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BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS
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Kőrösiné Dr. Merkl Hilda  

5. oldal

Salamon József
Gyimesbükk plébánosa

9. oldal

Tintér Gabriella
Fölszállott a páva 

8. oldal

 
Dr Bocsi István
az év jegyzője 

7. oldal

Tízévesek leszünk jövőre!
Még nagyobb példányszámban, 

még több oldalon, 12 településen:
BUDAÖRSÖN, BIATORBÁGYON 

ÉS HERCEGHALMON IS!
        Hirdetési kedvezmények a hátlapon
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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

KÚTFÚRÁS!
Fúrt kutak létesítése, karbantartása, 

állapotfelmérése kamerával
igény esetén a teljes vízellátó rendszer 

kiépítése, szivattyú telepítés
Öntöző rendszerek tervezése, 

kialakítása, beüzemelése
 

Információ, megrendelés: +36 30 8784403
E-mail: furtkutak@freemail.hu

Teljes épületdiagnosztika

Ajtók és ablakok 

beépítési hibáinak 

kiderítése

Hogy ne szökjön a hő 

és kisebb legyen 

a havi rezsi!

FELFEDEZHETŐ HIBÁK  

KÖLTSÉGCSÖKKENÉS GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

VITAMINOK KOMPLEX 
VÁLASZTÉKA VÁLASZTÉKA 

FEHÉRJÉK
ER�S ZSÍRÉGET�K 

IZOMTÖMEG NÖVEL�K 
ÍZÜLET KARBANTARTÓKÍ

VITAMTAVITAMIN

ZSÍRÉGZSÍRÉGE
EG NÖVEEG NÖVE

ANTA

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 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

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!

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

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

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

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

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

Október 12-én ünnepélyes keretek 
között írta alá polgármesteri szin-
ten Budakeszi a járási központra, 
Biatorbágy és Nagykovácsi a járá-
si kirendeltségre és Zsámbék a járási 
ügysegédre vonatkozó megállapodáso-
kat dr. Tarnai Richárd kormánymegbí-
zottal, a Pest Megyei Kormányhivatal 
elnökével a budakeszi városházán. 
A rendezvényen Budaörs polgármeste-
re nem vett részt, mert az előző napi 
rendkívüli ülésen a képviselő-testület 
nem hatalmazta fel, hogy a budaörsi 
kirendeltségre vonatkozó megállapo-
dást aláírja.

A kormány július 25-én döntött a járások 
székhelyeiről és azok illetékességi terü-
letéről. 2013. január 1-jétől 175 vidéki 
járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hiva-
tal alakul meg, Pest megyében pedig 18. 
A Zsámbéki-medencében Budakeszi köz-
ponttal alakul járás, melynek tagtele-
pülései Biatorbágy, Budajenő, Budaörs, 
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék. 

Az új rendszer szerint járásközpont 
lesz Budakeszin, kirendeltség Budaörsön, 
Biatorbágyon és Nagykovácsiban, ügy-
segéd Zsámbékon. A járásközponttól a 
kirendeltség csak létszámban tér el, míg 
az ügysegéd a lakosság számától függően 
hetente egy-két alkalommal tart ügyfél-
szolgálatot a településen. A járásközpont-
ban és a kirendeltségeken nem lesz foga-
dóóra, az e hivatalok részeként műkö-
dő kormányablakoknál, azaz az ügyinté-
zői pultoknál 8-20 óra között az ügyfelek 
2300 féle ügyben folyamatosan kaphat-
nak segítséget, ugyanazon a helyen.

A járási hivatal elsősorban okmány-
irodai feladatokat, gyermekvédelmi és 
gyámügyeket és egyes szociális, környe-
zetvédelmi, természetvédelmi igazgatási 
ügyek intézését veszik át a településektől, 
de ezen belül szakigazgatási szervként 
működik a járási gyámhivatal, a járá-
si állategészségügyi és élelmiszer-ellenőr-
ző hivatal, a járási földhivatal és a járási 
munkaügyi kirendeltség. 

 Az államigazgatási feladatokkal együtt 
a járási hivatalok átveszik a polgármes-
teri hivataloktól a jelenleg e feladatok-
kal foglalkozó köztisztviselőket úgy, hogy 

azok jogviszonya kormányzati szolgála-
ti jogviszonnyá alakul át. A járások nem-
csak a munkatársak, hanem a feladatellá-
táshoz szükséges ingó és ingatlan vagyont 
is átveszik, az az állam ingyenes haszná-
latába kerül, a vagyonkezelő pedig a kor-
mányhivatal lesz. 

Az új megállapodásban a jegyző tájé-
koztatása szerint Budakeszi a rendőrőrs 
épületében az okmányiroda helyiségeit 
és a polgármesteri hivatal egyes földszin-
ti helyiségeit adja át állami használatba, 
járási hivatal céljára. A budakeszi polgár-
mesteri hivatal hatvankilenc alkalmazott-
ja közül huszonnyolc főt tart meg a jövő-
re feladataival együtt harmadára csökke-
nő költségvetésében, a többieket várha-
tóan átveszi a járási hivatal a feladatok-
kal együtt. Az élesített rendszernek 2014. 
január elsejére kell felállnia és a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően szolgáltat-
nia. Budakeszi is tervezi járási közpon-
ti épületegyüttes kialakítását, de ahhoz a 
városnak kormánytámogatásra van szük-
sége, s erről kormánydöntés eddig még 
nem született. 

BUDAÖRS KEZDETTŐL 
FOGVA TILTAKOZIK

A harmincezres Budaörs kezdettől fogva 
tiltakozik a fele akkora Budakeszi járási 
központi státusza ellen. Polgármesterként 
az ötödik önkormányzati ciklusát töltő, 
volt SZDSZ-es politikus, Wittinghof 
Tamás első vereségét akkor szenvedte el, 
amikor a Fidesz-KDNP színeiben frissen 
megválasztott budakeszi polgármester, 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília kiütöt-
te az ez év végével egyébként megszűnő 
Budaörsi Kistérségi Társulás elnöki szé-
kéből. Budaörs a lakosságszám, az inf-
rastruktúra és az önkormányzati szol-
gáltatások színvonala közötti markáns 
különbségre hivatkozva csak a buda-
örsi központot tartja elfogadhatónak. 
Kompromisszumként arra is javaslatot 
tett, hogy Törökbálinttal, Biatorbággyal 
és Herceghalommal külön járást alkot-
hasson, melyet az érintett települések 
is támogattak. Az országgyűlés azon-
ban másként döntött. S bár a döntéssel 
a budaörsi Fidesz-frakció sem ért egyet, 

az aláírás előestéjén tartott rendkívüli 
ülésen a 15 fős testület többségét kitevő 
képviselőik (8 fő) közül a hét jelen lévő 
ugyan megadta a felhatalmazást az alá-
írásra, a minősített, nyolc fős többséghez 
azonban egy szavazat hiányzott. 

Budaörsnek október végéig kellett dűlő-
re jutnia, mert azt követően a kormány-
megbízott saját belátása szerint határo-
zattal dönthet a kérdésben. Néhány nap-
pal később, október 17-én aztán újra 
szavaztak, s akkor már a Fidesz-KDNP-
frakció és egy független képviselő sza-
vazatával, 9 igennel és három tartózko-
dással, a polgármester távollétében meg-
született a szükséges többség, hiszen 
Budaörs számára a legrosszabb döntés, 
ha nincs döntés: se járási központ, se 
kirendeltség.

A testületi ülésen Wittinghof Tamás 
kifejtette, Budaörsöt azért nem lehet 
kiengedni az új járásból, mert Budaörsön  
hozzák létre az ország talán legnagyobb 
járási kirendeltségét, hiszen Budakeszi 
jelenleg képtelen ellátni a járásközpont-
ként rá háruló feladatokat. 

Dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy 
a budaörsi polgármesteri hivatal okmány-
irodai helyiségei közül 400 négyzetméter-
nyit bérel a kormányhivatal a hozzá tar-
tozó szolgáltatásokkal együtt, valamint 
az Uzsoki utcai épületüket teljes egé-
szében vagyonkezelésbe kapja a magyar 
állam. A költségeket a járási hivatal állja.

Wittinghof Tamás lapunknak úgy nyi-
latkozott, Budaörs nem tett le arról, hogy 
a kormányzatot a döntés megváltoztatá-
sára bírja, s ebben partnerek a budaör-
si fideszes képviselők is, akik maguk ter-
jesztettek elő javaslatot annak a döntés-
nek a megváltoztatására is, amely elveszi 
Budaörstől az építéshatósági jogkört, s a 
budakeszihez képest éves átlagban tíz-
szer több budaörsi ügyet Budakeszi jegy-
zőjére bízza...

A kormány a jövőben lehetőséget ad a 
településeknek arra, hogy kérhessék más 
járáshoz a csatlakozásukat, vagy önál-
ló, új járás kialakítását. Az átcsatolásról 
az illetékes miniszter javaslata alapján a 
kormány hozhat döntést minden negye-
dik évben, először 2017-ben.

Koós Hutás Katalin

Járási központ, 
kirendeltség, ügysegéd
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Együttműködnek a budakeszi és a budanjei civilek

Budakeszi hírek

A szlovéniai 
Budanjében a szlo-
vén sajtó jelenlété-
ben ünnepélyes kere-
tek között novem-
ber 9-én írták alá 
azt az együttműkö-
dési megállapodást, 
amely a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány, 
a Budanjei Helyi 
Közösség és a helyi 
magyar József Attila 
Egyesület között jött 
létre Rostás Pál hős 
magyar huszár szobrá-
nak helyreállításáról. 
A szobor avatására a 
magyar katona 1813. 
október 3-i halálának 
kétszázadik évfordu-
lóján kerül sor.

Az 1813. október 3-i, 
franciák elleni magyar 
hőstettnek, mely során 
hatvan francia gyalogos és hét lovas ellen 
Rostás Pál, az 5. Radetzky-huszárezred 
közhuszára egy sebesültszállító menetet 
kísérve három bajtársával szembeszállt a 
francia túlerővel, hét lovas támadójukat 
levágták, de a hatvan tüzér golyói halál-
ra sebezték, Wippach lakói (ma Vipava-
völgy, Szlovénia) szemtanúi voltak. A 
franciák távoztával a halott vitézt díszes 

temetésben részesítették, sírja fölé pedig 
már ekkor emléket emeltek. 1845. októ-
ber 16-án volt bajtársai adománygyűjtés-
ből kőszobrot állítottak a sírja fölé, mely-
nek maradványait a nova goricai múzeum 
kőtárában őrzik.

