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B U D A K E S Z I ,  T E L K I ,  B U D A J E N Ő ,  P E R B Á L ,  Z S Á M B É K ,  N A G Y K O V Á C S I 
T Ö K ,  R E M E T E S Z Ő L Ő S ,  B U D A Ö R S ,  B I A T O R B Á G Y  É S  H E R C E G H A L O M
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 IK I B U D A J E ŐN Ő P

A bakancsos turizmusfejlesztés 
első állomása a Som-hegyi turistaház
Cikkünk a 11. oldalon

 
Elhunyt Ferencz Éva  

3. oldal

 
Rostás Pál huszár 

Szlovéniában  
4. oldal

Elhunyt Merétey Sándor
5. oldal

 
A nyolc fiú 

emlékét őrző kereszt  
6. oldal
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Hirdetés

ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ
Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet

H A L L Á S V I Z S G Á LÓ, 
H A L LÓ K É S Z Ü L É K 

S Z A K Ü Z L E T 
INGYENES hallás- és beszédértés vizsgálat tanácsadással,

hallókészülék illesztése próbahordással
Fülilleszték, zajvédő és uszodai füldugó készítése, elem értékesítés
(Hallókészülékek beszerezhetők TB támogatással, vagy teljes áron)

IDŐPONT-EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Tel.: 23/453-076 vagy 06-20/367-22-99  
Nyitva: kedd, csütörtök 10-18-ig, szerda 9-14-ig

HOYA
fényre sötétedő lencsékk

kedvezménnyel,

NOVEMBER 30-IG!

50 Felettiek Napja Nagykovácsiban

Tisztelettel és szere tettel meghívjunk Önt a Nagykovácsiban tartandó 
„50 Felettiek Napja” cím� rendezvényünkre!

Az 50 év felettiek, avagy id�söd�k életmin�ségének javítása, illetve meg�rzése kiemelt prioritása az Európai Unió 
„Az egész életen át tartó tanulás programjának” (Life Long Learning). A TREBAG KFT több, ezen program keretében 
támogatott nemzetközi projektben vesz részt, melynek eredményeit szeretnénk megosztani minden kedves érdekl�d�vel. 
Témakörök ezen a délutánon:

•  fi zikai és szellemi frissesség meg�rzésének lehet�ségei, ezek nemzetközi tapasztalatai
•  jó id� esetén id�söd�k számára cégünknél elérhet� sportolási lehet�ségekb�l tartunk ízelít�t (nordic walking és Tai 

Chi – ehhez érdemes kényelmes, mozgásra alkalmas ruhában érkezni)
•  Szenior Fitnesz Tesztek kipróbálása
• 50 felettiek/id�söd�k számára készített tananyagaink bemutatása (videók, honlapok, tankönyvek)

Id�pont: 2013. november 22. péntek délután 15-18 óra között
A program zárásaként közös beszélgetésre invitáljuk Önöket kis fogadás keretében.

Helyszín: TREBAG Kft. Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 20.
A részvétel ingyenes, viszont a terem kapacitásai miatt jelentkezéshez kötött. 

Jelentkezni lehet Várnai Mónikánál a +36 26 555 221 telefonszámon, vagy a monika.varnai@trebag.hu e-mail címen, 
2013. november 15-ig (péntek). (Jelent�s túljelentkezés esetén újabb alkalmat is meghirdetünk.)

Meghívó 

 Gyógyászati Bolt az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN
– Tüdőéletkor-meghatározás

– Légzőizom mérés – Véroxigénszint mérés
– Vércukor és vérnyomás mérés

– Látásvizsgálat – Hallásvizsgálat
– Számítógépes lúdtalpbetét szűrés

MINDEZ JELKÉPES 500 FORINTÉRT
Várható időpont december eleje. FIGYELJE HÍRDETÉSÜNKET!

06 20 389 2728     •     gyse2004@ gmail.com
www.gyogytar.boltaneten.hu
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Ismét lehet pályázni Pest megyében 
telephely-fejlesztésre. Mikro-, kis- és 
középvállalkozások igényelhetnek 
támogatást a tevékenységi körükben 
hasznosított telephelyek bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, új telephely kialakí-
tásához, november 5-től december 2-ig.

A pályázat kódja: KMOP-1.5.3./C és B 13 

MI A PÁLYÁZAT CÉLJA?
Telephelyfejlesztés. Mikro, kis- és középvál-
lalkozások (KKV) meglévő és új telephelye-
ik kialakítása, fejlesztése, ezáltal versenyké-
pességük megőrzése, fokozása, a régiók fog-
lalkoztatási helyzetének a javítása. 

KINEK SZÓL A PÁLYÁZAT?
Olyan mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok pályázhatnak, amelyeknek az utolsó 
lezárt teljes üzleti évben az átlagos statisz-
tikai létszáma legalább egy fő volt és ren-
delkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti 
évvel. Pályázni lehet közép-magyarorszá-
gi (pest megyei és budapesti), észak-
magyarországi, dél-alföldi, nyugat-dunán-
túli régiókban megvalósuló fejlesztések-

kel. A pályázaton az alapvetően mezőgaz-
dasági tevékenységet folytató vállalkozá-
sok nem vehetnek részt, illetve kereske-
delmi, turisztikai, vendéglátó és pénzügyi 
tevékenységhez kapcsolódó ingatlanfej-
lesztés sem támogatható. 

MEKKORA ÖSSZEGET ÉS MILYEN 
TÁMOGATÁSI INTENZITÁSSAL LEHET 

ELNYERNI?
A támogatás aránya a vállalkozás méreté-
nek és a beruházás helyszínének függvé-
nyében 40-70%. Az elnyerhető támogatás 
összege 10-60 millió forint. 

MIRE LEHET TÁMOGATÁST KÉRNI?
Új épületek építéséhez és/vagy meglévő 
épületek korszerűsítéséhez építési és inf-
rastruktúra fejlesztési tevékenységek fej-
lesztésére, új berendezések/gépek beszerzé-
sére, valamint az ezekhez kapcsolódó szol-
gáltatások igénybevételére lehet pályázni.   

MIKOR LEHET BENYÚJTANI 
A PÁLYÁZATOT?

2013. november 5-től 2013. december 
2-ig lehetséges. 

EGYÉB SZEMPONTOK

– A támogatással megvalósított létesít-
ményt a fejlesztés befejezését követő 
3 üzleti évben fenn kell tartani, azaz 
működtetni kell. 
– A pályázónak vállalnia kell, hogy a pro-
jekt befejezési évét közvetlenül követő 3 
üzleti évben az éves statisztikai állományi 
létszáma nem csökkenhet a bázislétszám 
(2012-es érték) alá. 
– A pályázónak vállalnia kell, hogy 1-6 
új munkahelyet teremt (pályázó méreté-
től függően). 
– Az elnyert támogatás 50%-a előlegként 
megkapható. 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mögött a pályázati tanácsadás és a hozzá 
kapcsolódó pályázatírás és utógondozás 
terén egy olyan szervezet áll, akik meg-
bízhatóak, és kiváló szakmai tapasztalat-
tal rendelkeznek – áll a  Pest Megyei és 
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara közleményében. 
Kapcsolatfelvétel: nagy.andrea@pmkik.hu

Pest megyei hírek

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

Telephelypályázat kisvállalkozásoknak 

Hazánkban az egy főre jutó nemzeti 
vásárlóerő 5009 euró, ami 38,9 százalé-
ka az európai átlagnak. Az idén először 
vizsgált járási adatok szerint a legtöbb 
jövedelemből a budakeszi járásban, míg 
a legkevesebből az ország északkeleti 
járásaiban élők gazdálkodhatnak.

Magyarország ezzel a tavalyihoz hasonló-
an az idén is a 31. helyen áll Európa 42 
országának rangsorában - derül ki a GfK 
Hungária Piackutató Intézet októberben 
bemutatott, 2013. évi vásárlóerő-tanulmá-
nyából. Montenegrót (4541€) és Romániát 
(3491€) megelőzi Magyarország, ám 
Horvátország 5208 eurós egy főre jutó 
vásárlóerővel Magyarország elé került a 
sorban, a lista 23. helyén álló Szlovákia 
7473 eurós vásárlóerejének pedig csupán 
a kétharmadát érte el. 

Magyarországon a megyék és a főváros 
rangsorában Budapest áll az első helyen 
6520 eurós vásárlóerővel, ami 30 száza-
lékkal magasabb, mint a nemzeti átlag, 
ugyanakkor egy szinten van a balti álla-
mok országos átlagával, de érezhetően 
elmarad a szlovák és a cseh országos, 
nagyjából 7500 eurós szinttől.

A 2013. január 1-jével kialakított járási 
rendszert figyelembe véve a GfK az idén 

először járási szinten is vizsgálta a hazai 
vásárlóerőt. Az első helyen álló budake-
szi járásban a vásárlóerő az országos átlag 
127 százaléka. Az előkelő helyezés oka az, 
hogy a járás tagjai között szerepel Budaörs 
és Telki. A két település évek óta dobogós 
az országos listákon, így jelentős mérték-
ben javítják a Zsámbéki-medence többi 
településének átlagát. Budapesttel együtt 
vizsgálva azonban tizenkét fővárosi kerü-
let megelőzi a budakeszi járást. Három 
budai kerületben, az I., a II. és XII.-ben az 
országos átlag több mint 160 százaléka az 
egy főre jutó vásárlóerő.

Az ország öt legszegényebb járásából 
négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
van (Kemecsei, Csengeri, Fehérgyarmati és 
Baktalórántházi járás), egy pedig Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében (Cigándi járás). 
Az itt élők elkölthető jövedelme az orszá-
gos átlagnak mindössze 62-66 százalékát 
teszi ki.

A vásárlóerő az adózás után egy főre 
jutó, rendelkezésre álló, elméletileg elkölt-
hető jövedelmet jelenti, beleértve bármi-
lyen állami juttatást. A GfK Vásárlóerő 
értékei megfelelnek a rendelkezésre álló 
nominál jövedelmi értékeknek, azaz nem 
követik az inflációt és a regionális árkü-
lönbségeket sem tükrözik.   (MTI/Iránytű)

A vásárlóerő a budakeszi járásban a legjobb Országos Fiatal 
Vállalkozói Díj

A november 18-ával kezdődő Fiatal 
Vállalkozók Hetének zárásaként jelentik 
be az idei Országos Fiatal Vállalkozói Díj 
kiválasztottját, aki európai uniós nagy-
követként képviseli a hazai fiatalokat egy 
éven át. Az évente kiosztott díjra idén 
2013. október 14. és november 18. között 
lehet jelentkezni vagy jelöléseket leadni. 
Azok az üzleti életben sikeres fiatalok jelöl-
hetőek, akik saját erőből váltak a gazdasá-
gi élet elismert tagjaivá. Pályázni fényképes 
önéletrajzzal és a jelölt vállalatának rövid 
bemutatásával az info@fivosz.hu címen 
lehet. További info: www.fivosz.hu. 

