 

koncertje
a budakeszi művelődési 

központban.

Március 2. szombat 20 óra
NAPKUTYA ülőkoncertje

videoklip forgatás, melyre 
sötét ruhában várják a 

közönséget. 
Belépő elővételben 500Ft/fő, 

helyszínen: 800Ft/fő.
a nagykovácsi Öregiskolában.

2013. márc. 8. péntek 19 óra
HERNÁDI JUDIT estje

a zsámbéki műv. házban.
Jegyár: 1600 Ft

Március 8. péntek 19 óra
GERLÓCZY BEA

 Párban c. kiállítása 
Megnyitja Furulyás Katalin.

a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Március 9. szombat 10-13 óra
CSALÁDI NAP
népi játékok, 

néptánc élőzenével,
Vekerdy Mónika vezetésével, 
a Nagykovácsi Muzsikások 

és Kemendi Ágnes 
közreműködésével. 
Belépő: 500 Ft/fő

a nagykovácsi Öregiskolában.

Március 9. szombat 11 óra
Apa, figyelj rám!

HALÁSZ JUDIT koncertje 
a budakeszi művelődési 

központban.

Március 9. szombat 19 óra
a Benkó Dixiland Band 

koncertje
a budakeszi művelődési 

központban.

Március 10. vasárnap 16 óra
ZWICKL POLKA PARTY
a budakeszi művelődési 

központban.

Március 11. hétfő 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM

Halász Pálma: A sajnálat 
kevés, tettekre van szükség!

Április 8. hétfő 19 óra
Papp Katalin, a hídépítő 

Szlovákiából
a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Március 12. kedd 18 óra
Zsámbékiak 

szabadegyeteme
Makray Krisiztina

a húsvéti népszokásokról
 a zsámbéki 

művelődési házban.

ÁLLÁSHIRDETÉS

• 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

• BETANÍTOTT MUNKÁRA keresünk Bu-
daörsi telephelyünkre két műsza-
kos munkarendbe ügyes kezű férfi 
munkaerőt. Jelentkezés: 06-20-370-
80-71 vagy  holger.stiegmann@
stv-group.com.

• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK szá-
mára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-
450-4738

• E.U. KONFORM oktatással egybekö-
tött karrierlehetőség, korlátozott
létszámban, közép- és felsőfo-
kú végzettségűeknek akár főál-
lásban is. E-mail: jeno.kertsz@
groupamagarancia.hu  Tel.: 06-349-
3319,06-20-979-3848

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1270 Ft, 15 szó felett szavanként 100 Ft.

• 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 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
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szerelé-
se, javítása. Pontos, precíz munka, ked-
vező áron. Tel.: 06-70-268-9591
• SZÁMÍTÓGÉPEK karbantartását, szá-
mítógépes hálózatok konfigurálását és 
távfelügyeletét vállalom, Budakeszin ki-
szállási díj nélkül. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-366-4310
• 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 tapaszta-
lattal, diszkrécióval! Időpont egyeztetés: 
Tel.:06-20-933-5548
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi meg-
találjuk párját! BUDAI TÁRSKÖZVE-
TÍTŐ a III. és XII. kerületben: 
Tel.: 06-30-555-8444
• CSERÉPKÁLYHA, 115 elemes, vadonatúj 
eladó készítőtől, lábazattal, ülőpadká-
val, a padkától 6 sor magasság, párkány 
a tetején. Színe barnás-zöldes átmenet. 
Készítő: Lőrincz Éva  Tel.: 06-20-979-
1626. Ár: 250 000 Ft

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általá-
nos és középiskolás diákoknak. Helyes-
írási, szövegértési problémák javítása, 
középiskolás felvételi előkészítés, érett-
ségire felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361
• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás ingatlant 
vásárolnék. Életjáradék is érdekel! 
Tel.: 06-30-942-1362
• 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, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 06-70-246-5049 
• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villanysze-
relést, hibakeresést, elektromos javítá-
sokat, elektromos kisgépek és háztartási 
gépek javítását.  Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com 
• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL diplomás 
tanároktól Budakeszin, minden szinten. 
Nyelvvizsga- felkészítés, üzleti nyelv is.
• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílászárók 
felújítása.  Hőmegtakarítás, por és zaj 
elleni védelem! Nyílászárók illesztése, 
zárak beállítása, cseréje. Nyugdíjasok-
nak, nagycsaládosoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30-644-2881
• FELVÉTELI előkészítés matematikából 
6. osztálytól. Matematika. fizika, kémia 
KORREPETÁLÁS általános és középis-
kolásoknak Budakeszin. 
Tel.: 06-30-203-6770.
• ELVÁLT, három gyermekes  édesanya 
használható fa tüzelésű kályhát keres 
adományba, vagy  kedvező áron megvá-
sárolna. Tel.: 06-30-563-2918
• HÉT nemzeti szláv nyelven beszélő 45 
éves nő munkát vállalna óvónői vég-
zettséggel. Tolmácsolás, gyermekfel-
ügyelet, takarítás, stb. Tel.: 06-70-520-
1840 (Sztojka Tatjana)
• MARCZI KERTÉSZ kertgondozás, szoba-
növény-átültetés, balkonláda-beültetés. 
Márton Géza dísznövénykertész Tel.: 
06-30-681-6217
• ELADÓ Brendon felfújható kerekű ba-
bakocsi és mózeskosár 10 000 Ft-ért. 
Gyermek kiságy 10.000 Ft + matrac 
megegyezés szerinti árban. 
Tel.: 06-70-520-1840

