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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

Iskolakezdési 

akció!!!
Törés és ütésálló 

Hoya lencsék 

20% 

kedvezmény!

Fiatalodjon 
percek alatt éveket! 

TAKE-TEN BUDAÖRSÖN
10 PERCES FÁJDALOMMENTES, 

TERMÉSZETES ARCFIATALÍTÓ ELJÁRÁS

  – Mennyit fiatalodhatunk 
10 perc alatt?
– A TAKE-TEN egyedülálló, 
mindössze 10-15 perces eljárás, 
mely mélyizom tornával, a 
nyirokrendszer és a hajszálerek 
aktivizálásával méregtelenítést, 
sejtmegújulást eredményez. 
A hatást már az első alkalommal 
is ellenőrizhetjük, de 10-12 
alkalmas izomépítő kúra 
5-10 ÉVVEL FIATALÍT-
HATJA arcunkat!
  – Mindenkinél 
egyformán működik 
az eljárás?
– Az eredményt befo-
lyásolják a 
genetikai adottságok, 
az életkor, az élet-
vitelünk, de a kezelés 
kivétel nélkül minden-
kinél hasznos! Nem sima 
kozmetikai eljárás, egy komoly 
neurológiai és arcizom 
rehabilitációs orvosi fejlesztés. 
A szépülés mellett enyhülhet a 

fülzúgás, a migrén, fej- és nyak-
szirti fájdalom, nyaki gerinc-
meszesedés, az arcüreggyul-
ladás is elmúlhat. Javít a bőrhi-
bákon, hegek állapotán. Az arc 
szimmetrikussá, egészségessé, 
fiatalossá válik. A ráncok mély-
sége csökken, a dekoltázs bőre 
simább, feszesebb lesz
  – Mennyire kíméletes az eljárás?

–  A TAKE-TEN intenzív, 
mégis fájdalom és rizikó-

mentes, minden külső 
behatást, kemikáliát 
nélkülöző eljárás.
A Take-Ten titka, 
hogy eltér más 
kozmetikai 
kezeléstől.

Most 50%-os kedvez-
ménnyel várjuk 

„első kezelés”-re Vendége-
inket, Budaörs főútján, a CBA 

üzletház melletti  KŐSZIKLA 
MOZGÁSKÖZPONTBAN
  – Élhetnék én is a lehetőséggel?
– Várjuk szeretettel! 

BEJELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: 06 70 2751454

Kedves Nyugdíjasok! 
Szeretettel köszöntöm Önöket az idősek világnapja alkalmából!
Tudom, hogy nehéz sors jutott az elmúlt évtizedekben időseinknek. Tudom, hogy adósaik vagyunk ma 
is nekik. Ezért tölt el örömmel, hogy látom a mostani kormányzat azon igyekezetét, hogy lefaragjon 
valamit az adósságból, s hogy élhetőbbé tegye szüleink életét.

Európa más országaival szemben Magyarországon a válság ellenére is megőrződött a nyugdíjak vásárlóér-
téke, és infláció feletti nyugdíjemelést sikerült elérni. Nem kis eredmény, hogy 40 év munkaviszony után 
nyugdíjba mehetnek a nők. Már 108 ezer asszony élt ezzel a lehetőséggel. Erkölcsi kötelesség az is, 
hogy kiemelt figyelmet kap az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmény. Nem maradhat büntetle-
nül egy sem!  

Megkezdődött a segítő kezek országos mintaprogram is, amely a 80. életévüket betöltő idős embereknek nyújt segítséget 
önálló életvitelük megőrzéséhez, életkorukból, mentális és egészségügyi állapotukból eredő problémáik megoldásához.

Megbecsülni az időseket és gondoskodni róluk a politika kötelessége is. Azt a nemzedéket, amely kemény munkával és 
kitartással megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a mai aktív korosztály végzettséget szerezzen, munkához jusson, demokráci-
ában élhessen!

Azt kívánom, hogy az idősebbek az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség 
van rájuk, érezzék, hogy vannak dolgok, amit ők jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak ők tudnak! Hiszen az élet során 
felgyülemlett tapasztalatot nem pótolhatja semmi, az évek során megélt helyzetek nem sűríthetők egy könyvlapra vagy egy elmon-
dott történetbe.

Az idősekről való gondoskodás azonban nem csupán gazdasági és szociális kérdés, hanem elsősorban erkölcsi. 
Erkölcsi azért, mert az idős emberek hidat képeznek a múlt és a jövő között. De azért is, mert életük munkájával meg-

szolgálták a méltóságteljes öregkort, és a fiatalabb generációk számára átadták a jövő szempontjából nélkülözhetetlen tudásukat, 
tapasztalatukat. Sok minden baj legyőzhető. Elviselhetőbb a betegség, a szegénység, ha szeretettel fordulunk egymáshoz. 
A szeretet nem kerül pénzbe, de egyaránt gazdagítja azt, aki kapja, és azt is, aki adja.

A szeretet, a tisztelet, megbecsülés kifejezése nagyon fontos az egyre több megértést igénylő idősek iránt, annál is inkább, mert az 
ifjabb korosztályok hitet, erőt és bátorságot meríthetnek a nyugdíjas korba ért elődök példamutató, útmutatást jelentő munkájából.

Kérem, hogy adják át gyermekeiknek azt a titkot, amit Önök már tudnak, hogy hogyan lehet a szeretetet, a megértést 
megtartani hosszú-hosszú évtizedeken keresztül úgy, hogy a nehézségeken kéz a kézben át tudjanak lépni.

Erőt és egészséget kívánva köszöntöm Önöket!                                                                Csenger-Zalán Zsolt
országgyűlési képviselő

M k dődött í
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Az elkövetkező években ötmilli-
árd forint körüli fejlesztő beruházás 
várható a magyar főváros rendkívü-
li adottságokkal rendelkező pihenő-
helyén, a Normafánál. Idén 95 mil-
lió, 2014-ben pedig 620 millió forin-
tot biztosít a központi költségvetés a 
XII. kerületi önkormányzat számára a 
Normafánál kiépülő közpark tervezé-
séhez. A Normafa Park ügyét szeptem-
ber közepén tárgyalta az országgyűlés.

A kiemelt beruházás koncepciójában sípá-
lyák, ahhoz kapcsolódóan drótpályák és 
hóágyúrendszer, szánkópályák, játszótér és 
erdei tornapálya, hegyi futó- és kerékpár-
pálya és nyári bobpálya építése is szerepel. 
A hóágyúrendszerhez felszín alatti víztáro-
zót, fogadóépületet, síklubházakat is építe-
nének. Fejlesztenék a közvilágítási és kerék-
párút-rendszert, a parkolókat, a megközelí-
tési utakat és egyben egyirányúsítanák is 
őket.  

A János-hegyi Erzsébet-kilátóhoz veze-
tő utat felújítanák, a történelmi épületeket 
és területeket hasznosítanák. Vendéglátó 
és szálláshelyek jönnének létre, kiemelve 
a híres Fácános felújítását és legfeljebb tíz 
százalékos bővítését. A Szent Anna-réten 
pedig végre felépülhet a Szűz Mária, a 
Világ Királynője Engesztelő Kápolna, mely-
nek alapkövét még 1944-ben rakták le. 