Elhunyt Ferencz Éva
Életének 62. évében október 17-én hosz-
szú szenvedés után váratlanul elhunyt 
Ferencz Éva, Magyar Örökség Díjjal 
(2003) kitüntetett énekes, színész, elő-
adóművész – közölte a II. kerületi 
önkormányzat, amely saját halottjának 
tekinti a magyar keresztény népi imád-
ságok gyűjtőjét és egyik legismertebb 
népszerűsítőjét. Búcsúztatása novem-
ber 11-én 13 órától lesz a Farkasréti 
temetőben. 
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November 15-én avatják Szlovénia és 
Magyarország honvédelmi miniszte-
rei a szlovéniai Budanjéban a napó-
leoni háborúk idején hősi halált halt 
huszár, Rostás Pál a szobrát, melyet a 
budanjei helyi közösséggel összefogás-
ban a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
közreműködésével újítottak fel.

1813. október 3-án egy össze-
csapásban Rostás Pál, az 
5. Radetzky huszárezred 
katonája életét áldozta baj-
társaiért. Rostás Pál három 
társával egy sebesült huszá-
rokat szállító menetoszlo-
pot kísérve a Wippach folyó 
völgyében haladó ország-
úton Haidenschaft (ma 
Ajdovščina) és Wippach (ma 
Vipava) között az országút 
melletti templomnál ütkö-
zött meg az őket üldöző hat-
van gyalogos és hét lovas 
franciával. Negyedórán 
át küzdve a hét lovas 
franciát levágták, de a 
hatvan gyalogos fran-
cia sortüzétől, harminc 
golyótól eltalálva halt 
hősi halált Rostás Pál. 
A hőstettnek Wippach 
lakói szemtanúi voltak, 
és a franciák távoztá-
val a halott vitézt díszes 
temetésben részesítet-
ték, sírja fölé pedig már 
ekkor emléket emeltek. 
A vidék akkor is szlovén 
lakosságú volt, akik már hosszú ideje lojá-
lis alattvalói voltak az osztrák császárnak, 
így a földjüket és császárukat védő magyar 
huszárt hősüknek tekintették.   

A Hadtörténelmi Közlemények 1914. 
évi 3. füzetében megjelent egy leírás a 
wippachi huszáremlékműről, amely sze-
rint a szobor állításakor, 1845. októ-
ber 16-án Rostás Pál földi maradvá-
nyait exhumálták, díszes koporsóba tet-
ték, és sírja fölé helyezték a kőszobrot, 
melyet a Görztől Prevaldba vezető forgal-
mas úton haladók is láthattak. 

Az első világháború során a Wippach 

folyó völgye felvonulási és hadtápterü-
letté vált. Ismerjük a fronthoz vonuló 
egyik magyar gyalogos katona naplóját 
1915-ből, amelyben csodálkozva és egy-
ben elismerően ír a hazától távoli, 
szépen megőrzött hős huszár emlék-
művéről. 

A szobor és a kerítése valószínűleg 
a II. világháborús olasz megszállás 

alatt semmisült meg.  A kőszobor 
maradványait a nova goricai múze-
um lapidáriumában őrzik súlyosan 
megrongálódott, hiányos állapot-
ban, de a megőrzött dokumentáció 
és a Honvédelmi Minisztérium által 
átadott korabeli huszár egyenruha-
leírások alap-

ján lehetővé vált a 
helyreállítás. A Nova 
Goricai Kulturális 
Örökségvédelmi In-
tézet az emlékművet 
megfelelő nyilvántar-
tásba is vette.

A szlovéniai  Budan-
je helyi közösségének 
elnöke, Zmago Košina 
2010 augusztusában 
Magyarország ljub-
ljanai nagykövetsé-
géhez fordult a Mária-

templom mellett álló magyar huszáremlék-
mű helyreállításának támogatása érdeké-
ben. Akkor a felújítás teljes költsége közel 
17.000 € volt, melynek jelentős részét a 

budanjeiek vállalták és a 
szomszédos Ajdovščina is 
négyezer euróval támo-
gatta. A szobortalapzat és 
a kerítésalap megtisztítá-
sát és restaurálását  ebből 
és a helyiek munkájával 
oldották meg. 

A huszárszobor újbó-
li elkészítése, a talpa-
zat betűinek kifesté-
se, a helyi Kulturális 
Örökségvédelmi Intézet 
által is elfogadott, az ere-

detivel egyező kerítés elkészíté-
se a magyar külügyminisztéri-
um, a honvédelmi minisztérium, 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
adományozói, köztük a buda-
pesti Budavári Önkormányzat, 
valamint a szlovéniai József 
Attila Kulturális Egyesület 
és a Muravidéki Magyar 
Önkormányzat támogatásával, 
Magyarország ljubljanai nagy-
követségének, és természetesen 
a helyi budanjei közösség, azon 

belül is az alapítvány közvetlen kapcsola-
ta, Jožko Člekovič odaadó szervező mun-
kájával valósult meg.  

A felújítás részleteiről az alapítvány 
honlapja, a www.budakeszikultura.hu ad 
részletes tájékoztatást.

Bánkuti Ákos

Két honvédelmi miniszter a szoboravatáson

Budakeszi Kultúra Alapítvány

A szobor talapzatának felirata: 

„Rostás Pálnak Cs. Kir. V-dik Huszár Ezered közvitézének, 
ki MDCCCXIII Octob. III-kán e vidéken hátráló ellenség 
állását IV társaival kutató, hős elszántságal egyedül reá 
rohant. LX gyalog s’ VII lovastól környezve Leonidásként óra 
negyedig az ellenfél bámultára vívot, míg XXX golyótul érve 
a Hon s Fejedelemért vitézül éltét áldozá.    
           Bajnok társoknak hála jelül a hason czímű Ezered”.
Támogatók:  KÜM: 1.410.000,- 

HM: 510.000,- 
Budakeszi Kultúra Alapítvány 1.100.000,- 
melyből Budavári Önkormányzat 400.000,-

Október 12-én az Isten kezében című 
műsorában vetítette a Duna TV a 
Keresztek és keresztállítók című doku-
mentumfilmet, melyet augusztusban 
Sebő Ferenc és a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány közös gyimesi túráján a 
székelyudvarhelyi stúdió munkatársai 
forgattak. 

Közösen járták be azokat a helyszí-
neket, amelyeket Sebő Ödön, a 32-es 
határvadász zászlóalj egykori parancs-
noka A halálra ítélt zászlóalj című köny-

vében megörökített és azokat a kato-
nasírokat is, amelyeket gyimesbükkiek 
és budakesziek évek óta tartó munká-
val keresztekkel jelölnek meg a helyi-
ek emlékezete és a bécsi levéltár ada-
tai alapján azonosított helyszíneken. 
A megjelölt katonasírok sorának bővíté-
se, feliratozása és karbantartása folyama-
tos munkát ad az alapítvány munkatársa-
inak és gyimesbükki segítőiknek.

Ugyanezen a napon a Duna TV 
Székelykapu című műsorában Beszélő rögök 

címmel ugyanebben a témában készült 
egy újabb összeállítás.

Október 19-én a Duna TV Határtalanul 
magyar című műsorában Önzetlen támo-
gatás – munkában a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány című, az alapítványról augusz-
tusban a Gyimesekben forgatott huszon-
öt perces portréfilmet vetítették, melyet a 
nemzeti ünnepen megismételtek.

A filmek az alapítvány honlapján 
(www.budakeszikultura.hu) a Gyimes-
bükk rovatban megtekinthetők.     kohuka

Forgatócsoportok az alapítvány nyomában
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Tarnai Richárd útügyi biztos, Pest 
megyei kormány-megbízott október 
27-én jelentette be Leányfalun, hogy 
a megyei útfelújításokra 2,6 milli-
árd forint jut és közel negyven kilo-
méter út újul meg, többek között 
Nagykőrösön, Monoron, Zsámbékon, 
Vácdukán és Budakeszin a 2014 tava-
száig terjedő időszakban.

Harminchárom milliárd forintos útfelújí-
tás indul, melynek keretében országszerte 
több mint 520 kilométeren 287 kritikus 
állapotú szakaszon javítják majd a fő- és 
mellékutak hibáit - jelentette be Völner 
Pál, infrastruktúráért felelős államtitkár 
vasárnap Leányfalun. 

A mostani 33 milliárd forintos beru-
házás 40 százaléka a főutakon zajlik, 
a maradék pedig négy és öt számjegyű 
utakra esik. Országszerte 287 helyen 
avatkoznak be, ott, ahol a legnagyobbak 
a nyomvályúk és a legrosszabbak a felü-
leti egyenetlenségek. A helyszíneket a 

közútkezelő a megyei útügyi biztosokkal 
együtt választotta ki, ők hangolták össze 
az igényeket is.

Tarnai Richárd, Pest megyei kormány-
megbízott, útügyi biztos a megyei pro-
jekteket bemutatva elmondta: a fel-
újításokra 2,6 milliárd forint jut és 
közel 40 kilométer út újul meg, egye-
bek mellett Nagykőrösön, Monoron, 
Zsámbékon, Vácdukán, Budakeszin. 
A program 2014 tavaszán zárul, így leg-
később addig elkészül a legalább két-
hetes felfordulással járó újraaszfaltozás 
Budakeszi főutcáján.

Zsámbékot a megyei projekt kevésbé 
érinti, mert a Zsámbéktól a Szomor felé 
vezető utat aszfaltozzák újra néhány száz 
méteren, s az útjavítás nagyobb része 
másik megyében folytatódik.

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési kép-
viselő lapunknak elmondta, hogy tervbe 
vették már a Páty és Biatorbágy közötti 
útszakaszt is, amely várhatóan még 2014 
tavaszán szintén megújulhat.

Újraaszfaltozzák Budakeszi főutcáját Elhunyt Merétey Sándor
Október 9-én, 83 éves korában elhunyt 
Merétey Sándor református lelkipásztor, 
zsinati tanácsos, a Budakeszi Református 
Egyházközség templomépítő lelkipászto-
ra, 2001 óta Budakeszi díszpolgára, a bala-
tonszárszói „Soli Deo Gloria” Konferencia 
központot újraé-
pítő igazgatója. 
Hálaadó isten-
tisztelet kere-
tében október 
19-én búcsúz-
tak tőle a buda-
keszi reformá-
tus templomban, 
majd temették 
felesége mellé a 
budakeszi teme-
tőben.