A felújítást a Budanjei Helyi Közösség 
kezdeményezte, amit azért kell kiemel-
nünk, mert hasonló példával ritkán talál-

kozunk a hazánkkal szomszé-
dos országokban. Saját költ-
ségükön rendezték az emlék-
mű környezetét, felújították a 

talapzatát. A szobor újbóli elkészítését és 
a síremlék kovácsoltvas kerítésének hely-
reállítását a magyar fél vállalta.

A helyreállítás legfőbb támogató a 
Külügyminisztérium, a Honvédelmi 
Minisztérium, a Budavári Önkormányzat 
és a Budakeszi Kultúra Alapítvány ado-
mányozói.

Koós Hutás Katalin

Az aradi vértanúk ünnepére megnyi-
totta kapuit a budakeszi Fő utcai Nagy 
Sándor József-ház, amely ezután ide-
genforgalmi információs pontként pró-
bálja megtalálni a helyét. A tavaszi 
hadjárat idején, Budavár 1849. május 
21-i visszafoglalása előtt Nagy Sándor 
József honvédtábornok főhadiszállá-
sa volt ez az apró budakeszi épület, 
melyet a városközpont rehabilitációra 
elnyert uniós pályázatnak köszönhető-
en az idén rendbe hozott a város.

A Görgey Artúr vezette honvéd hadse-
reg 1849. május 21-én foglalta vissza 
az ország fővárosát az osztrákoktól. Az 
I. hadtestet vezető Nagy Sándor József 
tábornok főhadiszállásaként szolgáló kis 
épületen 1898-ban Koller Antal és felesé-
ge, Frankhauser Mária emléktáblát emelt, 
melyet 1975. március 15-én a közsé-
gi tanács a házzal együtt helyreállított, s 
azóta minden október 6-án itt emlékezik 
a helyi közösség az Aradon vértanúhalált 
halt, s a helyi önkormányzati fenntartá-
sú gimnáziumnak is nevet adó tábornok-
ra és társaira.

Az épület hasznosítására számos elkép-
zelés született, főleg helyi civil szerveze-
tek részéről, de a bizalom és a pénz hiá-
nya miatt az épület az utóbbi évekre mél-
tatlanul rossz állapotba süllyedt. A 2010-
ben nyertes uniós pályázat Budakeszi 
városközpontját érintő 728 millió forin-
tos beruházásának részeként azonban 
megújult és az idén október elején a 
nagyközönség számára is megnyílt épü-
let.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
tagintézményeként működő idegenfor-
galmi információs pontban Vadnai Anita 
egyelőre december 31-ig csütörtökön és 

pénteken 14 és 18 óra között, szom-
batonként 10 és 14 óra között várja az 
érdeklődőket, hogy Budakeszi természe-
ti, kulturális, egyházi és turisztikai neve-
zetességeinek, vendéglátó helyeinek meg-
találásában a rendelkezésére álló eszkö-
zökkel segítséget nyújtson. 

Az épületben a Hadtörténeti Múzeum 
és a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárá-
ból kapott fénymásolatok felhasználásá-
val az 1848-as szabadságharc helyi vonat-
kozásait is kihangsúlyozó állandó kiállí-
tás is megtekinthető, előzetes bejelent-
kezéssel Darkó Jernő történész idegen-
vezetésével. Rendhagyó történelemórák-
ra kedden és csütörtökön délelőttönként 
várják nyugdíjas csoportok, iskolás osztá-
lyok, civil szervezetek jelentkezését - tájé-
koztatta lapunkat Tóthné Fajta Anita, a 
budakeszi művelődési központ vezetője. 
Attól sem zárkózott el, hogy megfelelő 
információ vagy szóróanyag esetén állan-
dó vagy eseti kulturális rendezvények 
népszerűsítését is vállalják.

Bejelentkezés a rendhagyó történelem-
órákra és a tárlatvezetésre: 06-23-451-161.

Az intézmény honlapja: 
www.turizmus.budakeszi.hu

kohuka

Főhadiszállásból információs pont

Bánkuti Ákos, Budakeszi, Jozko Clekovic, Budanje, Herein István, Budakeszi, 
Máthé László nagykövet-helyettes, Hidas Mátyás, Budakeszi, 

Hajnik László ezredes, katonai attasé és dr. Szent-Iványi István nagykövet
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Az aradi vértanúk ünnepére megnyi-



Buda környéki Iránytű 

5

2012. november 
december

Templom és iskola

Portré

Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium igaz-
gatónője az idei tanévtől nyugdíjba 
vonult. Augusztus 20-án Budakeszi 
városa díszpolgárává avatta. Pálya-
futásáról Koós Hutás Katalinnal 
beszélgetett.  

– Egy háromszáz éves sváb családi múlt alap-
vetően meghatározza az ember életét. Milyen 
segítséget, útmutatást adott ez a családi háttér?
– Kisiskolás koromban szüleim ragasz-
kodtak ahhoz, hogy németül tanuljak. 
Otthon svábul beszéltek, s gyerekként 
nagyon hamar megértettem, amit monda-
nak. De hozzám nem dialektusban szól-
tak, hanem az irodalmi németre taníttat-
tak. Édesapám arra nevelt, hogy keresz-
tény hitünk és a nevünk vállalásában nem 
lehet kompromisszum. Ha emiatt nem 
leszünk sikeresek, nem jutok be az egye-
temre, pedig nagyon jó tanuló voltam, 
akkor nem lesz egyetem, de a hitünkhöz 
és a nevünkhöz ragaszkodnunk kell. 

A GYÖKEREK, AMELYEK 
SZÁRNYAT ADTAK

Őseink háromszáz évvel ezelőtt egy elnép-
telenedett és elgazosodott területre jöt-
tek új világot építeni. Szívós munkával a 
vadonban barackost teremtettek. Az első 
generációé volt a Tod, a halál, a másodi-
ké a Not, a szükség, s csak a harmadik-
nak jutott Brot, a kenyér. Még néhány 
generáció és a két világháború pusztítása 
után a kitelepítéssel kellett szembenézni-
ük. Édesapám akkor orosz hadifogságban 
volt, édesanyám Pesten lakott, ott volt 
bejelentett lakása. Budakeszin élő csa-
ládunkból szinte mindenkit kitelepítet-
tek, köztük a tizenhat gyermeket felne-
velő özvegy nagymamámat is. Úgy érez-
tem, hogy azért, ami a családomat érte, 
szorgalommal, becsületes munkával, min-
den politikai hátszél nélkül, a német 
és a keresztény gyökereimbe kapaszkod-
va meg kell mutatnom, hogy mit érek. 
Sokszor mondták abban az időben, hogy 

ilyen háttérrel csak falakba ütközni lehet. 
Valójában én nem találkoztam ilyen falak-
kal. Bár megvívtam a magam kis forra-
dalmait, például nem voltam KISZ-tag, 
mégis bejutottam az egyetemre. Ahol elő-
ször találkoztam ezzel a problémával, az a 
tanszékvezetés volt. A tanszék 1980 táján 
vezetőnek javasolt, de a Kari Tanács lesza-
vazta, mert nem voltam párttag. 

A gyökereim a mindennapjaimat is 
meghatározzák. Budakeszi nekem min-
den ősömre visszamenőleg jelent otthont, 
ezért nem tudok közömbös lenni mind-
abban, ami Budakeszin történik. Tennem 
kell azokért az értékekért, amiket fontos-
nak tartok. Nem mindenki kezdeménye-
ző típus, de a lelkesedést, elkötelezettsé-
get nagyon sokan átveszik. A lelkesítés 
fontos feladat, mert aki már valamilyen 
közös ügyben részt vett, nem közömbös 
többé, a gyökerei egyre mélyebben kötik 
ehhez a településhez. 
– Bölcsészdoktor, egyetemi tanár, közoktatási 
szakértő, középiskolai tanár, gimnáziumi igaz-
gató. Mi az, amit ezen a gazdag pályán a leg-
nagyobb eredménynek tart? Mi az, amit még 
szeretett volna, de nem sikerült?
– A szakmai pályafutásom első nagy sike-
re az volt, hogy már az első körben fel-
vettek az egyetemre, német-orosz szakra. 
A német volt az erős oldalam, de mindent 
orosszal párosítottak, így csak az orosszal 
együtt választhattam. Tanár szerettem 
volna lenni, de érdekelt a kutatói pálya 
is. Részt vettem a tudományos diákköri 
munkában, majd az egyetem tudományos 
diákköri elnöke is lettem. Az akkori pro-
fesszoraink alaposan felkészítették a tudo-
mányos munkára azt a néhány embert, 
aki hajlandó volt plussz munkát végezni.

Az első forradalmunk az orosz szak 
leadása volt. A „hazánkban állomásozó” 
szovjet hadsereg magas rangú tisztjeinek 
feleségei tanították a nyelvet. Oroszul két-
ségtelenül jól tudtak, de olyan szűk látó-
körű, vonalas gondolkodásmódjuk volt, 
ami egy nyelvi stílusgyakorlat órán meg-
őrjített bennünket. Hárman, akik népköz-
társasági ösztöndíjasok voltunk az évfo-
lyamon, azt mondtuk, hogy ne tovább. 
Nagyon óvtak ettől, jó szándékkal, a taná-
raink, végül azt a feltételt szabták, hogy 
ha jelesre szigorlatozunk orosz irodalom-
ból és nyelvészetből, azaz az első négy sze-
meszter teljes anyagából szóban és írás-
ban, akkor leadhatjuk a szakot. Vállaltuk. 
Úgy ötven kilósra fogytam akkor, de a vál-
lalást teljesítettük. 

Az isteni gondviselés akkor egy egészen 
csodálatos és váratlan módon lépett be az 
életembe. Akkor indult a skandinavisztika 
az egyetemen: hárman voltunk diákok, 
s volt öt tanárunk, közülük kettő euró-
pai hírű professzor. Ott aztán nem lehe-
tett az órákra nem készülni, mert az 
ember annyira szégyellte volna magát. 
Elsőként mi hárman végeztünk ezen a 
szakon. Ötödévben, még diákként, már 
tanítottam a professzorom asszisztense-

ként. Levente fiam születése után három 
hónappal már visszaálltam az egyetemi 
munkába óraadó tanárként, a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára 
Nemzetközi Cserekapcsolatok osztályá-
nak munkatársaként. 