TÖRVÉNNYEL ALAPOZNÁK MEG 
A NORMAFA PARK FEJLESZTÉSEIT

A Pintér Sándor belügyminiszter által jegy-
zett indítvány célja a történelmi sportte-
rület hagyományaira épülő, elsősorban a 
sí sportág népszerűsítésén alapuló, euró-
pai színvonalú sportközpont kialakításának 
megalapozása. A területen olyan közpar-
kot alakítanak ki a táj- és természetvédel-
mi szempontok figyelembe vételével, amely 
egész évben biztosítja a Normafa kihasz-
náltságának feltételeit, turisztikai szem-
pontból egyedülálló a vonzereje, továbbá 
a vendéglátás és a szállodák fellendülésé-
vel erősíti a munkahelyteremtést és a bel-
földi turizmust.

Az előterjesztés kiemelt fontosságúnak 
tartja azt is, hogy minden budapesti általá-
nos iskolásnak elérhető módon, akár isko-
lai keretek között lehetősége legyen megta-
nulni síelni. A sísport egykori kiemelt sze-
repének visszanyeréséhez és a biztonsá-
gos szabadtéri sportolás feltételeinek meg-
teremtéséhez olyan közösségi használatú 
parkerdőt kell kialakítani, amely biztosítja 
a védett, közösségi jelentőségű természeti 
értékek, területek megmaradását, funkció-

jának betöltését, a lokális kulturális értékek 
megőrzését, illetve helyreállítását, valamint 
széleskörű kikapcsolódási lehetőségeket.

Az indítvány szerint a Normafa környé-
kén érvényes természetvédelmi, erdővédel-
mi és építésügyi szabályok jelenleg nem 
teszik lehetővé a céloknak megfelelő inf-
rastrukturális beruházások megvalósítását. 
A jelenlegi szabályrendszerrel nem lehet 
megszüntetni a terület jogszerűtlen hasz-
nálatát, például a downhill kerékpározást, 
s a történelmi hagyományokhoz visszanyú-
ló tényleges használat sincs összhangban az 
országos jogszabályokkal.

A törvényjavaslat részletesen szabályoz-
za az egyes területeken elhelyezhető funk-
ciókat, a beépíthetőség tiltását vagy kismér-
tékű növelését. Kitér arra is, hogy az álla-
mi tulajdonban lévő földterületek ingyene-
sen a XII. önkormányzat vagyonkezelésé-
be kerülnek. 

VITA AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN

Hegedűs Lorántné (Jobbik) szerint egy 
önkormányzatnak meg kell felelnie a sza-
bályozási és építési terveknek, szabályok-
nak, most viszont sarkalatos törvényt 
írnak egy területre, ami elfogadhatatlan. 
Szél Bernadett (LMP) amellett, hogy meg-
erősítette az előtte felszólaló jobbikos 
képviselő által elmondottakat, inkább a 
beépíthetőség csökkentésére bátorított. 
Szerinte a beruházás fenntarthatatlan, s 
a hatástanulmányokat hiányolta éppúgy, 
mint a szocialista Horváth András Tibor 
és a független Szabó Rebeka, aki szerint 
ha már „megalomán” beruházást tervez-
nek, akkor figyeljenek a környezeti hatá-
sokra is. 

Pokorni Zoltán (Fidesz), a kerület pol-
gármestere a kérdésekre úgy reagált: az 
elmúlt évtizedek tapasztalata alapján ért-
hető, hogy kétely van az önkormányza-
tok vagyonkezelési és fejlesztési politikájá-
val kapcsolatban. Elmondása szerint állami 
és magántulajdon keveredik, sok a műem-
lék a területen, a régi hóágyúk és felvonók 
maradványait pedig benőtte a gaz. Sokan 
kérték, hogy tegyék rendbe a területet. 

A cél a régi épületek felújítása és minél 
kevesebb új építése. Síparadicsom nem 
lesz a területből, mert arra alkalmatlan, 
nem fog több ezer turista odalátogatni, 
és új szállodák sem lesznek, de a helyi-
ek a gyerekeket meg tudják tanítani síel-
ni. Cél még a kötöttpályás közlekedés fej-
lesztése a fogaskerekű meghosszabbításá-
val, és új parkolót is kijelölnek a hegy lábá-
nál. Pokorni Zoltán a sarkalatos törvényt 
azzal indokolta, hogy a célokat a Pilisi 
Parkerdőn és a BKV-n nem tudta „átver-
ni”, mivel nagyon bonyolult a szabály-
rendszer, ezért kérte a kormány segítségét. 
Hozzátette: „valóban furcsa” a helyzet, 
más megoldást is el tudott volna fogadni.

POKORNI HELYI NÉPSZAVAZÁST 
KEZDEMÉNYEZ A FEJLESZTÉSRŐL

A polgármester az M1 Az este szep-
tember 18-i műsorában azt mondta: a 
park fejlesztését megelőző Natura 2000-
es vizsgálatok egy évig tartanak, ennek 
függvényében jelölik ki például az új 
sípályák helyét. A vizsgálatot az ötle-
tek, igények felmérése, megvalósítható-
sági tanulmány és egyeztetések követik. 
Ha mindez megtörtént és pontosan lát-
ható, hogy a természetvédelmi szabályok 
mit engednek, akkor azt javasolja, hogy 
legyen népszavazás a kerületben arról, 
hogy az ott élők az ismert szabályok és 
feltételek mellett akarják-e a beruházást. 
A végső szót a hegyvidékiek mondják ki 
- tette hozzá.

A helyi népszavazás kiírását a rákö-
vetkező héten el is fogadta a XII. kerü-
leti képviselő-testület. Egy héttel később 
pedig az országgyűlés 238 igen, 38 nem 
és 4 tartózkodás mellett megszavazta a 
Normafa fejlesztésére előterjesztett jog-
szabályt, amely kizárólag az európai szín-
vonalú sportközpont kialakítása érdeké-
ben ugyan nem változtatja meg orszá-
gos érvénnyel a természetvédelmi, erdő-
védelmi és építésügyi szabályokat, de a 
Normafa esetében enged bizonyos elté-
rést. 

(MTI/Iránytű)

Pest megyei hírek
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Ötmilliárdot költenének a Normafára

A Budapesti Erdészet területén lévő 
Országos Kéktúra-szakasz felújítása befe-
jeződött, így 24 km-en a Pilisi Parkerdő 
munkatársai elvégezték a belógó gallyak, 
ágak nyesését, a sétaút karbantartását 
(gödrök betemetése, vízelvezetők megújí-
tása), s összeszedték az út mentén eldobált 
temérdek szemetet is.

A megújult túraútvonal: Nagykovácsi 
Zsíros-hegy, Muflon Itató, Remete-hegy; 
Nagy-rét, Hűvösvölgy, Gyermekvasút 
végállomás, Mátyás király vadasparkja, 
Oroszlán-szikla, Árpád-kilátó, Szépvölgyi 
út, Fenyőgyöngye, Hármashatár-hegy, 
Virágos-nyereg, Boróka büfé, Rozália 
téglagyár.                 forrás: Pilis Parkerdő Zrt.