BETLEHEM 2013
A Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület 
pályázatot hirdet Betlehem 2013 
címmel. Beadandó térbeli betlehem, 
figurákkal, bármilyen anyag fel-
használásával, tetszőleges technika 
alkalmazásával, 2013. december 11. 
szerda 10-16 óráig a Helytörténeti 
Gyűjtemény és Tájházban (Budakeszi 
Fő u. 127.).

Maximális befoglaló méret: 
50x50x50 cm. 

A pályázaton egyénileg 
és csoportosan is lehet indulni. 

A pályaműveken kérjük feltüntetni: 
nevet, iskola nevét, osztályt, 

felkészítő tanár nevét, 
értesítési címet, telefonszámot.

A zsűrizés szempontjai: eredetiség, 
kreativitás, a kidolgozás minősége.
Értékelés korcsoportonként: óvodá-

sok, általános iskola alsó tagozat, felső 
tagozat és gimnázium 5-8. osztály

Díjazás minden korcsoportban: 
I. díj 5 000 Ft, II. díj 3 000 Ft, III. 

díj 2 000 Ft értékű vásárlási utalvány

Díjátadás: 2013. december 13-án 
17 órakor a Budakeszi Város Német 

Önkormányzata által rendezett 
„Német Karácsonyon”, 

a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban.

A beadott pályaműveket a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatalban 

állítják ki 
2013. dec. 3. és 2014. jan. 6. 

között.
A pályaművek 2014. január 6. 

után nyitvatartási időben átvehetők a 
Budakeszi Tájházban.

Nádas Anna +36 20 519 5755
Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény és Tájház

www. heimatmuseum-wudigess.hu

Október 28-án letartóztattak négy, 
illegális dohánygyárat működtető fér-
fit Budakeszin, akik több tonna vízipi-
padohányt gyártottak engedély nélkül 
egy bérelt telephelyen. Még aznap egy 
biatorbágyi bérelt raktárban további 
3840 kg, szintén Budakeszin előállí-
tott vízipipadohányt találtak.

A Pest Megyei Főügyészség szóvivője, 
Gyugyi Csilla az MTI-t arról tájékoztatta, 
hogy a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának 
nyomozói október 28-án 2400 kilo-
gramm, a kiskereskedelem számára elő-
készített és 2000 kilogramm, még be 
nem csomagolt vízipipadohányt foglal-
tak le berendezésekkel és alapanyagok-
kal együtt Budakeszin. Mint kiderült, 

a négy férfi kifejezetten értékesítési cél-
ból gyártotta és csomagolta a dohányt. 
Raktárakat béreltek, a dohány előállítá-
sához szükséges alapanyagokat (dohány-
vágatokat, melaszt), technikai eszközö-
ket, berendezéseket pedig Olaszországból 
szerezték be.

Dohánygyártmányt előállítani, dohány-
üzemet működtetni csak adóraktári enge-
déllyel lehet, s a gyanúsítottak nem kértek 
ilyen engedélyt, vagyis bűncselekményt 
követtek el - mondta a szóvivő. A Buda 
környéki Járásbíróság nyomozási bírája 
szerdán elrendelte az érintettek előzetes 
letartóztatását. A négy férfi ellen különö-
sen nagy vagyoni hátrányt okozó költség-
vetési csalás megalapozott gyanúja miatt 
folyik eljárás.

Illegális dohánygyárat számoltak fel Budakeszin

Zabari újra nyert a maratonon
Zabari János a szer-
dai zárónapon is 
elsőként ért a buda-
keszi célba a Bécs-
Pozsony-Budapest 
ultramaratoni futó-
versenyen, így címét 
megvédve megnyerte 
az ötnapos viadalt. 

Egyéniben két női versenyző vágott 
neki a három országon átívelő távnak. 
A svéd Frida Södermark gyorsabbnak 
bizonyult Czibók Ágnesnél.

Zabari most 10 perccel rövidebb idő 
alatt teljesítette az utolsó napra kiírt 
félmaratoni távot, mint tavaly. Mögötte 
Bogár János másodikként, az élete máso-
dik Bécs-Pozsony-Budapest versenyét futó 
Belej Bálint pedig harmadikként ért célba.

A csapatversenyben a Dover nyelvisko-
la csapatának két tagja végrehajtotta azt a 

bravúrt, hogy több mint 300 kilométerrel 
a lábában, a félmaratoni betétverseny tel-
jes mezőnyét megelőzve ért célba. Józsa 
Gábor és Oláh Tamás kéz a kézben halad-
tak át a célkapun. A Dover stafétája mind 
az öt szakaszt megnyerve szerezte meg a 
végső győzelmet. 

Az egyéni és a váltó kategóriákban 
közel 250-en álltak rajthoz a 317 kilo-
méteres, három országot érintő, ötnapos 
ultramaratoni futóversenyen. 

(MTI - fotók: Soós Lajos)
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Filó Kristóf, Budakeszi plébánosa 
áldotta meg október 20-án a budakeszi 
temetőben eredeti szépségében helyre-
állított feszületet a keresztállító Martin 
József lánya, Szendeffné Martin Mária 
és unokatestvére, Martin Kornél jelen-
létében lezajlott ünnepségen.

A kereszt történetét Martinné Szakál 
Margit, felújításának részleteit Jóna 
Gyula ismertette. Közreműködött a 
Hagyományőrző Asszonykórus. A rendez-
vény házigazdája Herein Gyula volt.

Az 1700-as években a németországi 
Ulmból Magyarországra települt Martin 
Mihály 1773-ban Zsámbékon házassá-
got kötött Konrád Erzsébettel, és Mányba 
költöztek. 1789-ben született fiuk, 
ifj. Martin Mihály 1809-ben vette 
feleségül a Budakeszin élő Eszterle 
Annamáriát, akivel attól kezdve 
Budakeszin éltek. Kilenc gyerekük 
közül a legelső, Martin Antal (1810) 
Práth Magdolnát vette el 1830-ban. 
Hat gyermekük közül az elsőszülött 
fiú, Martin Mátyás (1831) unoka-
testvérével, Martin Máriával 1857-
ben pápai engedéllyel házasodott. Az 
ő frigyükből született meg 1860-ban 
az a Martin János, akinek nyolc fia 
emlékét őrzi a temetőben újjászüle-
tett Martin-kereszt. 

A negyven holdon gazdálkodó 
Martin János tekintélyes és köztiszte-
letben álló ember volt, három évre a 
falu bírájává is megválasz-
tották. 1892-től a buda-
keszi takarékszövetkezet 
több tisztségét is betöl-
tötte, végül 1916-1930-ig 
az elnöke volt. Nyolc fia 
1880 és 1894 között szü-
letett. A kemény kézzel 
nevelt fiúk mindegyikét 
apjuk földművesnek szán-
ta. 

A legidősebb fiú, János 
(1880) csendes ember volt. 
A családból egyedül őt 
telepítették ki 1946-ban a 
németországi Ittlingenbe, 
ahol haláláig élt. A csa-
lád legnépesebb ágát 
ő képviselte. Számos 
leszármazottja él a mai 
Németországban. 

József (1882) a budakeszi takarékpénz-
tár vezető pénztárosa, később a felügyelő 
bizottság elnöke lett, de szervezte a helyi 
gazdálkodók tejfelvásárlását is. 1922-ben 
ő állíttatta a Martin-keresztet. A budake-
szi temetőben nyugszik.

Antal (1884) híresen sokat pipázott, 
nagyon szerette a vicceket és a finom 
süteményeket. Kilencven évesen halt meg 
Budakeszin, utolsónak a nyolc fiú közül. 

Ferenc (1885) volt az egyetlen, aki a 
jó képességű fiúk közül továbbtanulha-
tott. Banktisztviselő lett. Az első világhá-

borúban orosz hadifogságba került, hábo-
rús tapasztalatairól naplót írt, melyet 
később fia, Kornél sajtó alá rendezett. 
2001-ben meg is jelent a Hadtörténeti 
Közleményekben Martin Ferenc tartalé-
kos hadnagy első világháborús feljegyzései 
címmel. 1945-ben, Budapest ostroma ide-
jén szovjet aknatűz saját házának kapujá-
ban sebezte halálra.

Mátyás (1887) 1915. június 14-én esett 
el a galíciai Rogoznónál. Két árvát hagyott 
maga után, akiket a második világháborút 
követően, 1946-ban családjukkal együtt 
kitelepítettek Németországba. 

András (1889) édesapját követte a 
budakeszi takarékpénztár elnöki széké-
ben. Szelíd természetű, családszerető 

ember volt. A budakeszi temetőben nyug-
szik. 

Gergely (1891), a hetedik fiú pap-
nak készült, de nem tanulhatott tovább. 
A budakeszi passiójáté-kokban ő alakítot-
ta Jézus szerepét. Jól főzött és harmoniká-
zott. Budakeszin élt haláláig. 

A legkisebb, Jakab (1894) nagyon jó 
humorú, zenekedvelő ember volt, aki nem 
csak a család, de a falu mókamesterének 
is számított. A passiójátékokban ő alakí-
totta Júdás szerepét. A budakeszi temető-
ben nyugszik. 

Szorgalmas életük csendes folyásában az 
I. világháború hozott fordulatot, amikor a 
nyolc fiúból hetet szinte egy napon soroz-
tak be katonának. Hatan épségben haza-
tértek, de az ötödik fiú, Mátyás odave-
szett. Egyedül József maradhatott itthon, 
aki azzal fejezte ki háláját a Jóistennek, 
hogy a háború poklából megmenekült és 
testvérei szerencsésen hazatértek, hogy 
a Pátyi és Budaörsi út között, az akkori 
Erste Klasse területén (később Kertészeti 
Egyetem Tangazdasága) sárga budai mész-
kőből kőkeresztet állíttatott. Az igénye-
sen kimunkált kereszt a Budakeszin és 
környékén élők számára a búzaszentelés 
helyszíne lett, melyet április 25-én, Szent 
Márk napján budakeszi plébánosa tartott 

a vetés megáldásáért, 
a jó termésért és a ter-
mészeti csapások elhá-
rításáért.

A festői környezet 
miatt a magyar film-
gyártás a negyvenes 
években a filmforga-
tásra alkalmas hely-
színek között tartotta 
nyilván, így a Tolnay 
Klári és Jávor Pál 
főszereplésével forga-
tott Tóparti látomás 
című, népszerű film 
egyik romantikus epi-
zódja is itt játszódik. 