Nagy élmény volt az első nemzetközi 
konferenciám Zürichben, ahol a válasz-
tott témában norvégul tartottam előadást, 
s a cím alapján megjelent az egész iroda-
lomtörténet, akiknek a könyveiből dolgoz-
tunk. A hangomat is alig találtam, ami-
kor azokat a professzorokat megláttam a 
teremben, hogy őket érdekli az, amit én 
mondani készülök. 

Egyre inkább megtapasztaltam, hogy 
nem vagyunk alábbvalók a többi nem-
zetnél, mi nagyon sokat tudunk, csak 
egy öncenzúra működik bennünk, amit 
később a diákjaimnál is tapasztaltam. 
Konferenciákra hívtak, tanulmányokat 
kértek kötetekbe, úgy éreztem, otthon 
vagyok, elsősorban a norvég, de dán és 
svéd kultúrkörben is. Kilencvenben főál-
lású egyetemi oktató lettem az akkor már 
tanszékként működő skandinavisztikai 
szakmai műhelyben. 1992-ben világkon-
ferenciát rendezhettünk, amire a szakma 
még ma a legsikeresebb skandinavisztikai 
világkonferenciaként gondol. Nagyon jól 
érzem magam ebben a szakmai világban: 
mindenki, aki a tanszéken tanít, valami-
lyen módon a tanítványom volt; minden-
ki, aki a követségeken dolgozik, a kiadók-
ban, a fordítók látogatták a szemináriu-
maimat. Jó érzés látni, ahogy az elvetett 
mag, az átadott tudás termőre fordul.

Nagy szakmai sikeremnek tekintem a 
dán-norvég közös irodalom előadássoro-
zat bevezetését. A témát én dolgoztam 
ki, a megfelelő tankönyveket megírtam 
hozzá, a szöveggyűjteményeket összeál-
lítottam, a kurzust azóta is én veze-
tem. Számtalan szakdolgozat készült már 
ebben a témakörben. Elkezdtem a téma 
irodalomtörténetét megírni, amit egyelő-
re még nem tudtam befejezni, mert hát itt 
lépett közbe a rendszerváltás és a budake-
szi egyházi gimnázium alapításának ügye.

A BUDAKESZI 
ÖNKORMÁNYZATISÁG KEZDETE

Az iskola elindítása hatalmas küzdelem 
volt, a rendszerváltással egy időben: vég-
telen lehetőségek, a korábbi politikai bék-
lyók lehullottak, sok lelkes emberrel küz-
döttünk közös célokért. Nagyon szép idő-
szak volt. 1991-re kaptuk meg a működé-
si engedélyt. Gyenge kis növény volt még 
akkor ez az iskola, amit óvni, oltalmaz-
ni kellett, s akkor már volt taxis sztrájk, 
Antal József beteg volt, s látni lehetett, 
hogy az öröm a szabadság felett nem lesz 
felhőtlen, a régi erők visszakapaszkodni 
igyekeznek. Elindultam az önkormány-
zati képviselőválasztáson is, s nagyon 
sok szavazatot kaptam. Megismertem 
az önkormányzati munkát. Szinte min-
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dent magunknak kellett csinálnunk a szer-
vezeti-működési szabályzat megírásától 
kezdve a testületi ülések összehívásán 
és lebonyolításán át az ötletadástól a 
megvalósításig. Akkor indult a Prohászka 
Gimnázium, az általános iskola új épüle-
tet kapott, megalapítottuk a zeneiskolát, 
gazdaasszony-képzőt, szociális foglalkoz-
tatót indítottunk, létrehoztuk a családse-
gítőt. Alakultak a testvérvárosi kapcsola-
tok, egyesületek jöttek létre, akkor szerve-
ződött a Hagyományőrző Kör is, amelyet 
kilenc évig vezettem. 1992-ben alapítot-
tuk meg a Széchenyi Baráti Kört, remél-
ve, hogy Széchenyi eszmerendszere segít 
az egyre kuszább politikai átmenetben a 
helyes utat megtalálni. Négy évig voltam 
képviselő, de tizenkét évig még alelnök-
ként segítettem a Kulturális és Oktatási 
Bizottság munkáját. Aztán tizenhat év 
után úgy éreztem, hogy már nem tudok 
azonosulni azzal, ami történik.

A TEMPLOM ÉS AZ ISKOLA

A rendszerváltás előtti  hónapokban a 
kormányzattól értesítés érkezett Németh 
László plébános úrhoz, hogy az egyház 
visszaigényelheti az ingatlanait, ha a funk-
ciót megtartja. A budakeszi egyházközség-
nek két ilyen ingatlana volt, az iskola és a 
temető. Akkor már volt esély arra, hogy 
egyházi iskolák működhessenek, így a zár-
daiskola épületét kértük vissza, s a nyolc-
osztályos iskolatípusra tettem javaslatot. 
Pedagógiailag nagyon pozitív, ha ötödik-
től az érettségiig ugyanabban a rendszer-
ben tanul a fiatal. A serdülőkor így is prob-
léma, mindenkinek az, hiszen a mustnak 
forrni kell, különben sohasem lesz tiszta, 
jó bor belőle. De a keresztény erkölcsiség-
gel – meggyőződésem, hogy oktatni erköl-
csös világnézet nélkül nem lehet –, a gye-
rekeket szabadságra nevelve van esély arra, 
hogy, érettségi után, hosszú távon, maguk 
is ezt az utat követik majd. 

Az iskola alapításának oktatásszakmai 

munkájában vettem részt, s sosem gon-
doltam, hogy valaha tanárként és igaz-
gatóként közvetlenül, a mindennapi fel-
adatok frontján is helyt kell majd állnom. 
Kezdetben az Iskolaszék vezetőjeként, az 
egyházközség megbízásából, a háttérben 
igyekeztem támogatást adni.

Az iskola 1997-ben válságos helyzetbe 
került, amelynek nagyon sok politikai indí-
téka volt. Olyanok, akik ma is próbálnak 
bennünket rombolni, már akkor is jelen 
voltak ezekben a támadásokban. 1997-ben 
választás elé kerültem, vállalom-e a gimná-
zium irányítását. Nehéz heteket éltem meg 
akkor, mert a támadások szervezőit, a tan-
testületet, a szülők jelentős részét ismer-
tem jól, többet tudtam róluk, mint ami 
megnyugtató lett volna, s el kellett dön-
tenem, hogy e tudás birtokában beszáll-
jak-e ebbe a küzdelembe. Plébános atya 
és az önkormányzat részéről is jött a kérés 
és végül igent mondtam. Életem legkemé-
nyebb időszaka következett. Az első év 
vége felé közeledve úgy éreztem, hogy ezt 
emberi erővel bírni nem lehet. Aztán az év 
végére mintha többen megértették volna, 
hogy mi a feladatunk, hogy milyen nagy 
felelősség ott állni a gyerekek előtt, s ala-
kítani az ő törékeny életüket. Akkor érez-
tem egy kohéziót a tantestületben, szép 
eredmények is születtek és ez adott len-
dületet a folytatásra. A tanszéken a dékán 
úrnak azt mondtam, hogy öt évre vállalom 
a kétlaki életet. Időközben azonban olyan 
erővel lépett be a liberális oktatásirányí-
tás Magyar Bálint idején, olyan veszélybe 
sodorta a programjainkat, hogy úgy érez-
tem, nem lehet kiszállni a ringből. Óriási 
adminisztrációt zúdítottak az iskola nya-
kába. Azoknak a tanároknak, akiket nem 
erre képeztek ki, szinte teljesíthetetlen volt 
az állandó dokumentumgyártás: pedagógi-
ai programok, a tantervek, házirend, szer-
vezeti és működési szabályzat átalakítása 
kétévente… Ha nincs egyetemi hátterem, 
ha nem lettem volna időszakokra tanszék-

vezető, ha nem ismertem volna az okta-
tásirányítást az önkormányzati oldalról, 
akkor ezt nem biztos, hogy meg tudom 
csinálni. 

Az egyetemi oktatói és a középiskolai 
oktatói nézőpontom óriási tőke, amiből 
mind a két oldal profitálhatott: ennek vet-
tem hasznát akkor is, amikor az egyetemi 
képzési feltételek egyetemközi bizottságá-
nak a tagja voltam, ezt tudtam használ-
ni akkor is, amikor a katolikus pedagógiai 
intézetnek dolgoztam. Szakértőként egyre 
többször kértek fel, több iskolában vol-
tam érettségi elnök, láttam világi és egyhá-
zi iskolákat, láttam azt a plussz potenciált, 
ami az egyházi iskolákban van. 

A Prohászkában a legnagyobb siker min-
denképpen pedagógiai. A szakmai minő-
séget az élet kipréseli azokból, akik sze-
retnének eredményeket elérni. Diákjaink 
régóta végeznek már és látom őket külön-
böző helyeken, a templomban, ahol már 
kézen vezetik a gyerekeiket, visszajárnak 
az iskolába, sokan vállalják a házasságot 
és a gyermekáldást akkor, amikor ez nem 
divat. Négy pap is kikerült már az iskolá-
ból. Tanulni önállóan is tud a diák, de élet-
stratégiát, hitben egy irányultságot elsajátí-
tani, szeretetben megvalósítani valamit egy 
olyan társadalomban, ahol a hatékonyság 
az első, segíteni tudni azokon, akik a tár-
sadalom peremére szorultak, olyan útrava-
ló, amellyel nagyobb eséllyel indulhatnak 
a gyerekeink a családi életben, a másik-
ra figyelésben, azon alapvető emberi érzé-
sek és vállalások irányába, amelyek nélkül 
nincs szeretet. A szeretet nem bizsergés a 
szív tájékán, szoktam nekik mondani, az 
vállalás, amely tettekben nyilvánul meg. 
Ebből engedett a Jóisten nekem nagyon 
sokat látni, hogy az irányok jók, hogy az 
elvetett kicsi mag hogyan csírázik ki, s 
hogy az ő kreativitásukkal, ügyességük-
kel, vállalásukkal és bátorságukkal hogyan 
növekszik a jó és teremnek meg azok a hét-
köznapi csodák, amik előre viszik a világot.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 56. évfordulójára közadakozásból 
elkészült, plébánia előtti téren, a fel-
újított 56-os kopjafánál Hidas Mátyás, 
Budakeszi díszpolgára, a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány és a Budakeszi 
Szépítő Egyesület elnöke, a felújítás 
egyik szervezője emlékezett meg az 
október 26-i budakeszi eseményekről, 
október 23-án. 