Rendbe tették az Országos Kéktúra budapesti szakaszát
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Tíz éve, 2003. augusztus 31. óta ingye-
nes és alanyi jogon jár az Általános 
gyermek- és ifjúsági balesetbiztosí-
tás a 3-18 év közöttieknek, a szülők 
közül azonban kevesen tudnak erről. 
A Magyarországi Szülők Országos 
Egyesülete (MSZOE) jogszabályi köte-
lezettségként írná elő, hogy minden 
óvodában, iskolában és oktatási-nevelé-
si intézményben plakátokon tájékoztas-
sák az érintetteket erről a lehetőségről.

Magyarország területén állandó lakóhely-
lyel rendelkező minden magyar állampol-
gár harmadik életéve betöltésének napjá-
tól, a tizennyolcadik életéve betöltésének 
napjáig baleset-biztosításban részesül. 
A biztosítás alanyi jogon jár, a szülők-
nek nem kell szerződni és fizetni gyer-
mekenként, mert a szerződést a magyar 
Állam köti. A baleset-biztosítás díja a 
Magyar Államot terheli, és azt a szerző-

désben meghatározott módon fizeti meg 
a biztosítónak. 2013-ra a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a Generali-Providencia 
Biztosító Zrt.-vel kötötte meg ezt a szer-
ződést. Az ingyenes baleset-biztosítás füg-
getlen a nevelési, oktatási intézménytől és 
a tankötelezettség teljesítésétől is. Akár 
jár iskolába a gyermek, akár nem, 18 éves 
korig biztosított. 

HOGYAN JELENTSÜK BE 
A KÁRT?

A balesetet harminc napon belül kell a 
biztosított törvényes képviselőjének beje-
lenteni a biztosítónál az „Államilag finan-
szírozott általános gyermek- és ifjúsági 
balesetbiztosítás szolgáltatási igénybeje-
lentő” nyomtatvány kitöltésével, amely a 
Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügy-
félszolgálatain is beszerezhető. A kitöl-

tött szolgáltatási igénybejelentőt a szük-
séges orvosi dokumentumokkal együtt 
küldje el a 06-1-451-3857-es faxszám-
ra vagy postai úton az alábbi címre: 
Generali-Providencia Biztosító Zrt., 7602 
Pécs, Pf. 888. vagy adja le a lakóhelyéhez 
legközelebb lévő Generali-Providencia 
Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatán.

A biztosítási feltételekről, a szolgál-
tatásokról és a szolgáltatási igény beje-
lentésének lehetőségeiről bővebb infor-
máció kérhető a 24 órán át helyi tarifá-
val hívható a gyermek- és ifjúsági bal-
esetbiztosítás információs telefonszámon: 
06-1-236-7567. A Generali-Providencia 
Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata 
munkanapokon 8-20 óra között várja az 
ügyfelek hívásait a 06-40-200-250-es tele-
fonszámon is. A biztosítónak a bejelen-
téstől számítva tizenöt napon belül intéz-
kednie kell. 

További részletek az MSZOE honlapján.

A Munka kisgyermekkel (MuKi) prog-
ram második atipikus állásbörzéje és 
vitaindító kérdezz-felelekje szeptem-
ber közepén volt az OKISZ Magyar 
Iparszövetség székházában. Az ingye-
nes rendezvény „testközelbe” hozza a 
munkát kereső kisgyermekes szülőket 
és a munkát kínáló cégeket. A munka 
és a magánélet egyensúlyi szempont-
jait meghívott szakértők segítségével 
a vállalati kultúra szemszögéből vizs-
gálták meg. A programhoz mind mun-
káltatói, mind munkavállalói oldalról 
még lehet csatlakozni.

A Munka kisgyermekkel program célja, 
hogy segítsen a kisgyermekes szülőknek 
visszatérni a munka világába, illetve, hogy 
támogatást adjon a cégeknek az atipikus 
foglalkoztatási formák alkalmazásában. 
A két éves program során egyrészt száz-
hatvan szülő részesül ingyenes nyelvi, 
illetve informatikai képzésekben és sze-
mélyiségfejlesztő tréningekben, más-
részt hatvan cégnek biztosítanak szin-
tén ingyen atipikus foglalkoztatással kap-
csolatos tréningeket. Az aznapi állásbör-
zén olyan cégek jelentek meg, mint az 
AEGON, a Nestlé, a British Telecom, 
az IGS Informatika, illetve a 3-P Labour 
Shield Munkaügyi és Munkavédelmi 
Tanácsadó Kft., a Csúcs 91 Kft., vagy a 
Consequit Zrt., akik több mint száz mun-
kalehetőséget hoztak. 

EDDIG HATVAN ÉDESANYÁT 
HELYEZTEK EL

Dr. Bárdos Krisztina, a projektgaz-
da IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-
ja elmondta, hogy a program jelenleg 
mintegy kétszáznegyven olyan szerző-
dött szülőt számlál, aki kész munkába 
állni, és háromszázötven olyan céggel 
vannak kapcsolatban, aki a MuKi segít-
ségével atipikusan is foglalkoztatna mun-
kaerőt. Eddig hatvan édesanyát sikerült 
elhelyezni.

Géring Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Társadalomtudományi Karának 
kutatója kifejtette, Magyarországon álta-
lánosan a 40 órás munkahét jellemző, 
és amíg Hollandiában a nők 70 száza-
léka dolgozik részmunkaidőben, addig 
Magyarországon ez az arány 10 százalék. 

A TÁVMUNKA 
ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Szülői részről a legnagyobb akadály a 
csapathoz való tartozás és a szemé-
lyes kötődés hiánya, az „elszigetelődés”, 
ahogy az egyik szülő jelezte, céges oldal-
ról pedig az adatbiztonság és az elle-
nőrizhetőség kérdése, a teljesítmény lát-
hatóságának a biztosítása, ami sokszor 
nem is a főnök, inkább a bejáró munka-
társak igénye. A távmunka legnagyobb 
pozitívumaként a szülői oldal a rugal-
masságot, a céges oldal a költséghaté-
konyságot emelte ki. Megoldás lehet, 
hogy az otthoni munkát végzők heten-
te egyszer vagy kétszer bemennek a cég-
hez, és személyesen egyeztetnek a mun-
káltatóval és a kollégákkal.

Egy szülő szerint nem minden-
ki alkalmas a távmunkára, mert nem 
mindenki tudja jól beosztani az ide-
jét. Szabó Letícia, a GE Power & Water 

HR-igazgatója, maga is négy gyerme-
kes édesanya szerint viszont a kisgyer-
mekesek otthonlét alatt megtanult pozi-
tív képességei munkáltatói szemszögből 
is hatékonyan használhatók a távmun-
kában és a rugalmas foglalkoztatásban; 
ilyen például a határidők betartása, a 
feladatok priorizálásának képessége és a 
feladatok megfelelő ütemezése. 

AZ ÁLLÁSINTERJÚN NEM 
A KISGYEREKRŐL KELL 

BESZÉLNI
Csapó Gábor, a MuKi munkaerőpiaci 
tanácsadója a szülői önértékelést és a 
szülői kommunikáció nehézségeit emel-
te ki. Véleménye szerint sok szülő köve-
ti el azt a hibát, hogy az állásinterjún is 
önmaga hiányosságaival, és a GYES-en, 
GYED-en töltött időszakkal foglalko-
zik. „Az állásinterjún nem kell beszél-
ni a gyerekekről, és az önéletrajzban 
sem minősül szakmai tapasztalatnak az, 
hogy valaki GYES-en van”. A gyermek 
kérdése az interjú alatt félelemként jele-
nik meg, holott a szülőnek el kell tudni 
adnia magát, és azt érdemes hangsú-
lyoznia, hogy milyen hozzáadott érté-
ket tud adni a cégnek. Nem mint édes-
anya, hanem mint tettre kész munkavál-
laló. Ebben segít a Munka kisgyermek-
kel program.”