JAVÍTÓ MŰHELY NYÍLT PÁTYON!
Háztartási, ipari, elektronikai, kerti elektromos 

gépek, berendezések javítása, hibakeresése.

PÁTY, ORGONA UTCA 5. TEL.: 202438811, 209843782
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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

 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

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

SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉK
Az idén lekötött színes hirdetéseket a 2012-es áron, 

a szokásos kedvezményeken felül további 10% árengedménnyel kínáljuk.

           Még nagyobb példányszámban, még több oldalon,
12 településen: a teljes budakeszi járásban

10 éves a Buda környéki Iránytű

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418  e-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu
www.budakornyekiiranytu.hu
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Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

Könyvelőiroda Pátyon
Segítünk a cégalapításban, 

ott vagyunk a működés éveiben, 
ha kell mindent megteszünk

 a talpon maradása érdekében és 
segítünk a bezárásnál, ha így alakul.

06-70-425-1275 � info@figures2006.hu

Hirdetés

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

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
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Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K: 7-17 

Sz, Cs, P: 7-18

Szo 7-13

h, v: zárva

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- disznósajt

- tepertőkrém

- sütőkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- véres és májas hurka

DISZNÓVÁGÁSHOZ 

BÉL ÉS FŰSZEREK

VITAMINOK KOMPLEX 
VÁLASZTÉKA VÁLASZTÉKA 

FEHÉRJÉK
ER�S ZSÍRÉGET�K 

IZOMTÖMEG NÖVEL�K 
ÍZÜLET KARBANTARTÓKÍ

VITAMTAVITAMIN

ZSÍRÉGZSÍRÉGE
EG NÖVEEG NÖVE

ANT

Vitamin és Fitness szaküzlet 
Budakeszi, Bianka u. 1. TESCO. 
Simon Roland Tel: 06-70-426-41-21./
Facebook: Budakeszi Scitec Roland vagy Scitec Budakeszi. 
E-mail: simiroli1986@gmail.com. 
                                                  Nyitva: H-Szo 9-20, V 9-19.

A kompozíció kialakításához kutassanak régi, 

1946 előtti fényképek után, akár otthon, akár a 

Helytörténeti Gyűjtemény fotógyűjteményében, a 

városi könyvtárban, a Budakeszi Kultúra Alapítvány 

korábbi években századeleji budakeszi képeslapokból 

készített naptáraiban, de igénybe vehetnek bármely 

más, lehetséges forrást is. Törekedjenek a régi beállí-

tások, képkivágások pontos másolására.

Beadandó az eredeti fénykép másolata,
az új alkotás nyomtatott és digitális változatban (CD-n),

legfeljebb A/4-es méretben.
Egy alkotó maximum 5 fényképpel pályázhat.

A képek hátoldalán kérjük feltüntetni a telefonszámot, 
lakcímet, e-mail címet

Beadási határidő: 2013. május 20.
Beadási cím: Budakeszi Kultúra Alapítvány  

2092 Budakeszi Pf. 136.
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja.

I.díj  20 000 Ft • II.díj 15 000 Ft • III.díj 10 000 Ft

A Budakeszi Kultúra Alapítvány idei helytörténeti naptárával sorozatot indít és egyben fotópályázatot is 
hirdet Budakeszi utcaképek régen és ma címmel. A pályázatok beadási határideje a tanév vége. A felvéte-
lek elkészítésénél a fák lombja miatt ugyanis fontos szempont lehet a megfelelő évszak kiválasztása is.

A Budakeszi Kultúra Alapítvány fotópályázatot hirdet
„Budakeszi képek régen és ma” címmel

Budakeszi azon épített és természeti örökségeiről 
várunk fényképeket, melyeket a múltban már megörökítettek. 
A régi beállításokat, nézőpontokat szeretnénk újra felidézni, 

mi változott az elmúlt közel hetven-száz év alatt.

A JÚNIUS ELEJI EREDMÉNYHIRDETÉSRŐL ÉS A PÁLYAMŰVEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK.