Az ötvenes években, a 
kommunista diktatúra 

idején ismeretlenek a keresztet ledöntötték. 
A helybéliek, hogy megmentsék, elásták. 
1963-ban id. Herein Gyula, a tangazda-
ság kerületi igazgatója, megmentve a pusz-
tulástól, titkokban a budakeszi temetőbe 
szállíttatta és felállíttatta, ahol 1992-ben 
restaurálták. Az egyedi öntéssel, a buda-
pesti öntőművekben készített, különleges 
korpusz eredeti színeit akkor Bíró Péter 
festette újra. 

2013-ban, megmentésének és újraállítá-
sának 50. évfordulóján Szendeffné Martin 
Mária kezdeményezésére, Herein Gyula 
és István szervezésében újabb összefogás 
jött létre a kereszt ismételt restaurálására 
és környezetének rendezésére. A keresz-
tet Schall Nándor kőfaragó, az öntött 
vas korpuszt Klinger Ottó hozta rendbe. 
A szobor festését Mészöly Zsófia festőres-
taurátor végezte. A kereszt környezetének 
kőmunkáit Sváb Márton, a kerítést és a 
mécsestartót Bodola Lajos készítette.

A kereszt helyreállítására adományoz-
tak Szendeffné Martin Mária, Martin 
Antal, Martinné Szakál Margit, Martin 
Éva Mária, Martin Péter, Martin Andrea, 
Szendeff Mária és Jóna Gyula, Szendeff 
Ilona, Martin József, Martin Nóra, Martin 
Róbert, Herein István és Pfendtner Éva, 
Herein Gyula és Hischer Ágnes, Klinger 
Ottó, Budakeszi Német Önkormányzat és 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány.

Koós Hutás Katalin

Nyolc fiútestvér emlékét őrzi a Martin-kereszt

Állnak: Martin Gergely, József, János, Antal, Jakab, András
Ülnek: Mátyás, Frankhauser Anna édesanya, Martin János édesapa, Ferenc 

Az eredeti helyszín a Tóparti látomás című filmben, 
a negyvenes években ©MaNDA
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Az országos választási kampánnyal 
Telkiben is megjelent a pártok közte-
rületi aktivitása, ezért a képviselő-tes-
tület állásfoglalásban fejezte ki, hogy 
igyekszik korlátozni a megosztó és 
zavaró politikai akciókat a falu közte-
rületein és nem jelenhetnek meg poli-
tikai hirdetések az önkormányzat lap-
jában és honlapján sem.

Deltai Károly polgármester az önkor-
mányzati lapban megjelenő rovatában 
azzal érvelt, hogy Telki igyekszik kerülni 
a direkt pártpolitizálást. A testület eltérő 
világnézetű emberekből áll, de senki nem 
indult pártszínekben és mindenki képes 

és hajlandó csak és kizárólag a helyi érde-
kek mentén megfogalmazni álláspontját. 
A helyi ügyeket soha nem rendelték alá 
semmilyen pártérdeknek, és azt tartják 
kívánatosnak, hogy ez így is maradjon. 
Ezért született az állásfoglalás. 

Telkiben is kampányolhatnak a pár-
tok, de ezer és egy módon tudják hallat-
ni hangjukat, el tudják juttatni üzenete-
iket mindenkihez a rendelkezésükre álló 
csatornákon. Nem szükséges ehhez Telki 
közterületeit használniuk. Abban a tes-
tület, s talán a lakosság zöme is egyetért, 
hogy a közterületeket nem hagyják tele-
rondítani politikai plakátokkal, melyek 
tartalma, üzenete az égvilágon semmi 

újat és említésre méltót nem tartalmazhat 
azon kívül, ami amúgy is rájuk ömlik a 
médiából - fogalmaz a polgármester. 

Telki ragaszkodik a politikai hisztériától 
mentes, békés viszonyokhoz. „Zaklatott, 
hisztérikus idők jönnek. Mindent meg kell 
tennünk, hogy a normalitás szigete marad-
hassunk, hogy megőrizzük a méltóságun-
kat. A kampány után egy nappal is feljön 
a Nap, és egymás szemébe kell néznünk, 
együtt kell élnünk a mindennapokban, 
együtt kell működnünk napi ügyekben. 
Ezt nem segíti, ha hagyjuk, hogy a párt-
hisztéria elragadjon minket” - írja a tisz-
tességes, békés, önkorlátozó kampányidő-
szakot remélő polgármester.

Telki önkorlátozó kampányt remél

A légi fegyverkezés története
A német és magyar légi fegyverke-
zés közös történelméről nyílt kiállítás 
október 10-én a várban, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeumban. A tárlaton egy 
második világháborúban lelőtt német 
Messerschmitt vadászgép roncsa mel-
lett a budaörsi repülőteret az 1937. 
június 20-i megnyitó ünnepségen ábrá-
zoló terepasztal is látható. A tárlat 
2014. április 30-ig látogatható.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a 
német Szövetségi Véderő Hadtörténeti 
Múzeumának Berlin-Gatow-i Repülő-
múzeuma, valamint több közgyűjtemény 
és magánszemély tárgyaiból nyílt meg a 
Sólymok és Messerek című tárlat. A kiállí-
tás a két ország repülőgépiparán keresztül 
mutatja be a sajátos hadiipari helyzetet a 
két világháború közötti és a második világ-
háború alatti időszakban. 

A 2014. április 30-ig látogatható tár-
laton egy második világháborúban lelőtt, 
az Északi-tengerből kiemelt német 
Messerschmitt vadászgéproncsa is látható. 
Bemutatják a hősi halált halt Bejczy József 
százados Messerschmitt 109 G6-os vadász-
gépének motorját és sok más tárgyi emlé-
ket. A tárlat olyan személyiségek életút-
jába enged betekintést, mint Rotter Lajos 
(1901-1983) mérnök és repülőgép-konst-
ruktőr, aki az 1936-os berlini olimpiai játé-
kokhoz kapcsolódva a saját maga által ter-
vezett Nemere vitorlázógépével 3 óra 55 
perc alatt 326 kilométeres rekordot ért 

el Berlin (Rangsdorf) és Kiel (Holtenau) 
között, és ezzel nem hivatalos világrekor-
dot állított fel. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
végül elfogadta a vitorlázórepülést olimpi-
ai számnak.

A tárlat bemutatja Ernst Udetet, aki az 
első világháború legeredményesebb életben 
maradt pilótája volt 62 igazolt légi győzel-
mével. Megismerkedhet a néző a második 
világháború egyik legismertebb repülőgé-
pével, a Me 109-essel, amelyet Wilhelm 
Messerschmitt tervezett. A repülőgép az 
első világháború eleinte fegyvertelen felde-
rítő eszköze volt, húsz évvel később már 
teljes városokat elpusztítani képes, kegyet-
len harci gépként funkcionált.

A kiállítás anyagát Berlinben is bemu-
tatják.                                       (MTI)

Matei Ion Hoffmann német nagykövet és 
Hende Csaba honvédelmi miniszter megtekinti 

a budaörsi repülőtér 1937-es makettjét 
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Arany minősítést kapott 
a Telki Női Kar

A Kóta országos kórusminősítőjén az idei 
Keszthelyi Dalünnepen arany fokozatot 
kapott a Telki Női kar, amely hamaro-
san ünnepli alakulásának 10. évfordulóját. 
A jubileumra számos programmal készül-
nek, így például megnyitják próbatermük 
ajtaját a telki iskola ebédlőjében, hogy az 
érdeklődők bepillanthassanak a „kulisszák 
mögé”, részt vehessenek munkájukban. Akik 
szeretnek énekelni, azok bekapcsolódhatnak 
még a skálázásba is, akik csak hallgatni sze-
retnék az énekszót, azok pedig egy kellemes 
estét tölthetnek el a kórus vendégeként.

Szeptember 18-án az utcazenei reperto-
árjukból adtak ízelítőt, október 9-én nép-
zenei tudásukat mutatták be. November 
6-án 19 órakor az egyházi zene lesz soron, 
míg december 4-én ugyanebben az idő-
ben a Karácsony lesz a téma. Akik mind 
a négy alkalommal részt vesznek a próbá-
kon, különleges meglepetésben részesülnek. 
Szívesen látnak mindenkit, még ha csak 
zuhany alatt szokott dúdolászni, vagy csak 
a kíváncsiság hajtja, mert még nem hallott 
róluk.

A Telki Női Kar 2003 decemberében ala-
kult néhány lelkes, zenét szerető és énekel-
ni vágyó édesanyából. Az évek során a kör-
nyező településekről is többen csatlakoztak, 
létszámunk pedig 20-25 főre emelkedett. 
A kórustagok közül többen tanultak valami-
lyen hangszeren vagy évekig énekeltek más 
kórusban. Karnagyként 2009 őszéig Somfai 
Katalin, azóta Szijártó Tímea vezeti a Telki 
Női Kart.

Október 21-től a VOLÁNBUSZ 788-as számmal új jára-
tokat közlekedtet Budakeszi – Zsámbék – Herceghalom – 
Zsámbék - Budakeszi vonalon. Ezzel Herceghalom bekap-
csolódik a térségi közlekedés vonalhálózatába, s az itt lakók 
közvetlenül juthatnak el a járás központjába, Budakeszire.

Az ütemes menetrend segítségével könnyen megjegyezhető 
időpontokban lehet utazni Herceghalomból, zsámbéki és buda-
keszi átszállásokkal, a Zsámbéki-medence többi településére és 
a budapesti Széna térre is. Részletek a BKK, vagy lapunk hon-
lapjának herceghalmi rovatában (www.budakornyekiiranytu.hu).

Új közlekedési kapcsolat Herceghalommal
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Gyerekkorában elszenvedett súlyos bal-
esete egész életére kihatott. Az 1956-os 
forradalom idején kétszer is nekivesel-
kedett, hogy elhagyja az országot, de 
mindkétszer pórul járt. Az osztrák hatá-
ron az oroszok fogták el, a jugoszláv 
határról az ávósok fordították vissza.

1937-ben született Bogácson. Gyerekkori 
súlyos balesete egész életét meghatároz-
za. A nincstelenség, a háborús körülmény, 
a hiányos orvosi ellátás sebfertőzéshez 
vezet. A harctéren edzett orvos nem sokat 
teketóriázik. „Amputálni kell a jobb kezet 
és a jobb lábat!” A mama tiltakozik, nem 
járul hozzá a műtéthez. „Akkor vigyék 
haza - közli a doktor - mindenkinek jobb, 
ha a gyerek otthon hal meg!” Ez a különös 
párbeszéd egy vézna fiúcska ágya fölött, 
több min 67 évvel ezelőtt hangzott el. Az 
orvosi tudományt meghazudtolva, Lajos 
bácsi még ma is él. 