További információ: 
www.munkakisgyermekkel.hu

Szülői csatlakozás: 
jelentkezes@munkakisgyermekkel.hu
Céges csatlakozás: (csapo@ifka.hu, 

+36 30 239 2229)

Ingyenes az Általános gyermek- és ifjúsági 
balesetbiztosítás

Munka kisgyermekkel

Pest megyei hírek
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2012 februárjában írta alá Budakeszi 
városa a támogatási szerződést a 2,6 
milliárd összértékű, uniós támoga-
tással készülő szennyvíz-beruházás-
ra. Ennek keretében új, membrántech-
nológiás szennyvíztisztító-telep épül 
a Hosszúréti-patak partján, a Csíki-
hegyek alatt. Bővítik a szennyvízcsa-
torna-hálózatot Makkosmáriának a 
Gábor Áron utca – Őr utca – Besenyő 
utca – Bolgár utca – Lejtő utca – 
Törökőr utca – Szász utca által hatá-
rolt területén, és annak vonzáskörzeté-
ben fő elv szerint gravitációs rendszer-
rel ellátható területén. A Bodzás-árok 
menti gerincvezeték Nagyszénászug 
későbbi rákötését teszi lehetővé. 
Februárban a tervismertető lakossá-
gi fórumon még komoly gondot oko-
zott az önrész előteremtése és a szorí-
tó határidő, tudván, hogy a beruházás-
sal 2014. november 4-ig a hat hónapos 
próbaüzemmel együtt kell elszámol-
ni. A megvalósítás azonban még nem 
kezdődött el. Mi ennek az oka – kérde-
zem dr. Csutoráné dr. Győri Ottíliát, 
Budakeszi polgármesterét.

– Nagyon sok közreműködőt közbeszerzé-
si eljárással kellett kiválasztanunk, s mind-
egyik eljárás legalább másfél hónapot vett 
igénybe. A kivitelezőt, ami ebben a soro-
zatban az utolsó állomás, október első 
felében választjuk ki. A megvalósítás vár-
hatóan a következő év elején indul.
– Az önrész problémáját hogyan sikerül meg-
oldani?
– Az önrész tavasszal még 757 millió 
forint volt a 2,626 milliárd összegű beru-
házás esetében. Kigazdálkodni nem tud-
tuk volna, ezért minden lehetséges fóru-
mot megkerestünk az összeg csökkentése 
érdekében. Szakmailag megindokolt, sike-
res lobbinknak köszönhetően jelenleg 267 
millió forint a beruházás önrésze. 
– Az új helyzetben mennyi hozzájárulást kell 
fizetniük a lakosoknak a beruházással érintett 
területeken?
– Reméljük, hogy az önrészre nem kell a 
lakosságtól hozzájárulást kérni. Hogy az 
egyes bekötésekre eső hozzájárulás össze-
ge mekkora lesz, egyelőre még nem tud-
juk megmondani, mert a költségek csök-
kentésére tett próbálkozásaink még nem 
zárultak le. A beruházás keretében azon-
ban az érintett telkeken az utcai gerinc-
csatornától a házi bekötésekhez a telekha-
táron belül egy méterre egy fogadó akna 
épül, amelyre már az érintett lakosok fel-
adata és költsége lesz a rákötés.  Azoknál 
a telkeknél, ahol nem lehet gravitációsan 
rákapcsolódni a csatornára, azaz a foga-
dó aknára, szivattyú telepítése szükséges, 
amely szintén az érintett lakosok költsége.  
– Milyen határidőket kell betartani a beruhá-
zás során?

– Ha októberben 
sikerül zökkenő-
mentesen lebo-
nyolítani a kivite-
lező kiválasztásá-
ra lefolytatott köz-
beszerzési eljárást, 
akkor legkésőbb a 
jövő év elején meg-
kezdődik a beruhá-
zás. Még abban az 
évben meg is kell 
valósulnia, mert 
egy hathónapos 
próbaüzemet köve-
tően 2015 első 
félév végéig kell a 
beruházással elszá-
molnunk.
– A beruházás után 
az utakat az erede-
ti állapotnak megfe-
lelően állítják helyre. 
Lesz olyan utca, amit újjá is építenek?
– Igen, a Makkosi utat a Megyei úttól 
a templomig, csapadékvíz-elvezetéssel 
együtt.
– A makkosi helyi építési szabályzat is módosí-
tás alatt áll. Mi ennek az oka?
– Az eddig felmerült lakossági igények, 
valamint az útszélességek rendezése és a 
csapadékvíz-elvezetés megvalósítása érde-
kében folynak az egyeztetések a telek-
leadások ügyében. Erről az önkormány-
zat lapjában egy kérdőív megjelentetésé-
vel kikértük a lakosok véleményét is és 
november elején lakossági fórumot is tar-
tunk ez ügyben, mindenképpen a novem-
ber végi közmeghallgatást megelőzően. 
Jövő év április-májusára be is fejeződik 
az eljárás.  

A JEGYZŐK EGYMÁSNAK ADJÁK 
A KILINCSET

– A polgármesteri hivatal az elmúlt időszakban, 
elsősorban a járások kialakulása miatt komoly 
változásokon ment keresztül. Szervezetileg 
átrendeződött, a létszáma csökkent és az elmúlt 
szűk három évben három jegyző váltotta egy-
mást a hivatalban, legutoljára éppen most. 
2011 tavaszán a rendszerváltás óta jegyző 
Majorné dr. Stahácz Évát Szelenczy Gabriella 
váltotta a poszton, akit járási hivatalvezető-
vé való kinevezése után 2013 januárjától dr. 
Szolnoki Imre követett. Az ő munkaviszonyát 
azonban próbaidejének lejárata előtt azonnali 
hatállyal szüntették meg. Miért?
– Az év elején, Szolnoki Imre kiválasztása-
kor a nyertes félen kívül még egy jó pályá-
zat volt, dr. Remete Sándor, aki a polgár-
mesteri hivatal beruházási irodáján dolgo-
zott akkor már egy fél éve. A képviselő-
testület véleményét kikértem, s a többség 
akkor Szolnoki Imrét támogatta. A hat-
hónapos próbaidő végén azonban mun-
kaviszonyát nem hosszabbítottam meg, s 

a testület hét képvise-
lője egyhangúlag egyet 
értett ezzel a döntésem-
mel. Az újabb pályázati 
kiírásra tizenegy pályá-
zat érkezett, de csak 
kettő volt érvényes. 
Az egyik ismét dr. 
Remete Sándoré, akit 
a képviselő-testü-
let egyetértése mellett 
kineveztem Budakeszi 
jegyzőjének. 
– Hány fővel működik 
most a hivatal?
– Jelenleg 56 fővel dol-
gozunk. A költségveté-
si törvényben kötelező-
en ellátandó feladatok-
ra finanszírozott, java-
solt létszám 36 fő lett 
volna, de a képviselő-
testület létszámbővítést 