1956. október 26-án a Sziklai Sándor 
ezredes főutcai házához annak apósá-
val, Kiss Lajossal előre egyeztetetten fegy-
verekért érkezők közül Sziklai Márity 
Lászlót meglőtte, saját apósával is végzett, 
majd öngyilkosságot követett el. Hogyan 
lett a kommunista ezredesből az ellen-
forradalmárok elleni elszánt küzdelem-
ben életét áldozó hős, akit tizenhat buda-
keszi férfi és egy budai fiatal lány elíté-
lésével kellett megbosszulni, hat halálos 
ítélettel, hat életfogytiglannal, öt fiatal-
nál nyolctól tizenöt évig tartó börtönnel, 

mellékbüntetésként mindannyiuk eseté-
ben teljes vagyonelkobzással - erről szól 
Speck István fiatal budakeszi történész 
A Sziklai-ügy, Budakeszi 1956 című köny-
ve, amely a Budakeszi Panoráma - soro-
zatban jelent meg, amelyből a szónok is 
idézett, nem maradván adós a nevekkel 
sem: Bokor János (37)*-halál (kivégezték), 
Takács Kálmán (47) - halál (kivégezték), 
Fehér István (18) - halál (elmenekült), 
Horváth Zoltán (20) - halál (elmenekült), 
Tóth Lajos (20) - 
halál (elmenekült), 
Tóth Miklós (23) - 
halál (elmenekült), 
Barabási Ferenc 
(39) - életfogytiglan 
(1972-ben betegen 
szabadult), Dombi 
Béla (39) - élet-
fogytiglan (1972-
ben szabadult), 
Straub János (21) 
- életfogytiglan, Ács 

Vendel István (30) - életfogytiglan (elme-
nekült), Farkas Pál (28) - életfogytiglan 
(elmenekült), Tóth István (19) - életfogy-
tiglan (elmenekült), Mihály István (20) 
- 15 év, Schrődel Mária (18) - 10 év (kül-
földre menekült), Lendvai Dániel (19) - 8 
év, Gárdonyi József (20) - 8 év, Dömény 
László (35) - 4 év. A vád a népi demokra-
tikus államrend elleni szervezkedés. Ez az 
államrend néhány évtizeddel később kár-
tyavárként omlott össze.

*(a nevek mellett a zárójelben az 1956-ban betöltött életévük szerepel)
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A budaörsi hivatalvezető 
az év jegyzője

Kártyás kerékpártároló - 
budaörsieknek ingyen

Dr. Bocsi István, Budaörs jegyzője 
kapta meg idén a polgárok interne-
tes szavazatai alapján az év jegyző-
je címet, amelyet a Városi Polgár-
mesterek XVIII. találkozóján adtak át 
Tihanyban.

A Szféra Kft. 1995 óta rendezi meg az 
ország legnagyobb önkormányzati esemé-
nyét: polgármesterek, alpolgármesterek és 
jegyzők szakmai találkozását. Idén a pol-

gárok internetes szavazatai alapján Bocsi 
Istvánt, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal 
vezetőjét választották az év jegyzőjévé.

Bocsi István az Államigazgatási Főiskola 
elvégzése után Egerfarmoson lett jegyző, 
majd 12 éven át Budakalászon töltötte 
be ugyanezt a funkciót. Közben elvégezte 
a jogi egyetemet is. Budaörsön 2008-ban 
választották jegyzővé. 

Az év polgármestere Porga Gyula 
(Veszprém) lett.                           (MTI)

Európában is egyedülálló biciklitá-
roló fejlesztését mutatta be Budaörs 
önkormányzata az Európai Unió BICY-
projektje résztvevőinek jelenlétében 
október 5-én. A város buszvégállomá-
sánál felállított tárolóban belül és kívül 
is nyolc kerékpár fér el. Budaörsieknek 
internetes bejelentkezés után ingye-
nes, a nem helyi lakosok sms-ben egy 
kapott kód alapján tudják biciklijüket 
elhelyezni a tárolóban.

Budaörs önkormányzata hét európai 
ország kilenc városával közösen vesz részt 
az EU Bicy elnevezésű programban, amely 
a városi kerékpártárolók és a hozzá kapcso-
lódó lopásgátló védelmi rendszerek terve-
zését és kivitelezését támogatja. A nyolc-
szögletű, éjszaka kivilágított tároló ajtaja 
mágneskártyával nyílik, majd egy speciális 
villanymotor úgy fordítja el az építményt, 

hogy a biciklitulajdonos a nyolc, három-
szög alakú férőhely soron következő üres 
részébe kényelmesen becsúsztathassa jár-
művét. Teltház esetén további nyolc bicik-
li helyezhető el az építmény falai mentén.

A videokontroll alatt álló, mikroprocesz-
szor vezérelte tároló használatához szüksé-
ges ingyenes mágneskártyát a helyi lakosok 
postán kapják meg, mások 2013-tól való-
színűleg minimális díjért juthatnak hozzá.                     

Kamerát helyeztet Biatorbágy önkor-
mányzata a Szentháromság térre, 
ahonnan a felavatását követő napok-
ban ellopták talapzatáról az ország-
zászlót. Az ügyben az önkormányzat 
feljelentést tett, nyomravezető díjat 
is kitűztek, de a nyomozás eddig nem 
vezetett eredményre.

Tarjáni István (Fidesz) az 
MTI-nek úgy nyilatkozott: 
azért lenne szükség a térfi-
gyelő kamerára, mert csak 
így garantálható, hogy az 
október 23-án ünnepélyes 
keretek között átadott és 
felszentelt, majd három nap 
múlva ellopott országzász-
ló helyére kerülő új lobo-
gó biztonságban legyen. 
A lobogót ismét elkészítte-

tik, de addig nem teszik a helyére, amíg a 
kamerás őrzés nem megoldott - mondta a 
polgármester.

Ellopták az 
országzászlót

Kötelező az agrár-
kamarai regisztráció

Az augusztus 1-től hatályos új agrár-
kamarai törvény alapján a 2013. feb-
ruár 1-21. közötti országos kamarai 
választásokkal megalakul az új Nemzeti 
Agrár- és Élelmiszerkamara. A törvény 
értelmében a hazai mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozó szektor összes 
szereplője, így a gazdasági társaságok 
mellett az őstermelők és az egyéni vál-
lalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak 
az új egységes köztestületnek és novem-
ber 30-ig kötelezően regisztrálniuk kell, 
megfizetve az egyszeri, 5000 Ft-os nyil-
vántartásba vételi díjat.

Az új kamara legfőbb feladata a magyar 
agrárium megerősítése, versenyképessé-
gének növelése és érdekeinek hatékony 
védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és 
hasznos tagi szolgáltatásokkal. 

Regisztrációra bejelentkezni az agrárka-
mara honapján lehet (www.agrarkamara.
hu). Eddig már több mint százez-
ren teljesítették ezt a kötelezettségüket. 
A regisztrációhoz ingyenesen kérhető 
segítség a kamara központi ügyfélszolgála-
tán (zöld szám: 06-80-911-078), e-mailen 
(regisztracio@agrarkamara.hu), a kamarai 
tanácsadónál vagy a falugazdásznál is. Az 
Agrárkamara ezen felül november hónap-
ban regisztrációs fogadóórákat is szervez 
a vidéki településeken, ahol a kamarai 
tanácsadó segítségével kényelmesen, hely-
ben elintézhető a regisztráció. 

A legközelebbi agrárkamarai tanácsadó 
iroda: 2051 Biatorbágy, Szent István u. 
42. Tanácsadó: Garádi Péter dr., tel.: 
06-30-334-0547.                        kohuka

Herceghalom kimagaslóan jó forgalmi 
elhelyezkedése, az M1, 8101, 1. sz út 
és a vasút kapcsolata valamint az ehhez 
kapcsolható logisztikai fejlesztés miatt 
a Mentrans Danubia Kft. konténer átra-
kó állomás létesítését tervezi a település 
mellett, a vasút mentén, a Biatorbágy-
Zsámbék felé irányuló csomópontnál a 
KITE Kft. telephelyéig terjedő mintegy 
hatvanezer négyzetméternyi területen. 

Az 1991-ben alapított cég a környező orszá-
gok nagyvárosaiban már megvalósított 
hasonló beruházásokat így pl. Prágában 
vagy a felvidéki Dunaszedahelyen is, ahol 
éppen egy 223 m² alapterületű átrakó 
működik. A cég fő profilja a Balkán-
félsziget, Dél-, Délnyugat- és Északnyugat-
Európa államai közötti áruforgalom lebo-
nyolítása, nagyméretű konténerek raktá-
rozása és szállítása.

Főként a dunaszerdahelyi rossz tapasz-
talatok ismeretében a lakosság jelentős 
része fenntartásait fogalmazza meg a beru-
házással kapcsolatban, tekintettel arra, 

hogy hatástanulmány még nem készült 
arra vonatkozóan, hogy zaj, forgalom és 
szennyezés szempontjából a konténer-
átrakó mennyire terheli a környezetet. 
A település jelenlegi szabályozási terve 
nem is teszi lehetővé a beruházás megva-
lósítását, támogatottság esetén tervmódo-
sítás szükséges. 

A cég 150 ember alkalmazását tervezi 
és 1,5 – 3 millió euró árbevétellel számol 
évente Herceghalomon. A telephelyen a 
várható forgalom 50 belépő és ugyanennyi 
kilépő kamion naponta, amelyek a tele-
pülés útjait nem, leginkább az autópályát 
használják majd.

A település és a beruházó között az 
egyeztetés a lakosság bevonásával zajlik. 
A Mentrans Danubia maga ajánlotta fel a 
hatástanulmány többmilliós költségének 
viselését. Erdősi László polgármester köz-
lése szerint Herceghalom nincs lépéskény-
szerben, így e nagy horderejű kérdésben 
nem kell a szükségesnél gyorsabban, meg-
felelő információk hiányában dönteniük. 

Koós Hutás Katalin

Lesz-e konténerátrakó Herceghalomon?
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HirdetésNagykovácsi, Páty

Tintér Gabriella, pátyi népdalénekes 
a Fölszállott a páva elődöntőjében 
az osztatlan sikert gyimesi keserves-
sel és lassú magyarossal érte el, s 
jutott tovább a középdöntőbe, énekes 
és hangszeres szólista kategóriában. 
A Szeret együttes tagjaként Kodály 
Zoltán pátyi, tinnyei és töki gyűjtése-
inek egy része is Gabi hangján ismer-
hető meg tavaly megjelent albumukon.