Gyerekként sokat volt nálunk, a bátyám 
barátja volt. Mindketten szenvedélyesen 
vonzódtak az elektromos kütyükhöz. 
Ezért is jelentkezett műszerész tanuló-
nak, de a keze miatt alkalmatlannak talál-
ták. Volt ő traktoros, udvari munkás, pos-
tai kézbesítő, zöldséges, dolgozott szerviz-
ben, szanatóriumban. Sehol nem kímél-
ték, rokkantsága ellenére sosem kerülte a 
fizikai munkát. Amikor húsz éves, a kato-
nai sorozó bizottság közli vele, hogy bár 
katonának alkalmatlan, de rádiósnak még 
jó lehet. Távírásznak tanul, majd évti-
zedeken át a HM polgári alkalmazottja. 
Imádta a kor zenéjét, a gitárja mindig vele 
volt. Együttesével sok éven át szórakoztat-
ta a környék fiataljait.

Az 56-os élményeim, régi képeim között 
kutatva, kezembe akad egy fotó. A képen 
három barátom, köztük Lajos, akinek a 
kezében akkor is ott a gitár. Mi lehet vele? 
Él-e, hal-e? Gondoltam, ideje lenne meglá-
togatni. Mikor bekopogok az ajtón, fele-
sége és a kis unokája fogad. Nagy a ház, 
a folyosón több ajtó. Egyik szoba nyitva, 
valaki kerekesszéken ül és számítógépe-
zik. Amikor meglát, fennhangon üdvözöl.  
Én önkéntelenül, a hiányzó jobb lábának 
helyére mutatok.  
 Mi van, mégiscsak levették? 
 Már nyolc éve, de az átkozott még min-
dig úgy fáj, mintha megvolna. 
 Most pironkodnom kellene, hogy erről nem is 
tudtam, pedig egy faluban lakunk. 
 Nem te tehetsz róla, mióta a székhez 
vagyok kötve, nem nagyon mozdultam ki. 
Elvagyok itthon a családommal és a szá-
mítógéppel.
Hosszan beszélgettünk, fiatal éveinkről, 
családról, unokákról, politikáról, és termé-
szetesen a forradalomról.
 Lajoskám! Húszéves voltál, amikor kitört a 
forradalom. Hogy élted meg?
 Október 23-án az egyes építőknél éjsza-
kai műszakban, a garázsban dolgoztam. 
Én szorgalmasan zsírozgatok az aknában, 
amikor arra leszek figyelmes, hogy rajtam 
kívül senki sem dolgozik. 

 Gondolom ez felháborított!     
 De még mennyire! Kimásztam az akná-
ból és keresni kezdtem az embereket. 
Beléptem a művezető szobájába, ahol 
vágni lehetett a füstöt a sok bagótól. 
Veszekedtek. Voltak, akik szidták Rákosit, 
Gerőt, meg a ruszkikat. Voltak, akik fel-
háborodtak ennek hallatán és majdnem 
ölre mentek, míg nem a művezető lehord-
ta őket. „Ott van az a teherautó, men-
jetek be a Nyugatihoz és nézzétek meg, 
hogy mi van.” A Nyugatinál már ropog-
tak a fegyverek. Egy ideig 
bóklásztunk a környéken, 
aztán elindultam a Széna 
tér irányába. Hajnalodott, 
amikor a Margit híd budai 
hídfőjénél egy orosz harc-
kocsira lettem figyelmes. 
Három orosz állt a tank 
előtt, akiket civilek vettek 
körül. Nagyon barátságo-
san beszélgettek. Egyszer 
csak a Bem mozi felől 
három teherautóról elkezd-
tek géppuskázni. A tömeg 
azonnal szétfutott. 
 Kik voltak a lövöldözők? 
 A parolijukról ítélve, zöld ávósok. 
(A határőröket hívták így.)
 Voltak sebesültek?
 Fogalmam sincs, mert engem benyom-
tak egy órás kirakatába. Sokáig ott lapí-
tottam, mígnem abbamaradt a lövöldözés. 
A fal mellett araszolva elindultam haza. 
A Széna téri buszosok már sztrájkoltak, 
hát nekivágtam gyalog. A Ságvári ligetnél 
leintettem egy teherautót, amin szeren-
csére három ismerős srác utazott. A busz-
ról ismertem őket, mindig az erdészlaknál 
szálltak fel. Elmondták, hogy disszidálni 
készülnek, ha akarok, menjek én is velük 
Tetszett a dolog, hát hagytam magam 
megdumálni. Bicskéről éppen indult egy 
vonat, jó meleg volt a kupé, elaludtam. 
Egyszer csak rázogatnak, hogy le kell 
szállni, mert közel a határ. Késő este volt. 
Elindultunk a vakvilágba, csak úgy érzés-
ből. Latyakos, nehéz terepen csatangol-
tunk, amikor találtunk egy erdészházat. 
Nem mertünk bemenni, a pajtába húztuk 
meg magunkat. Sajnos az erdész észre-
vett bennünket. El kellet pucolnunk. Már 
ránk virradt, mikor egy cigányemberrel 
találkoztunk, aki felajánlotta a segítségét. 
Elmentünk hozzá, forralt borral, szalonná-
val kínált. Mondta, ha van nálunk pénz, 
azt hagyjuk nála, mert, hogy odaki az úgy 
sem jó. A kabátot is jobb, ha levesszük, 
mert ha futni kell, csak útba van. Úgy, 
hogy lassan leimádkozott rólunk mindent. 
 Félek, a sztori kezd ismerőssé válni.
 Szóval az illető elkísért a határhoz. Egy 
szalmakazal fedezékéből rámutatott egy 
erdős területre, hogy az már Ausztria. 
Úgy döntöttünk, hogy egyenként futunk 
át a tisztáson. Amikor az egyik fiú már 
elérte az erdőt, kiabált. „Gyertek! Ez már 
Ausztria!” Igen ám, de abban a pillanatban 
kezdtek ránk lőni. Futottunk, de én kicsit 

lemaradtam, hát elkaptak. 
„Sztoj! Sztoj! Rám fogták a 
fegyvert. „Pasli domu!” Még 
a kitárazott géppisztolyaikat 
is az én nyakamba akasztot-
ták, hogy cipeljem. 
 A többiek átmentek?
 Igen. Sajnos, azóta sem 
tudom, hogy mi lett velük. 
Engem másokkal együtt fel-
raktak egy vonatra és haza-
küldtek. 

 Abban az időben sokat voltunk együtt. 
Több mint három hónapig tartott az általá-
nos sztrájk.
 Sokat. És mennyit tépelődtünk, hogy 
mitévő legyünk. Itthon semmi jóra nem 
számíthattunk. Januárban találkoztam 
néhány haverral és elindultunk Jugoszlávia 
felé. Felszálltunk egy bajai vonatra azzal, 
hogy majd az állomás után leszállunk, 
onnan gyalog megyünk tovább.
 Bajáról? Hiszen, onnan legalább harmincöt 
kilométer a határ.
 Nekem többnek tűnt. Már mentünk 
vagy húsz kilométert, amikor ránk este-
ledett. Akkora hó volt, hogy még olyat 
nem láttam. Találtunk egy bakterházat, 
szerencsére a bakter nélkül. A vaskályhá-
ba begyújtottunk és egy jót szunyáltunk. 
Hajnalban a vágányok között folytattuk 
a gyaloglást. Az egyik háznál élelmet kér-
tünk. Mondták, hogy van a közelben egy 
állomás, szálljunk vonatra, mert a határ 
még onnan messze van. Jött is egy vonat, 
de az állomáson gyanús alakokra lettem 
figyelmes. Mondom a többieknek, hogy 
ne szálljunk fel, mert baj lesz. „Ugyan 
már, rémeket látsz, gyere csak!” Én leug-
rottam és hazajöttem. 
 Megint itthon maradtál, a többiek meg 
kimentek? 
 Várjál! A csattanó csak most jön. Három 
nap elteltével, kékre-zöldre verve beállí-
tanak a haverok. Kiderült, hogy a követ-
kező állomáson már várták a vonatot. 
Összeszedték a társaságot és felhoz-
ták az Aradi utcába (Pest megyei Rend. 
Kapitányság) és pépesre verték őket.
 Akkor ezt te megúsztad!
 Hála a Jóistennek, hogy egyszer valamit 
nekem is sikerült megúsznom! 

Szilágyi László

Hírek a Zsámbéki-medencéb�l

Svercsok Lajos
ISMERETLEN ISMERŐSÖK 9.

p g

öld á ó k

le
„
ff
a
is
t




t
E
r
k

Abb i

A bal szélen Svercsok Lajos
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A 2011. évi népszámlálás végleges adata-
inak közzétételét a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) ez év tavaszán megkezd-
te. A Pátyot érintő adatok közül tett 
közzé néhány érdekes összefüggést a 
település honlapja. 

A KSH által feldolgozott kérdőívek sze-
rint 2011-ben 7009 lakosa volt Pátynak, 
amellyel a környező települések között 
a középmezőnyben szerepel. Ugyanez a 
szám1970-ben még nem érte el a 3500-
at, amiből jól látszik, hogy negyven év 
alatt duplázódott meg a Pátyon élők 
száma. Érdekesség, hogy 1900-ban is már 
2500 lakosa volt a falunak a KSH ada-
tai szerint. 

A nemek szerinti megoszlás szinte ide-
ális: 3400 férfire 3600 nő jut. A korcso-
portok szerinti megoszlás is kiegyenlített-
nek mondható. A legnépesebb korosztály 
a 35-39 évesek csoportja, amelybe 694-en 
tartoztak. Örömteli, ugyanakkor komoly 
feladat is egyben a község számára, hogy 
a 14 év alatti gyermekek száma 1389 fő 
volt, ami magasnak mondható (a hason-
ló méretű Zsámbék esetében pl. ez a szám 
969 fő). Emellett a legidősebb korosztály-

ból a 85 évnél idősebbekből is 138-an kép-
viseltették magukat a faluban. 

Valamilyen vallási felekezethez tartozó-
nak 4040-en vallották magukat. Ebből a 
legtöbben, a nyilatkozók több mint fele, 
55,6 százaléka katolikus, őket követik 
38,2 százalékkal a reformátusok, a legke-
vesebben pedig fél százalék alatt (9 fő) az 
izraelitákhoz tartoznak.

Az etnikai vizsgálatnál 6282 fő vallot-
ta magát magyarnak, 159 fő németnek 
és 138 fő cigánynak, de akadt a válasz-
adók között néhány görög, bolgár, lengyel, 
szerb, szlovák, orosz és román nemzetisé-
gű lakos is.

2011-ben a népszámlálás idején a pátyi 
munkaképes népességből (ami közel 5000 
fő) csupán 328-an voltak regisztrált mun-
kanélküliek. 