engedélyezett, amelynek döntő részét az 
építéshatósági munkatársak létszámának 
növelése teszi ki, hiszen a járás összes tele-
pülésének építéshatósági ügyeit Budakeszi 
látja el. Vannak olyan feladatok is, amit a 
mi hivatalunk végez, mi adjuk a státuszt, 
de a bérüket nem mi fizetjük. Az ötven-
hat főből tizenötöt Budakesziről alkalma-
zunk. Ami az önkormányzati intézménye-
ket illeti, a Szivárvány óvodában 12/25, a 
Pitypang óvodában 25/30, a Tarkabarka 
óvodában 16/24, a bölcsődében 11/15, a 
művelődési házban 4/6, a könyvtárban 2/5 
a budakesziek aránya. Igyekszünk buda-
keszieket foglalkoztatni, de az ellátandó 
feladatok többnyire szakképesítést igé-
nyelnek, s az helyben nem mindig áll ren-
delkezésre.
– Milyen önkormányzati tevékenységek kiszerve-
zése történt már meg és mi az, amit terveznek? 
– A Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési (BVV) Kft. és a 
Keszivíz Kft. működik gazdasági társaság-
ként az önkormányzat mellett. A Keszivíz 
Kft. azonban a törvényi változások miatt 
rövidesen megszűnik és beolvad, várha-
tóan még az idén, a BVV Kft-be, mert a 
feladatait a Fővárosi Vízművek veszi át. 
Az előző ciklusban létrehozott Budakeszi 
Szennyvízprojekt Megvalósító (BSZM) 
Nonprofit Kft.-t takarékossági okokból 
már korábban megszüntettük, s Szabó 
Pál, a csatorna-beruházás projektfelelő-
se azóta megbízási szerződéssel a hivata-
lon belül végzi tovább ugyanazt a munkát. 
A művelődési ház jelenleg költségvetési 
szervként dolgozik, de a nyár elején meg-
vizsgáltuk az intézmény non-profit kft-vé 
alakítását, készítettünk egy szakmai tanul-
mányt is, s december 31-ig tervez a testü-
let dönteni ebben a kérdésben.
– A helytörténeti múzeum és tájház sorsa 
hogyan alakul?

Nem marad el a több milliárdos 
szennyvízberuházás
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– A testület döntött már arról, hogy a 
német önkormányzatnak adja haszno-
sításra, de ennek jogi formájáról még 
a feleknek nem sikerült megállapodni, 
mivel a német önkormányzat vagyonke-
zelésbe szeretné átvenni az intézményt. 
Meglátásunk szerint náluk van a legjobb 
helyen, csak a formában kell, hogy egyez-
ségre jussunk.

BÖLCSŐDE IS ÉPÜL
– Idén önkormányzatunk 1,764 milliárd 
forintból gazdálkodott, melyen belül 203 
millió forint tartalékot tudtunk képez-
ni. A tervezett adóbevételünk 853 mil-
lió forint. Az adófizetési morált javíta-
nánk a pellengérre állítás, a nyilvános-
ságra hozatal eszköze nélkül, mivel jelen-
leg százmilliót meghaladó adót nem fizet-
tek még be. Ennek ellenére elmondhatom, 
hogy jó évet zárhatunk, főként, hogy az 
önkormányzat ésszerű gazdálkodása mel-
lett erre az évre esett, hogy a magyar állam 
az adósságkonszolidáció keretében 363 
millió forinttal csökkentette a budakeszi 
önkormányzat adósságállományát.

Idén járdákat építettünk a főutca men-
tén, buszmegállókat a Szőlőskertben, 
szépítjük a Dózsa György tér környé-
két, kialakítjuk a Budapest felé veze-
tő Kert utcai megállót egy lépcsőlejáró-
val a Szivárvány óvoda felé. Rendezzük 
a Schieli-kápolna környékét és elkezdtük 
építeni a négy csoportszobás bölcsődét a 
Barackosban a Pitypang Óvoda mögötti 
önkormányzati területen, amelynek júni-
us végére el kell készülnie, hogy szeptem-
berben már fogadhassuk a gyerekeket. 
A kétszázhatvanöt millió forintos beru-
házás 149 mFt támogatásból és 116 mFt 
önrészből tevődik össze. Az önrész fede-
zetére még az idén tíz építési telekké par-
cellázzuk az Eteles-parkot, ugyanazokkal 
a beépítési szabályokkal, mint a környező 
telkek és értékesítjük. Emellett tárgyalás-
ban állunk a Kerekmezőn egy nemzetkö-
zi iskola építésére is. A tizenegyezer négy-
zetméteres Kerekmezőből hatezer négy-
zetméterre a Greater Grace International 
School of Budapest (www.ggis.hu) egy 

Szilágyi Erzsébet fasori bérleményből köl-
tözne Budakeszire. Megállapodás esetén 
még decemberig innen is várunk százmil-
lió forint bevételt. 

A művelődési házat és környékét egy 
kulturális-kereskedelmi központ jellegű, a 
környezetébe szervesen illeszkedő épület-
együttessel rendeznénk, a korábbi próbál-
kozásokkal ellentétben ezúttal az önkor-
mányzat irányításával, vagyis a fővállalko-
zó az önkormányzat lesz, és mi magunk 
keressük meg a partnereinket. Január óta 
dolgozunk ezen, egy hatástanulmány is 
készül október elejére.

ÖNKÉNTES TÁRSULÁS 
A KISTÉRSÉG HELYETT

– A Budaörsi Kistérségi Társulás nyár ele-
jén jogilag megszűnt, de az elszámolást 
rendezni még nem tudtuk, mert ugyan 
meghosszabbítottuk volna az ehhez szük-
séges határidőt augusztus végéig, de a tag-
települések közül egy, Páty, ezt nem sza-
vazta ezt meg. Így most az a helyzet állt 
elő, hogy a társulás már megszűnt, ezért 
ülést nem tudunk összehívni, mert nincs 
rá jogi alap. Kétoldalú, önkormányzatok 
közötti megállapodásokkal tudjuk csak 
véglegesen lezárni a Budaörsi Kistérségi 
Társulás működését.
– Budaörs, Pusztazámor és Sóskút önkén-
tes alapon önkormányzati társulást hozott 
létre többek között családsegítő szolgálat közös 

működtetésére az ehhez igénybe vehető állami 
normatíva lehívásával. A Zsámbéki-medence 
települései miben keresik a szövetséget?
– Kilenc településsel (Biatorbágy, Buda-
jenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagy-
kovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki 
és Tök) még a nyár elején megalakítottuk 
a Buda környéki Önkormányzati Társulást 
(BÖT), 47 millió forintos bevételi-kiadá-
si főösszeggel már az indulás évében. 
A tagtelepülések 200 Ft/év/lakos összeget 
fizetnek a társulásnak. A budakeszi HÍD 
Családsegítőt már közösen működtetjük a 
tárulás keretei között, s tervezzük a köz-
terület-felügyelet közös rendszerének a 
kialakítását is. A Biatorbágyra tervezett 
intermodális csomópont folyamatban lévő 
pályázatának a jogutódja is a BÖT lett. 
A társulási feladatokat a budakeszi pol-
gármesteri hivatalban két státusszal látjuk 
el, amelyek közül az egyiket a korábbi kis-
térségi munkatárs, Somogyi Farkas József 
tölti be, a másik státusz még üres.