„Az éneknek hatalmas ereje van az embe-
ri kapcsolatokban. Nem feltétlenül kell 
vidám nótákat énekelni ahhoz, hogy 
az emberek szívéhez találjon. Én csak 
egy közvetítő vagyok, a lényeget a dal 
maga mondja el” - nyilatkozta a Duna 
Televíziónak az énektudását a Szeret 
együttes, a Jánosi zenekar, a Szigony 
együttes és Tatros zenekar tagjaként 
bemutató énekes.

A Fölszállott a páva elődöntőjében a 
magyar népzenei élet legkiemelkedőbb 
képviselőiből álló zsűri előtt mérethet-
ték meg magukat a seregszemlén résztve-
vők: Sebestyén Márta, Kossuth-díjas nép-
dalénekes; Tímár Böske, a Csillagszemű 
Táncegyüttes művészeti vezetője; 
Zsuráfszky Zoltán, a Honvéd Együttes 
Budapest táncegyüttesének művészeti 
igazgatója, a Magyar Köztársaság Kiváló 
Művésze; Agócs Gergely, felvidéki nép-

zenész, népzenekutató, a 
Hagyományok Háza nép-
művészeti műhelyvezető-
je és dr. Diószegi László 
koreográfus, történész, a 
Teleki László Alapítvány 
ügyvezető igazgatója. 
A zsűri elnöke Sebő 
Ferenc, Kossuth-díjas 
népzenész, népzeneku-
tató, építészmérnök, a 
Hagyományok Háza szakmai vezetője, a 
Sebő-együttes vezetője, a magyar táncház-
mozgalom elindítója.

Sebestyén Márta a hihetetlen hangot, 
a gyönyörű technikát emelte ki Tintér 
Gabriella teljesítményében. Agócs Gergely 
szerint ott rezonáltak a televízió stúdi-
ójában a gyimesi hegyek, odavarázsolta 
a gyimesi hangulatot. Zsuráfszky Zoltán 
őserőről, sámánasszonyról és tiszta forrás-
ról beszélt, mintha a föld mélyéről jönne 
a hangja. Sebő Ferenc a különleges dalvá-
lasztást emelte ki: a négy hangból álló ún. 
tetraton ősi dallamot nagyon ritkán hall-
hatjuk énekelni. A 97 éves Sinka Péterné 
Karácsony Teréztől gyűjtött gyimesi dal a 
népművészet csodája: hogyan lehet négy 
hangból ilyen különleges, szenvedélyes 
dallamot kihozni. A pontozásnál mind a 
hat zsűritag a maximális tíz ponttal érté-
kelte Tintér Gabriella bemutatkozását, így 

a pátyi énekes az elérhető 
legmagasabb pontszámmal 
léphetett tovább a közép-
döntőbe.

Tintér Gabriella úgy nyi-
latkozott: „Fontosnak tar-
tom, hogy személyes kap-
csolatot alakítsak ki az 
adott tájegység mestereivel. 
Ezért mind a mai napig, 
mikor lehetőségem nyílik 

rá, gyűjtő utakon veszek részt, néha egye-
dül, de többnyire zenész kollegákkal, bará-
tokkal. Szerencsés vagyok, hogy a meste-
reimmel bálokban már együtt muzsikál-
hattam. Így tanulja meg az ember azt, 
hogyan kell viselkedni, hogy kell muzsi-
kálni, a táncost és a népet kiszolgálni. Ez 
egy nagyon szép feladat.”

Talán kevesen tudják, hogy Kodály 
Zoltán az északkelet-dunántúli falvakban, 
egyebek között az egykori biai járásban 
Páty, Tinnye, Tök gazdaságaiban is gyűj-
tött 1921 és 1923 között. A népdalokat a 
Szeret zenekar feldolgozta és a Biatorbágyi 
Népdalkör közreműködésével egy lemezt 
jelentettek meg Szerezz jó barátokat cím-
mel, melyet éppen egy éve mutattak be a 
biatorbágyi faluházban. Az összeállítás egy 
részében Tintér Gabriella énekel, aki már 
túl van első szólólemezén is.   

 Koós Hutás Katalin

A lehető legmagasabb pontszámmal jutott tovább

Gárdonyban köszöntötték századik 
születésnapja alkalmából Kiss Bálint 
Sándort, a nagykovácsi általános isko-
la egykori igazgatóját. Az ünnepelt sze-
rint a hosszú élet titka, hogy mérté-
ket tudott tartani a szeszesitalok terén, 
nem dohányzott és békés házaséle-
te volt.
 
Kiss Bálint Sándor 1912. október 14-én 
született Agárdon, s a Bethlen Gábor 
utcában lakik 1991 óta. Tanyasi iskolá-
ban nevelte tanítványait 15 évig. Később 
Csobánkán dolgozott, majd 1957-től 
Nagykovácsiban volt iskolaigazgató 18 
éven át, 1975-ig. Tanítványaival a mai 
napig tartja a kapcsolatot, legutóbb 
Kanadából kapott üdvözlő sorokat a 100. 
születésnapjára. Példaképe édesanyja volt, 
aki, miután 1921-ben elveszítette férjét, 

Bálint bácsi édesapját, napszámba járt, 
hogy fizetni tudja fia tanítóképzőbeli tan-
díját. Bálint bácsi élete egyik legszebb pil-
lanatának tartja, amikor megkapta peda-
gógusi diplomáját. 

Agárdra már nyugdíjasként érkezett, fele-
sége halála után a helyi nyugdíjas klubban 
ismerte meg jelenlegi társát, akivel bol-
dogságban élnek: a néni is 93 éves már. 
A tanár úr nagy szomorúsága, hogy nem-
rég vesztette el a fiát, de rengeteg örömet 
lel négy unokájában és hét dédunokájá-
ban. Kiss Bálint Sándor szerint a legszebb 
a nyugdíjas években, amikor egy összetar-
tó, népes család találkozik az asztal mel-
lett. A legfontosabb dolog szerinte az, 
hogy az emberek felismerjék, egymás tisz-
telete és szeretete nélkül nem lehet élni.                   

Forrás: Gárdonyiak lapja/2012. október 
www.nagykovacsi.hu

Páty önkormányzata új fórumot indít 
honlapján a rendelettervezetek lakossági 
véleményeztetésére, a rendeletek előkészí-
tésében való társadalmi részvétel szabálya-
iról szóló 19/2012.(IX.6.) rendelet értel-

mében. A vélemények e-mail-en is elküld-
hetőek az webmester@paty.hu címre, ill. 
írásban az ügyfélszolgálaton leadhatóak. 

Legutóbb a helyi építési szabályzat M1 
autópályával összefüggő módosítását, a 

kirívóan közösségellenes magatartásokról 
és az utcanevek módosításáról szóló ren-
deleteket lehetett véleményezni, fő sza-
bály szerint az azt elfogadó testületi ülés 
előtti második napig. 

Október 2. és november 30. között a tér-
ség és Páty hírközlési rendszerének érde-
kében optikai kábeleket helyeznek el a 
település egyes részein. A Várhegyi utca 
(Füzespatak utcától) – Fazekas Mihály – 
Liget – Rét – Pintérhegyi utcák útvona-
lon a Bánya utca csatlakozásáig földkábel, 
a Bánya utca – Fazekas Mihály utca sar-
kától – Kankalin utcán át  - Kökény utcát 
föld alatt keresztezve a Telenor toronyig 
légkábel létesül. 

Az utak és a gépkocsi behajtók alatt a 
kábeleket fúrással készített védőcsőben 
átvezetik az út felbontása nélkül. Néhány 
helyen – ahol a műszaki paraméterek nem 
teszik lehetővé – a gépkocsi behajtókat 
és a meglévő járdát részben megbontják, 
majd a kábel fektetése után helyreállítják. 
Ez azonban az ezerkétszáz méteres, teljes 
nyomvonalnak csak elenyésző részét érinti.

Száz éves 
a nagykovácsi iskolaigazgató

Fórumon véleményezhetők a pátyi rendelettervezetek

Optikai kábelhálózat 
épül Pátyon

Új helyre, a Rákóczi u. 11. alá, a pizzéria helyére költözött és november 8-án nyitott a gyógyszertár Pátyon. Tel.: 06-23-555-038
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November 17-én, szombaton 
7.15-kor különleges fényjelen-
ség megfigyelésére és közös 
elmélkedésre várják az érdek-
lődőket a budajenői Árpád-
kori kistemplomba. Árpád-házi 
Szent Erzsébet halálának nap-
ján a szentély keleti ablakán át 
ugyanis a felkelő nap sugarai 
a legnépszerűbb magyar szent 
alakját világítja meg a sekres-
tye feletti domborművön.

A honfoglalás kori törzs 
nevét viselő Jenő kápol-
na-dombi településmagjá-
nak lakói valószínűleg az 
1198-ban alapított telki 
apátság béresei voltak. 
Ettől a naptól számítja 
alapítását a jövőre 815 éves Budajenő. 
Nevét írott forrásokban 1225-ben talál-
ják meg először. A Szent Mihály tisztele-
tére szentelt kis templom a XIII.-XIV. szá-

zadban, még a gótika megjelenése 
előtt, belsejében román stílusjegyek-
kel épült egy még korábbi templom 
maradványain, amit az 1972-75-ös 

helyreállítás során végzett feltárások is 
megerősítenek, amikor is egy, a mosta-
ni szentélyt magába foglaló, félkör alakú 
templomocska alapjait találták meg. 

A templom különlegessége a 
sekrestye bejárata felett elhelye-
zett, a XIII. századból származ-
tatott, meglepő épségben fenn-
maradt dombormű, amely trón-
széken ülő királyi párt ábrázol. 
A királyi személyek kilétének 
megállapításában a szentély kele-
ti ablakán keresztül beszűrődő 
nap sugarai is segítettek: novem-
ber 17-én ugyanis – már évszá-
zadok óta – a felkelő nap suga-
rai ragyogják be Szent Erzsébet 
alakját, aki éppen ezen a napon, 
1231. november 17-én halt meg. 
Mellette apja, II. András király 

ül a trónon Sey-Pacor Ferenc, a Kápolna 
Védalap Budajenő elnökének elbeszélé-
se szerint. 

November 17-én, szombaton reggel a 
Kápolna Védalap Budajenő és Harkai 
Gábor plébános várja az érdeklődőket a 
budajenői Árpád-kori templomban.