Az iskolai végzettség tekintetében sem 
rossz a helyzet, egyetemi és főiskolai 
oklevéllel 1504-en rendelkeztek, érettsé-
givel 1730 fő, érettségi nélküli szakvizs-
gával 978 fő, az általános iskolát végzet-
tek száma pedig 1259 fő volt. A megfelelő 
korúak százalékában nézve Pátyon a főis-
kolai/egyetemi végzettség 30%, az érett-
ségi 60% és legalább az általános isko-

la 8 osztályának elvégzése 96,6% a lakos-
ság körében.

2011-ben 2.385 háztartás volt a község-
ben, 2001-ben még 1.729 volt ez a szám, 
1980-ban pedig csupán 1280. A nép-
számlálás idején 431 két gyermekes, 214 
három gyermekes és 399 egy gyermekes 
család volt Pátyon, illetve 304 egyedülálló 
szülő nevelte gyermekeit.

Két éve 2231 lakott ingatlan volt 
ebből mindössze 284 épült 1946 előtt, 
Sokatmondó viszont, hogy 2001 és 2011 
között 697 lakás épült, ami igen komoly 
szám. Az egy lakásra jutó átlag alapterü-
let 98 m².

A népesség 2011-ben
1. Budakeszi 13000, 2. Biatorbágy 12484, 
3. Páty 7009, 4. Zsámbék 5174, 5. Telki 
3661, 6. Perbál 2046, 7. Budajenő 1687 fő.

A népesség vallás, felekezet szerinti meg-
oszlása Pátyon
1. római katolikus 2164, 2. nem válaszolt 
1700, 3. református 1543, 4. más vallású 
160, 5. ateista 140, 6. görög katolikus 84, 
7. evangélikus 70, 8. ortodox keresztény 
10, 11. izraelita 9 fő. 

Népszámlálási adatok Pátyról

Hírek a Zsámbéki-medencéb�l

Hálaadó püspöki szentmise kereté-
ben október 22-én ünnepélyes keretek 
között megkezdte működését a pátyi 
római katolikus egyközség hét éve a 
hívek összefogásával épülő új templo-
ma, melyet az építkezés teljes befejezé-
se után II. János Pál tiszteletére szen-
telnek majd fel.

A templomépítők már két hónapja kitűz-
ték ki a Boldog II. János Pál emléknap-
ján megtartott hálaadó püspöki szentmi-
se időpontját, remélve, hogy a templom-
térben zajló munkák hamarabb befeje-
ződnek. Az utolsó napok munkatempójá-
ra jellemző, hogy a szentmise előtti napon 
a mennyezetig beállványozott templom-
térben még festők dolgoztak, melyet csak 
éjfél körül szakítottak meg rövid pihenő-
re és hajnali 4 órakor folytatták a mun-
kát… Az állványzat elbontására 22-én 
reggel kerülhetett sor, majd késő délelőtt 
kezdődhetett a nagytakarítás és az ünne-
pi előkészület, melyet a hívek végeztek. 
A püspöki szentmisére azonban helyre-
állt a rend. 

Spányi Antal székesfehérvári megyés 

püspök a szentmise 
keretében megáldotta az 
oltárt és a tabernákulu-
mot (az oltáriszentséget 
őrző szekrény), mert a 
szentmisék és a liturgiák 
helyszíne végérvényesen 
az új templom lesz. A 
templom felszentelésé-
re a paplak és plébánia-
szárny építésének befe-
jezése után a következő 
évben kerül sor. Április 
27-én avatják szentté II. 
János Pál pápát, aki a 
pátyi új római katolikus 
templom védőszentje lesz.

Megkezdte működését az új pátyi templom

Október 15-én délben a pátyi reformá-
tus templom harangja szólt a Kossuth 
Rádióban. Az ismertető szerint Páty 
nevét először egy adománylevél említi 
1286-ban. A település református egy-
háza pedig már a XVII. század elején 
fennállott.

Az egyházközség becses darabja az 1668-
ból való, ezüstből készült, aranyozott 
díszítésű úrvacsora-kehely. Feltételezhető, 
hogy a híveknek már a kezdetektől volt 
kőből épült, festett táblás mennyezetű 
temploma, amely azonban később lerom-
lott. Ezért 1775-ben egy királyi rendelet 
a többségben lévő reformátusoknak ítélte 
a katolikus templom épületét. A gyüleke-

zet azonban új templomot akart emelni. 
A szájhagyomány szerint küldöttség uta-
zott a kancellárhoz engedélyért. Amikor 
azt az elöljáróság anyagi okokra hivat-
kozva megtagadta, a küldöttek egy kalap 
összegyűjtött aranyat öntöttek az asztal-
ra, bizonyítva, hogy megvan a pénz az 
építkezésre. 

Az új templom 1783-ra készült el, késő 
barokk stílusban. Negyvenhárom méter 
magas tornyában három harang lakik. 
A délidőben megszólaló 5 mázsa 20 kilós 
harang nemcsak az élőket hívogatja, 
hanem a két világháborúban elesettekre 
és az 1956 októberében, a Magyar Rádió 
védelmében hősi halált halt Kovács Imre 
honvédra is emlékeztet.

Déli harangszó Pátyról

December 21-én, szombaton 19 óra-
kor az új templomban a Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia ad majd gyertya-
fényes adventi koncertet Haáz Sándor 
karnagy vezetésével. A belépés díj-
talan, de adományokat a templom 
továbbépítésre, valamint a Fili támo-
gatására szeretettel fogadnak.

További részletek az egyházközség honlapján: www.ude.hu
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ELEKTROSZTATIKUS 

PORFESTÉS
Több, mint 30 éves festési gyakorlattal 
rendelkező Kft. különböző fémfelületek 
bevonását vállalja RÖVID HATÁRIDŐRE, 
kedvező áron, esetenként szállítással.

ELÉRHETŐSÉG:

Felületkezelő Kft. 
2073 Tök Major

0030 9347185    |    0623 341019

KÚTFÚRÁS!
Fúrt kutak létesítése, karbantartása, 

állapotfelmérése kamerával
igény esetén a teljes vízellátó rendszer 

kiépítése, szivattyú telepítés
Öntöző rendszerek tervezése, 

kialakítása, beüzemelése
 

Információ, megrendelés: +36 30 878-4403
06-30-914-1565   E-mail: furtkutak@freemail.hu

Tel.: 06 30 760 37 57   

H�KAMERÁS 
V I Z S G Á L A T

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

AKCIÓ!

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

Iskolaválasztás előtt…
Ismerje meg Iskolánkat!
S Z E R E T E T T E L  V Á R J U K  N Y I T O T T  P R O G R A M J A I N K R A :

2013. november 17-én, szombaton 10-12-ig Játszóház
A gyerekekkel iskolánk pedagógusai játszanak, lehetőség nyílik az iskolai kézműves tevékenységek 

kipróbálására. Közben szüleikkel tanáraink beszélgetnek az iskolánkról, a Waldorf-pedagógiáról és a 
felmerülő kérdésekről, megtekinthetik a kiállítást az osztályok 
munkáiból.
2013. november 22-én, pénteken 18-20-ig Pedagógiai 
előadás (csak felnőtteknek): Hogyan kapcsolódik a 
Waldorf-tanterv az egyes évfolyamokhoz?

Beszélgetés a tantárgyakról és gyerekekről 1. – 4. osztályig. 
A beszélgetés vezetője Mezei Katalin waldorf osztálytanító. 
2013. november 30-án, szombaton 10-13-ig Adventi készülődés

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket 
a közös adventi kézműves programokra, a közös éneklésre. 
Az ünnepi délelőtt megnyitója: Euritmia bemutató az iskola 
tanárai, és tanulói részvételével.

Címünk és a programok helyszíne:
Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola Tök, Kútvölgy tér 14.   Tel.:23/341-323

www.kisgoncol.hu
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Az Országos Kéktúra útvonalán fekvő 
turistaházak programja keretében a 
Pilisi Parkerdő teljesen felújította a 
Som-hegyi turistaházat. Az MFB és az 
erdőgazdaság saját forrásaiból finan-
szírozott, hetvenmilliós beruházást 
október 29-én Orbán Viktor miniszter-
elnök adta át.

125 évvel ezelőtt a pilisszentkereszti 
Klastrom-kútnál dr. Téry Ödön és Thirring 
Gusztáv a Pilis és a Budai-hegység turiszti-
kai feltárásának céljával megalapították a 
Magyarországi Kárpátegyesület Budapesti 
Osztályát, s ezzel a szervezett fővárosi 
turistamozgalmat. A bakancsos turizmus 
minőségi kiszolgálására most indított fej-
lesztési program első eredménye e jeles 
évforduló évében a pilisszentkereszti szur-
dok melletti Som-hegyi turistaház, melyet 
a szintén túrabakancsban érkező minisz-
terelnök avatott fel Zambó Péter, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója és Garancsi 
István, a Magyar Természetjáró Szövetség 
elnöke társaságában.

PÉNZÜGYI FORRÁSOK A 
TERMÉSZETJÁRÁS FEJLESZTÉSÉRE

Orbán Viktor azzal indokolta jelenlé-
tét a turistaház avatásán, hogy a 
magyar kormány Dobogókői megálla-
podás néven idén július-
ban szerződést kötött a 
Magyar Természetjáró 
Szövetséggel, amiben azt 
vállalták, hogy erőfeszíté-
seik eredményeként a régi 
fényében mutatkozik meg 
újra a magyar túramoz-
galom Magyarországon. 
A miniszterelnök szemé-
lyes részvételével kívánta 
bizonyítani, hogy a dobo-
gókői megállapodás „nem 
írott malaszt, hanem egy 
cselekvési terv”, amelynek 
az első lépcsője a Som-
hegyi turistaház, s amely-

nek folytatásaként a magyarországi hiva-
talos turistaútvonalak mentén 50 ezer 
lépésenként, vagyis 30 kilométerenként 
állnia kell majd egy olyan turistaháznak, 
ahol olcsón színvonalas szálláshoz juthat-
nak a túrázók. 

„Ha csinálunk valamit, akkor az úgy 
nézzen ki, hogy a gyerekeink is büszkék 
legyenek rá. Ha stadiont építünk, az úgy 

nézzen ki, hogy mindenki a csodájára jár-
jon. Ha Zeneakadémiát újítunk fel, akkor 
az olyan legyen, hogy a világ minden sar-
kából szívesen jöjjenek el. Ha az Erkel 
Színházat, az nézzen ki úgy, hogy Európa 
bármelyik fővárosában megállja a helyét, 
és ha turistaházakat építünk, akkor azok 
ne legyenek gyengébbek, mint azok, ame-
lyeket Ausztriában ismerhetünk meg” – 
mondta a miniszterelnök. 