ÚJRA INDUL 
A POLGÁRMESTERI SZÉKÉRT?

– Igen, indulok a választáson polgármes-
terként, és egyéni képviselőként is a lakó-
helyem szerinti választókörzetben. Több 
olyan munkába is belekezdtünk, olyan 
feladatokat vállaltunk fel, amit szeretnék 
folytatni.

Koós Hutás Katalin 
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LÓA PAP ÉS A NŐ
Kőrösiné Merkl Hilda pedagógus, iro-
dalomtörténész, Varga László, a kapos-
vári Szent Imre-templom plébánosa és 
Magyar Balázs orvos, pszichiáter, aki 25 
éve foglalkozik kispapok pszichikai szűré-
sével, Jézusnak, legfőbb papunknak visel-
kedéséből kiindulva elemez számos olyan 
kérdést, amelyekre az emberek egyhá-
zon belül és kívül hiteles választ várnak. 
A Kairosz Kiadónál megjelent kötetet 
szeptember 21-én a Katolikus Társadalmi 
Napok keretében mutatták be a szerzők.

Tizenkét bibliai történetben nőkkel, 
asszonyokkal és Jézussal találkozunk. 
A történeteken elmélkedve szóba kerül 
a nők rivalizálása a pap körül, a házas-
ságtörés fogalmának elhalványulása, a 
bűnösökkel való kommunikáció sokféle-
sége, az egyházból kilépő és az engedé-
lyezetten nős papok élete, a vallásos kép-
mutatás, a papi, szerzetesi hivatás tisz-
ta megélése, s még megannyi gondolat. 
A szexualitás által vezetett, kevés önfe-
gyelemmel rendelkező mai férfi vagy 
nő nem érti, vagyis nem akarja elfogad-
ni, hogy lehet uralkodni a testiségen, 
és lehet Istennek ajánlani egy egész éle-
tet. A szeretet, a tisztelet, a másik ember 
elfogadása, a feladat megtalálása és vég-
zése, sőt a hűség is munka, tudatos cse-
lekvés, mely erőfeszítést, kitartást köve-
tel. Megvalósításukhoz erőt kell meríte-
nünk valahonnan. 

ALBERT GÁBOR 
KÉT ÚJ KÖTETE

A Túlélési technikák – Platón és/vagy 
Fukuyama című, nagy ívű és szenvedé-
lyes esszésorozatban két „túlélési techni-
kát” és két történelmi személyt szembe-
sít egymással Albert Gábor. A több mint 
kétezer évvel ezelőtt élt Platón képvise-
li a gondolkodót (Szókratész védőbeszé-
de), és a tizenkilencedik századi forradal-
már, Bakunyin a politikust (A gyónás). 
Szembesítésük üzenete a mai napig aktu-
ális, legfőképpen arról, hogy a magyar-
ságnak milyen esélye van a túlélésre 
ebben az új, vajúdó világban.

A Profik és amatőrök című kötet-
ben választ kapunk, Széchenyi Istvánt 
döblingi száműzetésében miért látogatja 
oly szorgalmasan a „pölöskei inspektor”? 
Az öngyilkosságát megelőző éjjel Teleki 
Lászlót ki kereste fel nagy titokban, s 
a miniszterelnök Tisza Kálmán miért 
védte a dzsentriket, és miért nem állt a 
bukovinai székelyek mellé? A szerzőnek 
ugyanis meggyőződése, hogy a múlt ala-
pos ismerete nélkül jelenünkben is csak 
botladozhatunk.

Az október 30-án 84. életévét betöl-
tő, Budakeszin élő József Attila-díjas 
író közel ötven önálló kötetének a fele 
az elmúlt másfél évtizedben a Pont 
Kiadónál jelent meg.

Pontosítás
dr. Remete Sándor megbízott budake-
szi jegyző kérésére az augusztusi lapszá-
munkban Jegyzőváltás címmel megjelent 
cikkünk első mondatát - Július 24-én, rend-
kívüli testületi ülésen, zárt ajtók mögött dön-
tött úgy a budakeszi önkormányzat hét kép-
viselője, hogy a polgármester javaslatára az 
Esztergomból Budakeszire tavaly került jegyzőt, 
dr. Szolnoki Imre munkaviszonyát próbaidejé-
nek lejárata előtt azonnali hatállyal megszünte-
ti. – az alábbiak szerint pontosítjuk: Július 
24-én, rendkívüli testületi ülésen, zárt ajtók 
mögött döntött úgy a budakeszi önkormányzat 
hét képviselője, hogy a polgármester javaslatá-
val, a korábban Esztergomban aljegyzőként is 
működött, Budakeszire januárban került jegyző, 
dr. Szolnoki Imre munkaviszonyának a próba-
idő lejárata előtti, azonnali hatályú megszünte-
tésével egyetért. 
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Nagy Gáspár anyai nagyszüleié volt a 
Rákóczi u. 33. alatti, egykor egyszobás 
parasztház. A költő édesanyja, Kelemen 
Erzsébet 1948-ban ment férjhez a 
nagytilaji Nagy Gáspárhoz, s áldott álla-
potba kerülvén az utol-
só heteket Baltaváron 
töltötte a szülői ház-
ban, ahol 1949. május 
4-én megszületett ifjabb 
Nagy Gáspár. A gyer-
mek idejének nagy 
részét itt töltötte a 
nagymamával, a nagy-
nénikkel. Nevelését 
keresztanyja, Kelemen 
Rózsa, a „Kereszt” 
határozta meg legin-
kább. Időközben nagy 
erőfeszítésekkel, a leg-
keményebb beszolgál-
tatások és padlássöp-
rések idején felépült a 
szülők egyszobás háza 
Nagytilajban, a Petőfi 
u. 18. alatt. Nagy Gáspárnak a nagytilaji 
és a baltavári ház egyaránt az otthont 
jelentette. 

Az avatóünnepségre buszokkal, autók-
kal jöttek a közeli Vasvárról, melynek 
kulturális központja a költő nevét vise-
li, Budakesziről, ahol a családjával élt, s 
ahol a városi könyvtár az ő nevét vette 
fel. Érkeztek költők, művészek, barátok, 
munkatársak Budapestről, a pannonhalmi 
diáktársak és a helybéliek.

VALAKI ÍR A KEZEDDEL
A szülőházat a Göcsej Hegyhát Leader 
Egyesületnek köszönhetően uniós 
pályázati pénzzel is megtámogatva, a 
Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar 
Művészeti Akadémia és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum közreműködésével 
három év alatt újította fel a költő fele-
sége, Szabó Márta és három gyerme-
kük, Réka, Áron és Rita által létreho-
zott Nagy Gáspár Alapítvány, s rende-
zett be számos kéziratot, fotót, szemé-
lyes használati tárgyat bemutató kiál-
lítást Valaki ír a kezeddel címmel. H. 

Bagó Ilona, a kiállítás kurátora kiemel-
te, az igazi munka csak most kezdő-
dik azzal, hogy Nagy Gáspár erős hitét, 
erkölcsi meggyőződését tükröző élet-
művét a világgal megismertessék.