Koós Hutás Katalin

A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. HATÁRTALANUL! prog-
ramja keretében pályáza-
ti felhívást hirdetett Románia 
(Erdély), Szlovákia (Felvidék), 
Szerbia (Délvidék), Ukrajna 
(Kárpátalja), Szlovénia és 
Horvátország magyarlakta 
területeire irányuló iskolai uta-
zásokra. A Tanulmányi kirán-
dulás hetedikeseknek pályázat 
keretében közel háromszázmil-
lió forint vissza nem térítendő 
támogatást osztottak ki 17 ezer diák és 
kétezer pedagógus utazásának támogatá-
sára. Köztük a telki Pipacsvirág Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola „Üldözik a szarvas-gímet” csoda-
szarvas út Telkitől Gyimesbükkig című 
pályázata 338 220 Ft támogatást kapott.

Szeptember 16-21-ig Tóth Attila és 
Csáforda Rita pedagógusok vezetésével 
egy 15 fős hetedikes diákcsoport járt 
Telki testvértelepülésén, a szórványban 
élő erdélyi magyarság legtávolabbi – több-
ségében csángó magyarok lakta – települé-
sén, Gyimesbükkön.

A kirándulásról és a gyimesi csán-
gó magyarság életéről változatos prog-
ramokkal fűszerezett témanapot tar-
tott az iskola, ahol a kirándulásról készí-
tett kisfilm segítségével minden osz-
tály ízelítőt kapott, milyen kalandokban 
volt részük társaiknak a Gyimesekben. 
Délután az iskola aulájában a hetedi-
kesek felolvasták élménybeszámolói-
kat és az erdélyi élményeik alapján írt 
meséjüket. Fényképkiállítást rendeztek a 
gyimesi kiránduláson készült fotók válo-
gatott képeiből, s megismerhettük a 
Gyimesbükkön elrejtett geoláda helyét is. 

A gyimesbükki mintára, de 
telki fűszerezéssel a gyerek által 
készített sajtot is kóstolhattuk, 
miközben az Erdélyben beszer-
zett sütőfán dákok  sütötték 
a kürtős kalácsot az udvaron. 
A gólyalábazás mellett Maro-
nics Ilona és táncospárja rövid 
gyimesi népzene és táncbe-
mutatója után a gyimesbükki 
Salamon József plébános atya 
vetített képes előadását is meg-
hallgathatták az érdeklődők 

a gyimesi csángó magyarság hitéletéről, 
oktatásának helyzetéről. Az est vendé-
gei voltak még Sárosi Mária tanárnő, a 
gyimesbükki testvériskola hetedikeseinek 
osztályfőnöke, valamint a gyimesbükki 
ezeréves határ emlékhelyeinek helyreál-
lításában oroszlánrészt vállaló Budakeszi 
Kultúra Alapítvány képviselői is.

Az első diákcsere során szerzett gazdag 
tapasztalatok tavasszal tovább kamatoz-
nak, amikor egy gyimesbükki osztály érke-
zik vendégségbe a telki iskolába.

A Közép-Európában tevékenykedő 
MediHelp International egészségbiztosí-
tó a Telki Kórházzal együttműködve kül-
földön is igénybe vehető egészségbiztosí-
tással lépett a magyar piacra. Az egészség-
ügyi szolgáltatást a Telki Kórház biztosít-
ja, de ha ott nem vehető igénybe a szük-
séges kezelés vagy beavatkozás, akkor 
ezt külföldi magánklinikán végzik el. Ez 
a biztosítás abban különbözik több más 
egészségbiztosítástól, hogy nem a magyar 
állami egészségügy szolgáltatásait veszi 
igénybe, hanem kizárólag magánszolgál-
tatók látják el a betegeket. A biztosítás 
díja a szerződő korától, illetve a földrajzi 
kiterjedtségtől függ. Az alapcsomag éves 

díja 35 év alatti ügyfélnél évi 1000-1200 
euró, a díj 5 éves ugrásokkal emelkedik, a 
biztosítást 64 éves korig lehet megkötni.

A MediHelp Bulgáriában, Romániában 
és Magyarországon működik, a követ-
kező megcélzott hely Lengyelország. 
Jelenleg néhány ezer egészségbiztosítá-
si szerződéssel rendelkezik a társaság, de 
5 éven belül 500 ezer ügyfélre számít a 
régióban. 

A Telki Kórház éves működési költsé-
géből 10 százalékot - 150 millió forin-
tot - vállal át a tulajdonos. Kovács Gábor 
a magánbiztosításoktól azt reméli, hogy 
a kórház képes lesz fenntartani önmagát.

 (MTI)

Tulipándömping
Jan-Willem van den Akker 2007-ben azzal 
az ötlettel állított be a telki önkormány-
zathoz, hogy tulipánhagymákat ajándé-
kozna a falu közterületeire. Azért tulipán-
hagymákat, mert holland születésű, azért 
Telkinek, mert évek óta a faluban él, és 
itthon érzi itt magát, és azért ajándékozás, 
mert az szép polgári gesztus. – írja kedv-
csinálónak telki honlapján Bellon Erika, 
a KoKuKK Egyesület tagja. Abban az 
évben 2300 tulipánt ültettek a telkiek, 
a következő tavaszon büszkén gyönyör-
ködhettek bennük. 2008 novemberében 
krókuszokkal, jácintokkal és további tuli-
pánokkal folytatódott a sor, s az idén öt 
éves program november 17-én ismét tuli-
pánhagymák ezreinek ültetésével folytató-
dik, a KoKuKK szervezésében.

Új szereplő az egészségbiztosítási piacon

Üzenet a mennyből

Telki, Budajenő

éves Budajenő
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december

Hirdetés

Iskolaválasztás előtt…
Ismerje meg Iskolánkat!

Szeretettel várjuk nyitott programjainkra:
2012. 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.

2012. november 30-án, pénteken 18.00-tól Pedagógiai előadás 
A Waldorf-iskolák működése, küldetése, a mai kor aktualitása és a Waldorf-
iskola. Meghívott vendégü nk Karkus Ottó, a solymári Waldorf Iskola osztálytanítója.

2013. január 25-én, pénteken 8-10-ig Nyitott tanítási óra az érdeklődő 
szülők számára. Betekintés az 1., 2. és a 4. osztály életébe. 
(Kérjük az előzetes bejelentkezést - csak szülőknek!)

2013. január 26-án, szombaton 9-13-ig Nyílt nap
Beszélgetés az iskolaérettségről, majd a szülők kipróbálhatják a Waldorf-pedagógia 
gyakorlatait: formarajz, Bothmer-gimnasztika, ritmikus gyakorlatok az írás-olvasás-
számolás témaköreiben, festés, ének-zene). Végül beszélgetés osztálytanítókkal, 
szaktanárokkal.

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

www.kisgoncol.hu

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

ANYAJEGYVIZSGÁLAT
szemölcs, növedék, benőtt köröm műtétek

pattanás, körömgomba, pikkelysömör 
kezelés, 

nemigyógyászat (herpesz, gomba stb.) 
kozmetológia

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

Rendelési idő: kedd 15 –19 óra
Időpont kérés: 06-30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu
www.haj-doktor.hu

Budakeszi, Fő u. 95.
vizsgálati díj: 6.000 Ft, kontroll: 3.000 Ft

BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN
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2012. november 
december?Zsámbék, Tök, Perbál 

A kifordult szabadság
Az október 23– i ünnepség közelében 
találkozót beszéltem meg egy régi bará-
tommal. Szerettem volna a társaságá-
ban ünnepelni, felidézni a fiatalságun-
kat és az 1956–os emlékeket.

Zoltánnal egy padban ültünk 
az ipariskolában, balkezes 
volt, azért hívtuk Sutának. 
1957 nyarán váratlanul 
eltűnt, senki nem tudta hová 
lett. Öt évvel később a faipari 
technikumban megint talál-
koztam vele. Népköztársaság 
elleni szervezkedés és lőszer-
rejtegetés vádjával két évre 
bezárták. Az a jóképű vagány, 
akit mindenki irigyelt, aki 
nem csak a sportban jeles-
kedett, de a műhelyben is 
első volt, ugyanúgy megvé-
nült, mint én.
–  Iszunk valamit? 
– Szilvát sörrel – hangzik a lakonikus 
válasz 
– És Te? – Én egy kávét ásványvízzel. 
   A pincér kerül–fordul és máris asztalun-
kon az ital.
– Mesélj magadról, mi van veled? Kár-
talanítottak az elszenvedett éveidért? 
  Egy hajtásra megissza a szilvapálinkát, 
majd belekortyol a sörbe.  
– Gondolod, hogy az a kutya, akinek eltör-
ték a lábát és odavetnek neki valami kon-
cot, elégedetten ugatni kezd? Én már nem 
ugatok! Én veszett kutya vagyok, akinek 
habzik a szája és kerüli az embereket.
– Pedig ugatni már szabad! – vetem közbe. 
  Ezen elmosolyodik. Kis szünet után meg-
szólal:
– Tudod, amikor a komcsik megroggyan-
tak, a ruszkik kivonultak, kiléptünk a 
kágéestéből, a varsóiból, na, mondom 
végre itt a szabadság, erről szólt 56. Aztán 
mi történt? Másnap itt voltak az amcsik 
Taszáron. Hozták magukkal a kultúrát, 
meg a kifordított szabadságot. Nézz csak 
körül, mintha nem is itthon lennénk. 
Amerre csak nézel, minden idegen. Még 

ennek a puccos kávézónak, ahová hoztál, 
sem tudom kimondani a nevét. Otthon 
bekapcsolom a TV–t, mindenütt amerikai 
film. Észrevetted, hogy ezekben a filmek-
ben ők a legszebbek, a legokosabbak és 
mindenkinek ők osszák az észt meg a sza-

badságot?
– Mint az oroszok? 
– Pontosan! Cikiztük a csaj-
kát meg az alumíniumkana-
lat, ezek meg kézzel zabálják 
a sült krumplit stanicliból.
– Kicsit halkabban! – nézek 
óvatosan körül, – ne keltsünk 
feltűnést. 
– Na és! Nézd, azt a nyisz-
lettet. Bejött, nem köszönt, 
leült az asztalhoz és még 
mindig rajta van a tökfedő. 
– Nem vagy Te túl szigorú? 
Most ez a divat. 