A kormányzati forrásokból támogatott 
fejlesztési program nyolcpontos akcióter-
vét ismertetve kiemelte, hogy mintegy 
22 ezer kilométernyi turistaút felméré-
sére 990 millió forint áll rendelkezésre. 
150 millió forintból felmérik a vona-
las infrastruktúrákat, a kisvasutakat, a 
tanösvényeket, és ezekről egységes nyil-
vántartást készítenek. Ugyanennyiből két 
ütemben mérik fel az erdei kerékpár- és 
vízi utakat, de a jelzésfestésre is biztosí-
tanak ötvenmillió forintot. Egy szoftver-
fejlesztési program is szerepel a tervek 
között, ami egy eseménynaptárba rendezi 
a nemzeti parkok, az erdőgazdaságok és a 
turistaszövetség programjait, amelyek így 
egy helyen áttekinthetővé válnak.  

A TURISTAHÁZAK SORA 
FOLYTATÓDIK

Idén még a Mogyoró-hegyi, jövőre 
pedig a kőhegyi és a feketehegyi turis-
taház rekonstrukciója készül el. A Som-
hegyi turistaház már az ősszel megnyit-
ja kapuit a turisták előtt. Az 1900-as 
évek elején erdészháznak készült, most 
összközművessé vált épület teljes tető-
szerkezetét és nyílászáróit felújították. 
A kirándulókat kibővült szállástér, hideg-
melegvizes zuhanyzó, veranda, felújított 
konyha fogadja a fával fűtött épületben. 
A földszinti mellett a tetőtérben még két 
kisebb szobát és matracszállást hoztak 
létre, így akár harminc vendég is éjszakáz-
hat itt. Szállást foglalni a pilisszentkereszti 
erdészet elérhetőségein lehet.

Koós Hutás Katalin 
Fotók: Bánkuti Ákos

Miniszterelnök túrabakancsban

Hírek a Zsámbéki-medencéb�l

A Pilisi Parkerdő Zrt. Völner Pál, infrast-
ruktúráért felelős helyettes államtitkár 
részvételével október 24-én mutatta be a 
sajtó képviselőinek a kilencmillió forin-
tos fejlesztéssel kiépített új tanösvényt, 
az új biztonsági és kényelmi fejleszté-
seket, s együttműködési megállapodást 
írt alá a dömösi önkormányzattal és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal a térség 
természeti értékeinek népszerűsítéséről.

Az esemény jelentőségét a Rám-szakadék 
egyedülálló természeti értékei és évi több 
mint 60 ezres látogatószáma mellett az 
adja, hogy a fejlesztés keretében felújítot-
ták a 2006-ban létesített biztonsági beren-
dezéseket, újabb 25 méter kapaszkodó kor-

látot és létrákat szereltek fel, frissítették a 
turistajelzéseket, a Szőke-forrás völgyben 
futó erdészeti utat kétszáz méter hosszan 
lekövezték, illetve egy árvíz miatt megron-
gálódott hidat is helyreállítottak.  A tanös-
vény 23 információs táblán nyújt ismere-
teket a Rám-szakadék élővilágáról és tör-
ténelméről, a turisták tájékozódását hat új 
irányjelző tábla segíti, építettek két új tűz-
rakót és a gyerekek részére kialakítottak 
egy autómentes, füves, biztonságos részt is. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. azonban fel-
hívja a Rám-szakadékhoz látogatók 
figyelmét a turistaút nehézségi foká-
ra, melyet kizárólag a megfelelő lábbe-
lit és öltözetet viselő és a térképpel is jel-
zett körtúrán egy irányban haladó turis-

ták teljesíthetnek problémamentesen. 
A vulkáni eredetű szurdokvölgy össze-
szűkülő sziklafalai sok helyen merőle-
gesek, de vannak befelé dőlő falak is. 
Mélysége néhol meghaladja a 35 métert, 
míg szélessége helyenként a három métert 
sem éri el. A sziklamederben állandó-
an csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor 
és nagyobb esők idején patakká duzzad. 
A szurdokban összességében 112 méteres 
szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrá-
zóknak. A legújabb fejlesztések bizton-
ságosabbá teszik a turisták közlekedését, 
amennyiben képesek felmérni saját fizikai 
korlátaikat és betartják a látogatási szabá-
lyokat, amelyeket a rendezvénnyel egy idő-
ben induló új honlap, a www.ramszakadek.
hu oldal is tartalmaz, s a térségbe terve-
zett kirándulásokról hasznos információ-
kat olvashatnak majd az érdeklődők.

Új tanösvény a Rám-szakadékban
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November 8. péntek 17 óra
MALÉNA KERTJE 

Molnár Krisztina szerző 
Simonyi Cecília illusztrátor

meseregénye
a biatorbágyi Kisgombos 

meseboltban.
November 8. péntek 18 óra
NÉMETH ZSIGMOND 
budakeszi óceánrepülő

a budakeszi Kálvin-
teremben. (Fő u. 159.)

November 8. péntek 20 óra
MOJO WORKINGS-koncert 

a biatorbágyi faluházban.
Baross u. 1. T: (23) 310 636
November 9. szombat 10 óra

MÚLTIDÉZŐ TÚRA
Budakeszi határköveihez
Gellér Dávid történésszel
a Virágvölgy – sípályától

Jelentkezés: 
iip@efmk-budakeszi.hu

November 9. szombat 10 óra
MESEÁLLOMÁS 

Családi szombat délelőtt
a biatorbágyi faluházban.

Belépődíj: 800 Ft
November 9. szombat 10 óra
SARLÓS ERZSÉBET festő
az Erkel Műv. Központban

(EFMK - Budakeszi, Fő u. 108. 
tel. (23) 451-161)

November 9. szombat 12 óra
ERŐEMELŐ BAJNOKSÁG

a budakeszi EFMK-ban.
Nov. 9. szombat, 15 óra 
VÁROSI BÉLA festő

a zsámbéki műv. házban.
Házigazda: Erdélyi Baráti Kör
November 9. szombat 15 óra
JÓTÉKONYSÁGI délután
kitelepítési emlékműért

a biatorbágyi faluházban.

November 10. vasárnap 16 óra 
VASÁRNAPI MESEKUCKÓ 
a perbáli közösségi házban.

Belépő: 500 Ft
tel: (20) 458-7724

November 11. hétfő 18 óra
A 85 éves JUHÁSZ FERENC 

emlékére Kisteleki Zoltán 
irodalmi estje

a budakeszi EFMK-ban.

Nov. 12. kedd 9, 10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK
a Marczibányi téren.

November 12. kedd 18 óra
MITŐL OTTHON 

AZ OTTHON?
Palkó Petra előadása

a zsámbéki műv. házban.
November 12. kedd 18 óra
A BACH-DINASZTIA

A Pászti Miklós Zeneiskola
a biatorbágyi faluházban.

November 12. kedd 18 óra
PARRAGH LÁSZLÓ

a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke

a 2014. év 
gazdasági kilátásairól

a biatorbágyi faluházban.
November 12. kedd 19 óra
Kocsis István drámája: 
A FÉNY ÉJSZAKÁJA 

az Egri Gárdonyi Géza 
Színházzal

a Marczibányi téren.
November 13. szerda 18 óra

LAKOSSÁGI FÓRUM 
makkosmáriai lakosoknak
a budakeszi EFMK-ban.

November 13. szerda 18 óra
KELETI KULTÚRÁK 

 MAGYAR GYÖKEREINK
P. Szabó József a 

biatorbágyi könyvtárban
Szabadság út 3.(23) 310 028

November 13. szerda 19 óra
GYÓGYÍTÁS és 

MŰVÉSZET
dr. Medgyesi János 
háziorvos vendégei

az Operaház zenekarának 
tagjai a Marczibányi téren.

Nov. 14. csütörtök 10 és 14.30
Gulyás László 

vándormuzsikus 
SZEKÉRMESÉI 

a biatorbágyi faluházban.
Belépődíj: 1000 Ft

November 14. csütörtök 14.30
JÁRDÁNYI VONÓSÖTÖS 

a Marczibányi téren.
Nov. 14. csütörtök 18 óra

„ÉLMÉNYFOLYAM” IV.
A zene az önkifejezésben
a biatorbágyi faluházban.

Nov. 15. péntek 9.30 és 11 óra
Bon-Bon matiné 

a XILOTON ütőegyüttes
a budakeszi EFMK-ban.
Nov. 16. szombat 8-12 óra

TERMELŐI PIAC 
és ruhabörze

a biatorbágyi Faluháznál.
Nov. 16. szombat 9-13 óra
BUDAKESZI BÖRZE

a Kálvin-teremben 
 Jelentkezés november 10-ig

 T: (30) 462 9114.
November 16. szombat 18 óra

a Baptista Egyház 
VOX NOVA férfikara

a budakeszi református 
templomban. 

November 16. szombat 19 óra
 A NAPSUGÁR rock&roll 

együttes koncertje
Tóth Zoltán (Kisbia)

emlékére 
a biatorbágyi faluházban.

MINŐSÉGI BOR NAGYBAN: 
1,5,  2,  3,  5,  10  literes  KISZERELÉSBEN

BUDAKESZI ÜZLETÜNK
a 22 busz végállomásánál a CBA mögött van

Ízelítő kínálatunkból:

 Takler Cuvée  vörös ...................................  840 Ft/l

Mészáros Rozé ..........................................  790 Ft/l

Villányi Portugezer fél édes  ....................  720 Ft/l  

Mátra-aljáról Szőke Mátyás borai ...........  820 Ft/l

Frittmann Cserszegi fűszeres ..................  700 Ft/l

Tokaji Sárgamuskotály  .......................... 1.349Ft/l

Somlai Családi Borpince borai  ................. 660Ft/l

www.borhalo.com/budakeszi

Kóstolja meg borainkat, 
szeretettel várjuk üzletünkben!