A megnyitón Nagy 
Gábor, az alapítvány 
kurátora, Fukszberger 
Imre, a Göcsej Hegyhát 
Leader Egyesület és a 
Vasi hegyhát Többcélú 
Kistérségi Társulás veze-
tője, Csehimindszent 
polgármestere, Monostori Imre iroda-
lomtörténész, H. Bagó Ilona, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum osztályvezetője mon-
dott köszöntőt. A kiállítást Juhász Judit, 
a Magyar Művészeti Akadémia főosztály-
vezetője nyitotta meg. A házat Déri Péter, 
csehimindszenti plébános áldotta meg. 
A műsorban közreműködött Kristófi 
Ágnes énekművész, a csehimindszenti 
asszonykórus és Szabó András előadó-
művész.

„NEM, NEM VOLTAM BÁTOR…
Csak éppen nem mertem félni. Mert akkor 
már emelt fővel, de még innen a krisztu-
si koron nagyjából mindent tudtam arról 
a 13 napról, amiből én kimaradtam, de 
aminek magyarként örökre adósa vagyok, 

mint ahogyan 1848-nak is. Nyilván ez 
az érzés munkált bennem akkor is, ami-
kor 1988. június 16-án a fűvel-gazzal 
benőtt 301-es parcellában, ahol lehettünk 
vagy százan, elszánt emlékezők, - a teme-
tő körül meg kétannyi rendőr és spicli – a 
TIB vezetőinek (Mécs Imre, Rácz Sándor, 
Fónay Jenő) kérésére elszavaltam két bot-
rányosnak számító, betiltott versemet, …
amelyeket akkor még a cenzúra könyveim-
ből kigyomlált.” – mondta el Nagy Gáspár 
2000. október 23-án ünnepi beszédében 
Bécsben.

Nagy Gáspárt 1968 élménye eszméltet-
te arra, hogy a Dunatáj népeinek sorskö-
zössége ma is eleven valóság. Műveiben 
azokat a diktatúrákkal szembefordu-
ló közép-európai – lengyel, román, lit-
ván, cseh – költőket szólította meg, 

akiket hozzá hason-
ló módon eljegy-
zett a történelem. 
Történelmi és etikai 
érzékenysége, világ-
képének, költői nyel-
vének sokrétű gaz-
dagsága, költői sze-
mélyiségének belső 
biztonsága különle-
ges színe a magyar 
irodalomnak. – írta 
róla a nyáron elhunyt 
Görömbei András, 

Nagy Gáspár monográfiájának készítője, 
a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumá-
nak volt elnöke.

A parányi vasi községben, csodálatos 
természeti környezetben rejtőző Nagy 
Gáspár Emlékház egyik állomása lehet 
egy sokat ígérő emléktúrának, hiszen 
nem messze esik Csöngén Weöres Sándor 
szülői háza és Nagy László iszkázi emlék-
háza is. A szomszédos Csehimindszenten 
pedig éppen egy nappal később, szeptem-
ber 29-én avatták a Mindszenty herceg-
prímás szülőházában berendezett emlék-
múzeumot.

Koós Hutás Katalin
További részletek és képriport honlapunkon: 

www.budakornyekiiranytu.hu

Helyi árukat keresünk!
Szerkesztőségünk bevásárló közösség szervezésébe kezdett 
azzal a nem titkolt célzattal, hogy segítsen a helyi termelőknek 
megtalálni az utat a vásárlókhoz. Azonban olyan eredményre 
jutottunk, amire egyáltalán nem számítottunk. Számos levelet 
kaptunk olyanoktól, még intézményektől is, akik vásárolni sze-
retnének, de akik eladnának, azoktól gyakorlatilag egyet sem.

Keressük továbbra is a helyi eladókat, tőlük termékeiket 
ismertető levelüket és elérhetőségüket várjuk, nem csak élelmi-
szerekre, de bármilyen kézműves termékre, dísztárgyakra, kép-
zőművészeti alkotásokra, ruházati cikkekre, kiadványokrais. 
Leveleiket a szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu címre 
vagy a 2092 Budakeszi Pf. 136. címre kérjük.

Nagy Gáspár-emlékház nyílt Bélbaltaváron
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Elhunyt id. Környei István. Az 1920. 
január 13-án született atléta, hon-
véd, géplakatos, családapa, önéletíró, 
író és verselő Biatorbágy méltán köz-
ismert és szeretett személyisége volt. 
Az önkormányzat saját halottjának 
tekinti – adta hírül Biatorbágy városi 
honlapja.
 
Környei István életének II. világhábo-
rús szakasza Katonasors címmel a Kráter 
Kiadó gondozásában jelent meg. A három 
kötetes honvédnaplójában részletesen 

beszámol fegyveres szolgálatának ese-
ményeiről 1941-től, besorozásától addig, 
amíg 1945 januárjában tizedesi rangban 
leszerel és visszatér a biai civil életbe. A 
2. gépkocsizó lövészzászlóaljban, a gyors-
hadtestnél naponta írt jegyzeteit emléke-
zetből felidézett párbeszédekkel, élmény-
szerű leírásokkal egészítette ki. Az első 
kötet végül 2007-ben jelenhetett csak 
meg, a második, harmadik 2008-ban és 
2009-ben. 

Kenyérkereső munkája mellett négy 
gyermeket nevelt, iskoláztatott. Jó néhány 

atléta is felcseperedett edzői kezei alatt, 
2008-ban „Fedák József Testnevelési 
és Sport Díj” kitüntetésben részesült. 
Tanította a géplakatos mesterséget, és 
háborús emlékei mellett lírai és helytörté-
neti írásokat is papírra vetett. Gondolatok 
című, válogatott költeményeket és napló 
részleteket tartalmazó kötetének első ver-
sét 16 évesen, az utolsót 2004-ben írta. 
A biatorbágyi Peca-tó és a Sporthorgász 
Egyesület 1952-1970-ig terjedő történetét 
az 1990-ben megjelentetett Biatorbágyi 
Horgász Krónikában meséli el. 

Búcsú Környei „honvédtől”

Fellebbez a Budaörsi Település-
gazdálkodási Kft. a hibás közmű-
számlák miatt rá kiszabott 101 millió 
forintos bírság ellen, mert álláspont-
ja szerint nem vétett a számlák kiál-
lításánál.

Wittinghoff Tamás polgármester szerint 
azzal, hogy ekkora összeg megfizetésére 
akarják kötelezni a céget, egy jól működő 
szolgáltatót „kergetnek csődhelyzetbe” 
a harmincezres lélekszámú Budaörsön. 
A büntetés nagyságrendje kapcsán kitért 

arra is, hogy a jelentősebb, országos és 
regionális energiaszolgáltatókat 3-10 mil-
lió forint közötti bírságokkal sújtották.

Felhívta a figyelmet arra, hogy négy 
hónapon át rendre beküldték a számla-
mintákat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz, ám onnan mostanáig nem 
jeleztek semmiféle hibát.  