– Na persze, ez a divat. Mint a kifor-
dult szabadság! Emlékszel, hogy köszön-
tek Rákosiék? Szabadság, elvtársak!
  A kiáltást ökölbe szorított kézével is jelzi. 
A pincér csodálkozva néz.
– Talán kérnek még valamit? 
– Nem, köszönjük szépen, majd csak a 
számlát, ha lehetne – próbálom menteni 
a helyzetet.  
– Volt képük szabadsággal köszönni. – 
Nagyot húz a korsóból. – Valahol olvas-
tam, hogy Nagy Imre buzdító beszédet 
mondott a parlament előtt álló tömeg-
hez. Micsoda szemen szedett hazugság. 
Amikor száját az első szó, „Elvtársak!” 
elhagyta, a füttykoncert miatt pucolnia 
kellett. Hogy nem szakadt le az erkély 
alatta! 
   Közben jelt ad a pincérnek, hogy kér 
még egy sört. 
– Reggelre miniszterelnök lett, akinek első 
dolga volt a statárium kihirdetése.
– Igaz-igaz, de később visszavonta – vetem 
óvatosan közbe. 
– Visszavonta, mert a kutya sem hallgatott 
rá. Szerinted, ki választotta meg?
– Ami azt illeti, választások nem voltak, 
nyilván azok, akik később kivégezték. 

– Pontosan! – Kis szünet után, hangosan, 
szinte kiáltja: – Ha kicsúszik a kezünkből 
a hatalom, álljunk az elégedetlenkedők 
élére, elvtársak! 
  A pincér figyelmeztetőn néz, én óvato-
san próbálom csendre inteni, de hiába. 
Ráadásul valaki a sarokból bátorítja, mire 
odafordul és a többi vendég feje felett pár-
beszédbe keveredik az ismeretlennel. 
– Mindig ezt csinálják! Akkor is, most 
is! Átmenetileg oda rakták az öreget, aki 
eltévesztette a házszámot és elhitte az 
amcsik propagandáját. Amíg a jenkiknek 
rimánkodott, addig drága barátja a rusz-
kiknál mindent elintézett. 
  A sapkás fiatalember idegesen feláll, 
fizet és sebesen távozik. Én is fizetek, de 
nem bírok vele, maradni akar. 
– Te csak menj! Hallgasd meg őket, aztán 
gyere vissza és meséld el, hogy mi is tör-
tént ’56-ban, hátha leszek olyan okos, 
mint az a tökfedős.
 Kint az utcán kicsit szégyellem, hogy 
magára hagytam. Vissza kéne men-
nem érte, mielőtt valami bajt csinál. 
Megfordulok és látom, hogy az ajtóban 
áll. Várj, jövök én is – mondja – aztán 
belém karol, úgy ballagunk kettesben 
a Kossuth tér felé. Hallod? A hangszó-
róból a szónok szavát a falak visszave-
rik: szabadság–ság–ság–ság! Megszorítja 
a karom. 
– Most haragszol rám?
– Dehogy haragszom. 
– Láttad a tökfedőst, hogy eliszkolt?
– Láttam, csak úgy menekült. 
  Ezen sokáig nevettünk. Amikor búcsú-
zóul megölel, még mindig rázza a neve-
tés. Hirtelen elfordítja arcát és faképnél 
hagy. Most látom, hogy ez nem nevetés 
volt, hiszen könnyezett a szeme. Utána 
kiáltok, de hiába. A felerősített szó-
nok hangja és a taps, szavamat elnyom-
ja. Mintha menekülne. Fenyegető moz-
dulatait látva, a tömeg utat enged neki, 
majd mögötte visszazár. Egy asszony cso-
dálkozva kérdi a párját: Ennek vajon mi 
baja lehet? Nem tudom drágám, nem kell 
vele foglakozni.      Szilágyi László (Perbál)

Térhatású bélyegen a 
zsámbéki lámpamúzeum
Háromdimenziós és „hangos” bélyeg is 
szerepel a Magyar Posta bélyegkibocsátási 
programjában. Jövőre huszonkét alkal-
mi bélyeg, három alkalmi blokk és öt 
alkalmi kisív kibocsátása várható, köz-
tük Borus Ferenc ezer darabos lámpa-
gyűjteményének legjelentősebb darabjai-
ról a magyar bélyegkibocsátás történeté-
ben először 3D-s szemüvegen keresztül 
is megcsodálható bélyegek. A különleges 
kibocsátás a magyar múzeumok kincseit 
bemutató sorozat részeként a Fertőrákosi 
Kalcitkristály Múzeum jeles darabjait is 
bemutatja. 

Gránátokat találtak 
Zsámbékon

Két robbanótestet találtak járdaépítés 
közben Zsámbékon, november 6-án a 
Petőfi utca 88. számú ingatlan előtti épít-
kezésen. A környéket lezárták, és ötven 
embernek egy időre el kellett hagynia az 
otthonát. A robbanótesteket a honvéd-
ség tűzszerészei azonosították, kiderült, 
hogy egy 82 milliméte-
res aknavető gránátról és 
egy RPG-40-es kézigránát 
fejrészéről van szó, ami-
ket a honvédség központi 
gyűjtőjébe szállították, és 
később megsemmisítenek. 

Perbál jegyzője felhívást tett közzé, 
melyben felhívja a polgárok figyelmét 
arra, hogy a temetőben és a község-
ben ismeretlen egyének sírkő felújítá-
si munkákra tesznek megalapozatlan-
nak tűnő ígéretet. A „vállalkozótól” 
minden esetben kérjék el a vállalkozói 
igazolványt, a működési engedélyt, és 

számlát az elvégzett munkáról! 
A teljes összeget ne fizessék ki 
előre és meggondolatlanul elő-
leget se adjanak! 
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Nov. 16. péntek 16-22 óra
10 éves a 

NOSZTALGIA PARTY 
a budakeszi Erkel Ferenc 
Műv. Kp.-ban (EFMK) 

(Fő u. 108. 
tel. 06-23-451-161).

November 16. péntek 18 óra
Sólyom Ferenc: 
ROVÁSÍRÁS

a nagykovácsi Öregiskolában
(Kossuth u. 78. 

Tel.: 06-26-356-362).

November 16. péntek 19.30 
SZÜLETÉSNAPI 

BLUES EST
a biatorbágyi Faluházban 

(Cafe Chaplin).
19.30 Fekete Jenő & 

Szabó Tamás
20.45 Ripoff Raskolnikov

22.00 Jam Session
A belépés ingyenes!

Nov. 17. szombat 7-12 óra
TERMELŐI PIAC

a biatorbágyi Faluház 
parkolójában

Következő piacnap: dec. 15.

November 17. szombat
HONISMERETI TÚRA
Találkozó: 7.15 – 7.30 a 

pátyi új Óvodánál

Dobogókő-Pilisszentkereszt
Ktg. 1.800 Ft/fő, táv 10 km

Kapcsolat: Tihanyi Péter 
06-30-579-9423

November 17. szombat 9.30
TULIPÁNÜLTETÉS

Telkiben
Szervező: KoKuKK Egyesület

November 17. szombat 10 óra 
CÉRNAHANGVERSENY 

Fellép a Pénzügyőr zenekar

December 15. szombat 16 óra
Muzsikáló háztartás

Kovács Gábor muzsikussal
a Prohászka Gimnáziumban

Jegyár 1300 Ft
Tel.: 06-20-387-2286

www.cernahang.hu

November 17. szombat 10 óra
a Budai BÁBSZÍNHÁZ
a budakeszi EFMK-ban

November 17. szombat, 10.30
MÓKA MIKI zsebszínháza
a biatorbágyi Faluházban

Belépődíj: 800 Ft

November 17. szombat, 10.30
KÖNYVNAP 

a biatorbágyi faluházban

Nov. 17. szombat 11-13 óra
CSALÁDI NAP

néptánc, kézműves 
foglalkozások

Belépő: 500 Ft/fő
a nagykovácsi 
Öregiskolában.

November 17. szombat 20 óra
a PITYPANG ÓVODA bálja 

a budakeszi EFMK-ban.

November 18. vasárnap 11 óra
BUDAKESZI MŰVÉSZEK 

III. karácsonyi karitatív 
kiállítása a budakeszi 

Kálvin-teremben.
A kiállítás zárása 

december 23. 11 óra

November 18. vasárnap 15 óra
XIII. NÉMET 

NEMZETISÉGI 
REGIONÁLIS GÁLA 

Az észak-magyarországi 
németek legnagyobb gálája

(Zichy Miklós Ált. Isk., 
Zsámbék, Honvéd u. 4.)

November 18. vasárnap 16 óra
JÓTÉKONYSÁGI 
HANGVERSENY
a baptista egyház 

szervezésében a Prohászka 
gimnázium aulájában,

a rászorulók karácsonyi 
ajándékozására.

Adományok 
a helyszínen vagy az 

önkormányzat számlájára:
OTP Bank 11742348-
15390022-00930000

Közlemény: szolidaritás.

November 18. vasárnap 17 óra
ADJON ISTEN JÓ ESTÉT!
 a Budajenő-Telki Székely 

Társulat a zsámbéki 
művelődési házban.
Ingyenes program!

November 19. hétfő 19 óra
EGÉSZSÉGKLUB
Gyógynövényes est 

a nagykovácsi 
Öregiskolában.

November 20. kedd 18 óra
Makray Krisztina: 

ADVENT KINT ÉS BENT 
a zsámbéki műv. házban

Zsámbékiak Szabadegyeteme II.
Jegyár: 400 Ft

Elegancia - Bizalom - Garancia 

FOGTECHNIKA - FOGSOR
javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is

Egészségpénztári elfogadóhely
Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

06-30-234-83-27
www.fogtechnika-szomor.5mp.eu

LOGÓ, PIKTOGRAMM, ARCULAT, SZÓRÓLAP, PROSPEKTUS

MEGHÍVÓ, KATALÓGUS, MAGAZIN, PLAKÁT, ATTRAP,
KATALÓGUS, HIRDETÉS, OKLEVÉL, CÍMER

CSOMAGOLÁS, NÉVJEGY, LEVÉLPAPÍR, BÉLYEG

ter vezés,  tördeléster vezés,  tördelés
+ 3 6  3 0  4 3 4  2 0 1 8+ 3 6  3 0  4 3 4  2 0 1 8

k a c s o h . p o n g r a c @ u p c m a i l . h uk a c s o h . p o n g r a c @ u p c m a i l . h u
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Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket minden hónap 20-ig juttassák el hozzánk!

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

November 20. kedd 18 óra
DEBUSSY 

EMLÉKKONCERT
A biatorbágyi és 

a budakeszi zeneiskola 
közös koncertje 

a biatorbágyi Faluházban.

November 21. szerda 10 óra
Bon-Bon matiné 

a budakeszi EFMK-ban.

Nov. 22. csütörtök 18 óra
KÁVÉHÁZI ESTÉK

Szatmári Botond 
orientalista, vallásfilozófus

a biatorbágyi 
Faluházban.

Nov. 22. csütörtök 19 óra
GYIMESI 

TÁNCTANFOLYAM 
20.30-1 óra: gyimesi 
és moldvai táncház

www.marczi.hu

November 23. péntek 16.30
MAZSOLA ÉS TÁDÉ 

a nagykovácsi 
Öregiskolában.