2092 Budakeszi Ady E. u.1 Tel.:30/3456675

November 16. 10 óra 
CÉRNAHANGVERSENY a Benkó Dixiland Banddel 

a budakeszi Prohászka Gimnáziumban.
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves 
szak mai, ki ál lí tói, te nyész tõi 
gya kor lat tal vál lal ja az Ön ott-
ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû koz-
me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-866, 
06-20-9735-090 

• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé pek, 
fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran ci á val, 
hét vé gén is. Nyug dí ja sok nak 
ked vez mény. Ak ci ós la kás klí ma 
sze re lés. Tel.: 06-20-467-7693

• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes 
ház hoz - szál lí tás sal. 
Elõ ren delés:  06-20-922-0263

•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, 
akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
06-20-465-8458

• 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, 
vízvezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő 
szivattyú karbantartása. 
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, 
üzleti nyelv is. MAGYAR kül föl di-
ek nek. Tel.: 06-23-453-217

• ABLAKSZIGETELÉS utó-
lag, nyílászárók felújítása.  
Hőmegtakarítás, por és zaj elleni 
védelem! Nyílászárók illesztése, 
zárak beállítása, cseréje. Nyug-
díjasoknak, nagycsaládosoknak 
10% kedvezmény. 
Tel.: 06-30-644-2881

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás diá-
koknak. Helyesírási, szövegértési 
problémák javítása, középiskolás 
felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361

• REDŐNY, napellenző, szalagfüg-
göny, szúnyoghálók, reluxa gyár-
tása, szerelése, javítása. Pontos, 
precíz munka, kedvező áron. 
Tel.: 06-70-268-9591

• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, mo-
nitor, HIFI, kamera, házi mozi, 
erősítők, mikrosütő gyors szer-
viz. Hétvégén is hívható. 
Tel.: 06-70-246-5049 

• KIEMELT ÁRON VÁSÁROLOK 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET. Tel-
jes hagyatékot, festményeket, 
bútorokat, porcelánokat, kerá-
miákat, kitüntetéseket, bizsu-
kat, hangszereket, öreg játé-
kokat, réz-bronz tárgyakat, 
órákat, ezüstneműt, csipké-
ket, akár hibás állapotban is! 
Kiszállás díjtalan hétvégén is. 
Hívjon bizalommal! 
06-20-555-90-15

• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti 
elek-tromos gépek, berendezések 
javítása, hibakeresése. Épületvil-
lamossági szerelés, javítás, hiba-
keresés. Páty, Orgona u.5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 
06-20-984-3782

• VASALÓ-FUTÁR! Önnek is teher 
a vasalás? Mi levesszük a vállá-
ról! Hívjon bizalommal: 
06-30-577-7416

• FRANCIA minden szinten,  
diplomás tanárnál. MAGYAR 
külföldieknek. Hungarian  for 
foreigners Tel.: 06-30-389-8376

• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívha-
tó! Tel.: 06-70-221-514

• KIDS CLUB angol nyelvtanfo-
lyamok óvodás és iskolás gye-
rekeknek Zsámbékon. Tel.: 
06-30-639-9552.

• ANGOL NYELVOKTATÁS Pátyon - 
érettségi (közép, emelt), nyelv-
vizsga (alap, közép, felsőfok), 
korrepetálás, gazdasági szak-
nyelv.  Tel.: 06-30-461-2022

• KISCSOPORTOS ANGOL oktatás 8 
éves kortól 19 éves korig Buda-
keszin. Tel.: 06-20-669-2555

ProgramajánlóBuda környéki Irányt� 2013. november-
december

November 16. szombat 20 óra
a Pitypang Óvoda bálja
a budakeszi EFMK-ban.

November 17. vasárnap 16 óra
TÖRÖKBÚZABONTÁS 

a Budajenő-Telki 
Székely Kör 

a zsámbéki műv. házban.
November 17. vasárnap 18 óra

TÁNCHÁZ 
a Szeret zenekarral

a biatorbágyi faluházban.
November 18. hétfő 10 óra

A La Leche Liga 
szoptatási tanácsadása.
Nagykovácsi Öregiskola

(Kossuth u. 78. 
T. (26) 356-352)
November 18-24. 

VII. Gyermek- és Ifjúsági 
SZÍNHÁZI SZEMLE
a Marczibányi téren.

www.marczi.hu
November 19. kedd 18 óra

HELYTÖRTÉNETI 
SZABADEGYETEM 

a Tarkabarka Óvodában 
(Budakeszi, Fő u. 72.)

Gellér Dávid Budakeszi 
demográfiájáról

a XVIII.-XIX. században.
November 19. kedd 18 óra

MEXICO 
Hornok Magdolna úti 

beszámolója
a zsámbéki könyvtárban.
November 19. kedd 18 óra
LÉLEGEZZ SZABADON!

A dohányzásról
Fejér Gábor terapeutával
a zsámbéki műv. házban.
November 19. és 21. 18 óra

A Pászti Miklós Zeneiskola
növendékhangversenyei 

a biatorbágyi faluházban.
November 20. szerda 17 óra

BATÁRI GÁBOR 
magyar–ruszin költő

a biatorbágyi könyvtárban

November 20. szerda 18 óra
KÖZMEGHALLGATÁS
a budakeszi EFMK-ban.

November 20. szerda 18 óra
II. BIATORBÁGY 
FOTÓPÁLYÁZAT

A kiállítás december 11-ig.
a biatorbágyi faluházban.
Nov. 21. csütörtök 19 óra

JÁNOSI ANDRÁS népzenéz
a Budakeszi 

Kálvin-teremben 
A magyar népzene motívu-

mai a barokk zenében
Nov. 22. péntek 15–17 óra

MESEDÉLUTÁN
a biatorbágyi könyvtárban

November 22. péntek 16 óra
NOSZTALGIA PARTY
a budakeszi EFMK-ban.

Nov. 23. szombat 8.15
NORDIC WALKING TÚRA

a pátyi új óvodától
a Pálvölgyi barlanghoz.

Táv: 10 km, Ktg: 1500 Ft/fő.
Tihanyi Péter (túravezető)

T: (30)579-9423
November 23. szombat 10 óra

ALMA-KONCERT
a budakeszi EFMK-ban. 

November 23. szombat 10 óra
VERSMONDÓTALÁLKOZÓ
a Biatorbágyi Ökumenikus 
Művelődési Egyesülettel  
a biatorbágyi faluházban

Regisztráció 9 óra
T: (20) 274 4555, (30) 697 4092

Nov. 23. szombat 10-18 óra
Helytörténeti szombatok 

GYERTYAÖNTÉS
a budakeszi tájházban (Fő u. 127.)
November 24. vasárnap 18 óra

ÜNNEPI KONCERT a 
biai Szt. Anna templomban.

November 26. kedd 15 óra
KORÁNYI DIABETES KLUB

a budakeszi EFMK-ban.
November 27. szerda 18 óra
WEÖRES SÁNDOR-EST 
a biatorbágyi faluházban.
November 27. szerda 18.30

CSALÁDI EGÉSZSÉGKLUB 
gyógynövényekről 

a zsámbéki műv. házban.
Nov. 28. csütörtök 19 óra

RÓMEÓ ÉS JÚLIA 
Nagy-Kálózy Eszterrel és 

Rudolf Péterrel
a biatorbágyi faluházban

Bérletes előadás.
Nov. 28. csütörtök 19 óra

KISCSILLAG KONCERT
a Marczibányi téren.

Nov. 30. szombat 10–18 óra
JÓTÉKONYSÁGI NAP
a torbágyi plébánián.

(Biatorbágy, Dózsa u. 8.)
www.torbagy.hu 

Nov. 30. szombat 16–20 óra
JÁTÉKBÖRZE

a biatorbágyi faluházban.
www.bianagycsalad.hu 

November 30. szombat 19 óra
ROJTOS TÁNCHÁZ

a budakeszi EFMK-ban.
November 30. szombat 19 óra
VÁSÁRY ANDRÉ koncertje 

a zsámbéki műv. házban
T: (20) 665 9464, (23) 340 694
November 30. szombat 19 óra

KALÁKA KONCERT
a Marczibányi téren.

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

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

• BECOME A HELEN DORON ENGLISH TEACHER! 
We teach children of 3 months - 19 years in small groups with a 
lot of singing, games and fun activities. Be a part of it! We offer 
part time job in the evenings. Area: Budakeszi, Páty, Zsámbék, 
Telki, Nagykovácsi Requirements: – should be ready to travel to 
surrounding villages – should be available from 15.30 - 20.00

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS
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2013. októberHirdetés

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

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége 
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

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
Huber-Szabó Lőrinc +36-20-4355-413   Fekete Júlia +36-20-298-1003

Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.budaorsiingatlanszovetseg.hu

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

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

Budakeszi, Fõ u. 96.
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12

Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu 

Belsõ udvari parkoló!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 
¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!

Álláspiac és karrier közelr�l
•   Hol vannak az üres állások? Mely csatornákon lehet 

megtalálni az új munkahelyet? Kiket keresnek a 
munkaadók? Pillantás a kulisszák mögé...

•  Hogyan legyen vonzó az álláspiacon? Személyes 
márkaépítés az interneten és a „valós” életben. Jó példák 
és gyakori buktatók.

•  Milyen az „üt�s” pályázati anyag? Mit�l jó és mit�l rossz 
egy önéletrajz és egy motivációs levél?

Ha kíváncsi a válaszra, szeretettel várjuk rendezvényünkre, ahol meghívott el�adónk 
Karácsony Zoltán, álláspiaci szakért�, karrier-tanácsadó (Monster.hu, jobb-allas.hu, Haszon magazin) mondja el tippjeit és 
tapasztalatait a témával kapcsolatosan.
A fenti témák mellett egyéb karrierépítéssel és álláskereséssel kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphatnak az el�adótól, az 
el�adás után pedig Kengyel Gabriella pszichológus segít megoldást találni álláskereséssel kapcsolatos problémáikra.
A Trebag Kft. és az Öregiskola által szervezett eseményre a Directing Life Change (DLC) – Életút- és karriermenedzsment 
Grundvig projekt keretében kerül sor.
AZ EL�ADÁS HELYSZÍNE: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.

AZ EL�ADÁS ID�PONTJA: 2013. november 29. 16.00 – 18.00.
Szeretettel várunk minden érdekl�d�t, a részvétel díjtalan!
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Hirdetés

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

 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

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

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

Tízévesek lettünk!

Kösse le még idén jövő évi 

színes hirdetéseit, 

így jövőre is érvényesek az idei 

10. évfordulós kedvezmények:

12 megjelenés esetén 30%

9 megjelenés 25%

6 megjelenés 20%

3 megjelenés 15% 

KEDVEZMÉNY!

szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu

Tel: +36-30-922-6418
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2000 g, 4995 Ft/kg 

FEHÉRJE IZOMÉPÍTÉSHEZ

www.biotechusashop.hu
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez. A termék színében és méretében 
a fotón látottaktól eltérhet. Áraink fogyasztói árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák.

20000 g0 g 4, 4995995 FtFt/kg/kg 

9990 Ft

Kucsera Gábor
Többszörös világ- 

és Európa-bajnok kajakos    

November 30-ig bevezető áron!

PROTEIN EXPRESS

BUDAKESZI 
TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.

Budakornyeki_iranytu_nov.indd   1 2013.10.16.   13:34:11

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

Vízlágyítóba sótabletta 

25kg/zsák 2.100 Ft

Disznóvágáshoz bél