November 23. péntek 19 óra
JAZZ Klub - Mrs.Columbo 

Belépő: 800Ft/fő
a nagykovácsi Öregiskolában.

November 23. péntek 19 óra
GILLICH ISTVÁN

 Gyógyítás 
a népgyógyászat erejével
a biatorbágyi Faluházban

November 23. péntek 20 óra
a Polgárőrség Bálja 

a budakeszi EFMK-ban.

Nov. 24. SZOMBAT 8-12 ÓRA
TELKI PIAC a Pajtánál.

November 24. szombat 15 óra
ÉLETFAAVATÁS és
Kemény Mariann 

gyöngyképes kiállítása
a zsámbéki Ifjúsági Házban

November 24. szombat 19 óra
L’ART POUR L’ART 

a biatorbágyi Faluházban. 

November 24. szombat 19 óra
KALÁKA – felnőtteknek

Vendég: Lackfi János költő
www.marczi.hu

November 24. szombat 20 óra
a SZIVÁRVÁNY ÓVODA 

bálja 
a budakeszi EFMK-ban.

November 25. vasárnap 15 óra
WAGNER: LOHENGRIN

A New York-i 
METROPOLITEN
1986. január 10-i 

előadásának vetítése 
magyar felirattal

19.30 
Érdi Tamás zongoraművész

www.marczi.hu

November 25. vasárnap 16 óra 
A SZENT CECÍLIA KÓRUS
ünnepi névadó hangverse-
nye a budakeszi plébánia-

templomban.

November 27. kedd 15 óra
Diabetes Klub 

a budakeszi EFMK-ban.

Nov. 28. szerda 18.30 óra
Családi Egészségklub 

a zsámbéki műv. házban

Nov.29. csütörtök 18 óra
Zenetörténeti 

barangolások IX.
JÓLESZ GYÖRGGYEL

a zsámbéki könyvtárban.

November 30. péntek 16 óra
TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ 
a budakeszi EFMK-ban. 

November 30. péntek 16 óra
Aprók tánca - 500 Ft/fő

19 óra táncház felnőtteknek
Zene: Szeret együttes

Belépő: 800 Ft/fő
a nagykovácsi 
Öregiskolába.

November 30. péntek 19 óra
A ’20-’30-as évek 
francia slágerei 

a zsámbéki műv. házban
Jegyár: 800 Ft

Dec. 8. szombat 10-13 óra
LUCA napi családi nap

a nagykovácsi Öregiskolában.

December 12. szerda 17 óra
JANIKOVSZKY ÉVA

 Hányszor mondjam még?
a Görbetükör Társulat 

előadása 
Belépő: 700Ft/fő, 

családi jegy: 2000Ft
a nagykovácsi Öregiskolában.

Dec. 15. szombat 11 és 15 óra
HALÁSZ JUDIT-koncert

Belépő: 2500 forint
a biatorbágyi Faluházban.

ÁLLÁSHIRDETÉS

• BECOME a Helen Doron English teacher! We teach children of 3 months - 
14 years. We offer part time job in the evenings. Orsolya Szalma 20/669-2555
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK számára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-450-4738
• E.U. KONFORM oktatással egybekötött karrierlehetőség, korlátozott
létszámban, közép- és felsőfokú végzettségűeknek akár főállásban is. E-mail: 
jeno.kertsz@groupamagarancia.hu, Tel.: 06-349-3319,06-20-979-3848

  CSINÁLTASSA HALLÓKÉSZÜLÉKÉT BUDAKESZIN!
SZAKÜZLET: Budakeszi, Fő u. 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel. (23) 453-076, (70) 280-6580

M á r  4  é v e  B u d a k e s z i n !
- hallásvizsgálat - hallókészülék rendelése, ingyenes vizs-

gálattal - elemek (10, 312, 13, 675) - fülilleszték készítése

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
• BÚTORRESTAURÁLÁS Budakeszi- 
Nagyszénászugban. 06-23-450-158
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szerelé-
se, javítása. Pontos, precíz munka, ked-
vező áron. Tel.: 06-70-268-9591

• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-meden-
cében! Szakképzett pszichológusok se-
gítenek pszichés, életvezetési problé-
máikban. Egyéni, pár- és családterápi-
ák, Life-coaching, agytréner kezelés: re-
laxáció, tanulási potenciál fokozása, pá-
nik-betegség kezelése. Peres ügyekben: 
igazságügyi szakértés. Nagy tapaszta-
lattal, diszkrécióval! Időpont egyeztetés: 
Tel.:06-20-933-5548

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, igény 
szerint, akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
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 
• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi megta-
láljuk párját! BUDAI TÁRSKÖZVETÍ-
TŐ a III. és XII. kerületben: 
Tel.: 06-30-555-8444

• 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

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általá-
nos és középiskolás diákoknak. Helyes-
írási, szövegértési problémák javítása, 
középiskolás felvételi előkészítés, érett-
ségire felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361 

• FRANCIA nyelvoktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás nyelvta-
nárnál Budakeszin. OLASZ nyelv-
oktatás kezdőknek.  HYPERLINK 
„mailto:hajnalneschiller@freemail.hu” 
hajnalneschiller@freemail.hu 
Tel.: 06-30-306-0025

• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás ingatlant 
vásárolnék. Életjáradék is érdekel! 
Tel.: 06-30-942-1362

• FA KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, szaletlik és 
egyéb ácsolatok  készítése. 
Tel.: 06-30-644-2881

• VÁLLALUNK fakivágást, kézi kaszálást, 
kerítésfestést, kertgondozást, telektisztí-
tást. Tel.: 06-20-208-6322

• SZÉN VÁSÁR! Borsodi dió, kocka-da-
rabos, rostált dara, henger szén bri-
kett, lengyel és orosz dió, német bri-
kett, bükkbárányi lignit kedvező 
áron! Részletekről érdeklődjön: Tímár 
Vasker Kft. Budakeszi, Kert u. 29. 
Tel.: 06-23-451-280

• SZÁMÍTÓGÉPEK karbantartását, számí-
tógépes hálózatok konfigurálását és táv-
felügyeletét vállalom, Budakeszin ki-
szállási díj nélkül. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-366-4310

• FELVÉTELI előkészítés matematikából 
6. osztálytól. Matematika. fizika, kémia 
KORREPETÁLÁS általános és közép-
iskolásoknak Budakeszin. Tel.: 06-30-
203-6770.

• ÁRON ALUL ELADÓ, 23,9 mFt-ért Bu-
dakeszi legszebb részén, a Barackos-
ban, 720 m²-es körpanorámás építési 
telek kész betonalappal, összközművel. 
Iskola, óvoda a közelben, a közlekedés 
Budapestre 3 percre.  Tel. hétvégén is: 
06-20-931-5555, 06-70-610-9024.

• ELADÓ Perbálon a Kossuth utcában 
szabályos alakú, kiváló adottságú pano-
rámás telek (939 m²), csendes környe-
zetben. Aszfaltozott utca, összközmű a 
telken belül! Tel.: 06-30-343-9617
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Budakeszi, Fő utca 163. 
(Temető utca sarok)

Irodánk keres ügyfeleink részére 
eladó vagy kiadó családi házakat, 
házrészeket, lakásokat, telkeket.

Továbbá vállalunk 
ingatlanvagyon értékelést, 

valamint társasház képviseletet 
Budakeszin és környékén.

Elérhetőségünk:
 T/F 06 23 450 767; 06 30 9612 497

korona20@t-online.hu

Gräfl László

Gräfl
INGATLANIRODA

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

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

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

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

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

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

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

Belsõ udvari parkoló!

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 

¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 

és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

Kórósi Miklós vegytisztító

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858
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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

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!

Bu da ke szi nap tár 

ka rá csony ra ! 

Kapható a Fő téri nyomtatványboltban, a Fő téri 
Kiskápolna Könyvesboltban, a Kórósi Vegytisztítónál 

(Fő u. 96.), de megrendelhető az alapítványnál is, ingyenes 
házhoz szállítással. Tel.: 06-23-457-058

A könyvek megvásárolhatók a budakeszi 
Kiskápolna Könyvesboltban 
(06-23-450-370) 
és megrendelhetők 
a Budakeszi Kultúra 
Alapítványnál 
(06-23-457-058).
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2,88m kalodás akác 

vágási szélezék 

(ömlesztett) 

27.990 Ft/kaloda

Fenyő pogácsa fabrikett 

34 kg-os zsákos kiszerelés 

42 Ft/kg,  1428 Ft/zsák

Brikett keményfa, és fenyő kivitel-

ben is csúcsminőségű. 50 Ft/kg 

10 kg-os fóliában 500 Ft/csomag, 

48 Ft/kg raklapon

Kalodás tüzifa 1,75 m, azaz 

1 erdei méter rakottan, 33 cm-re 

vágott tölgy, bükk, gyertyán, 

kőris 27.990 Ft/kaloda, akác 

30.000 Ft/kaloda,  25 cm-re 

vágott tölgy, bükk, gyertyán, 

kőris 28.500 Ft/kaloda, 

akác 31.500 Ft/kaloda 

Keményfa hengerbrikett 

9 cm átmérő, 25cm hosszú 

csúcsminőségű 50 Ft/kg, 

fóliában 10 kg-os csomagban, 

500 Ft/csomag, 48 Ft/kg raklapon

 BALLUS  FATELEP
PILISCSABA10ES FŐÚT 27ES KILOMÉTERKŐ

TEL.: 06 70 453 8679, 06 70 453 5904 
NYITVA TARTÁS: HP  717IG, SZO 712IG  

W W W.  B A L LU S FAT E L E P. H U

Puhafa big bag zsákban 

1,75 m ömlesztve 

16.000 Ft/zsák

Keményfa tölgy, bükk, kőris, gyertyán, 

33 cm hosszú, ömlesztett Big Bag zsákos 
1,75 m kiszerelésben 24.500 Ft/zsák

Építő fűrészárú gerenda, 
palló, deszka: 64.770 Ft/m
(netto 51.000 Ft/m) 
Bramac-léc: 114 Ft/m 
(netto 90 Ft/m) 

SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉK
A 2013. január 15-ig lekötött jövő évi színes hirdetéseket a 2012-es áron, 

a szokásos kedvezményeken felül további 10% árengedménnyel adjuk.

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

Jövőre 10 éves a Buda környéki Iránytű

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418  e-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu
www.budakornyekiiranytu.hu