A Fidesz rezsicsökkentésért felelős kép-
viselője, Németh Szilárd néhány nap-
pal korábban jelentette be, hogy több 
mint félmilliárd forintnyi kötbér megfi-
zetésére köteleztek országszerte össze-

sen tíz távhőszolgáltatót hibás számlázás 
miatt. Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott arról számolt be, hogy a 
megyében négy szolgáltatónál állapítot-
tak meg jogszabálysértést, közülük eddig 
háromnál zárult le az eljárás. Ezeknek a 
számlaképpel kapcsolatos jogszabályok 
megsértése miatt összesen több mint 285 
millió forintot kell - jóváírás formájában 
- kötbérként megfizetniük: a Budaörsi 
Településgazdálkodási Kft.-nek 101 mil-
lió, a Százhalombattai Kommunális 
Szolgáltató Kft.-nek 130 millió, a Váci 
Távhő Kft.-nek pedig csaknem 55 millió 
forintot.                                    (MTI)

Latinovits Zoltánról 
nevezték el

Megváltoztatták a Budaörsi Játékszín 
nevét, ezután Budaörsi Latinovits 
Színháznak hívják a teátrumot – döntötte 
el a budaörsi képviselő-testület a szeptem-
ber 5-én tartott rendkívüli ülésén. A teát-
rum igazgatójának kezdeményezésére vég-
hezvitt névváltoztatás mellett teljesítették 
a színház kérését, ami 8,5 millió forint 
pótlólagos támogatásra vonatkozott.

Közművelődési díjakat 
osztottak

Biatorbágyon a kiemelkedő közművelődé-
si, közgyűjteményi, helytörténeti és közös-
ségszervező munkát végző személyeknek 
kétévente adományozható Dévai Gyula 
közművelődési díjat 2013-ban Magdó 
Ildikó zenepedagógusnak, az etyeki zene-
iskola volt tanárának, az etyeki Rigófütty 
énekegyüttes és a biatorbágyi faluház-
ban működő Népi Énekműhely veze-
tőjének; Szabó Júliának, a mányi álta-
lános iskola igazgatóhelyettesének, a 
Füzes Táncegyüttes művészeti vezetőjé-
nek; és Kaszás Sándor zenetanárnak és 
előadóművésznek a Biatorbágyi Ifjúsági 
Fúvószenekar sikereit meghatározó, közös-
ségteremtő tevékenységéért adták át. 

Uniós támogatással, a település város-
fejlesztési pályázata részeként átadták 
Biatorbágy vasúti völgyhídjai mellett a 
Viadukt Sportközpontot. A beruházást a 
Varga és Társa Kft. tizennégy hónap alatt 
valósította meg - tájékoztat a város hon-
lapja. Az új létesítményben négy fallab-
da- és két bowlingpálya mellett spinning- 
(edzőtermi zenés-kerékpáros aerobik) és 
aerobikterem, valamint egy, a legmoder-
nebb fitnesz- és erősítő gépekkel felszerelt 
edzőterem is igénybe vehető, melyek szau-
nával, szoláriummal és az egészséges étel-
ital kínálatot ajánló büfével egészülnek ki. 

A sportcentrumot Gubi Róbert és csa-
ládtagjai működtetik, akik maguk is elis-
merésre méltó sportmúlttal rendelkez-
nek, hiszen a nagyapa és az apa asztali-
teniszezők voltak, a ma már felnőtt két 

gyerek pedig szintén többszörös pingpong- 
és fallabda országos bajnok. Gubiék évti-
zedes régi álma vált valóra a sportköz-
pont megnyitásával, amit nem pusztán 
szabadidős szolgáltató helynek szánnak. 
Tervezik egy önálló fallabdaszakosztály, és 
saját helyi csapat alakítását. Októberben 
már egy hivatalos szövetségi országos ver-
senynek adnak otthont pályáikon, ahová 
nemcsak a sportolókat, hanem a szur-
koló közönséget is szeretettel várják. 
(www.viaduktsport.hu.)

Elkészült a Viadukt Sportközpont

Bővíti biatorbágyi üzemét és minden 
Európába szánt termékét Magyarországon 
keresztül készül az európai piac-
ra szállítani a kínai Huawei 
Technologies Hungary. A 2011-
ben még Pécsre tervezett logisz-
tikai központ harmincezer négy-
zetméteren havonta háromezer 
kamiont és 1500 új munkahe-
lyet jelent a térségnek. A Huawei 
Technologies Hungary 2005-től 
működteti Magyarországon az 
európai ellátó központját, ami a budapesti 
központ irányítása alatt a pécsi Flextronics 
és komáromi Foxconn összeszerelő üzeme-

ket és a biatorbágyi logisztikai központot 
foglalja magába. A cég teljes magyarorszá-

gi raktározási és szállítási tevékenysé-
ge Biatorbágyra kerül át, Budapestről 
és Üllőről is.

A kínai távközlési cég a logisztikai 
központ létesítése mellett termelé-
sét is növeli Magyarországon: az 
eddigi, jórészt vezeték nélküli táv-
közlési hálózatokhoz szükséges 
berendezéseken kívül szinte vala-
mennyi, a Huawei portfóliójában 

szereplő, vezetékes, mobil, opti-
kai, adatforgalmi és egyéb más távközlé-
si berendezés összeszerelése 2015-ig meg-

A Huaweinek Biatorbágy lesz Európa kapuja

indul Magyarországon. A világ ötven veze-
tő távközlési szolgáltatójából 45-öt, termé-
keivel és berendezéseivel a világ lakosságá-
nak egyharmadát kiszolgáló cég 2012-ben 
35,4 milliárd dollár értékesítési árbevételre 
tett szert. (MTI)

Rezsicsökkentés - Budaörs fellebbez 
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Szeptember 21-én tartotta Budajenő 
hagyományos szüreti borünnepét. 
A vendégborászatok mellett a környék-
beli művészek, kézművesek és kultu-
rális csoportok is lehetőséget kaptak a 
bemutatkozásra. A tervszerűen szé-
pülő településsel bejárással egybe 
kötött vetélkedő keretében ismer-
kedhettek a vállalkozó kedvű láto-
gatók.

A nemrég felújított pin-
cesoron pannonhal-
mi, badacsonyi, villá-
nyi, Balaton-felvidéki, 
egri és tokaji pincésze-
tek kínálták boraikat. 
Tökről a Nyakas Pince, 
Budajenőről Gervai János 
pincészete képviselte a 
hazai színeket. Eközben a 
pincesorral szemben kézműve-
sek, őstermelők termékeivel lehe-
tett ismerkedni. Az evés-iváshoz a jó han-
gulatot hagyományosan a töki cigányze-

nekar biztosította. A főúton pedig díszes 
hintókon népviseletes hagyományőrzők 
emelték a szüreti hangulatot. 

Miközben a szőlőpréselés és a borkészí-
tés fárasztó műveleteivel ismerkedhettek 

a kisebbek, a budakeszi HÍD 
Családsegítő gyermekfoglalkoz-

tatót működtetett, bemutatót tar-
tott az budajenői aikido sportklub. 

Egy fiatal töki művész házaspár, Kemény 

Juli festőművész és Fejér Máté szobrász 
alkotásaiból nyílt kiállítás ARCOK cím-
mel a Pincesoron. A falu műemlékeit 
örökségvédelmi séta és családi vetélke-
dő keretében népszerűsítették. Az egyéni 
sétához térképet és leírást és egy kitölten-
dő tesztlapot lehetett igényelni az önkor-
mányzati standnál. A helyes megfejtők 
között könyvjutalmat, budajenői emlék-
tárgyakat sorsoltak ki. 

fotók: Olasz Krisztina

Szüret és borünnep

Sikerült befogni a Zsámbékon egy 
patakmederben augusztus eleje óta rej-
tőző, emberre is veszélyes aligátortek-
nőst - közölte a Fehérkereszt Állatvédő 
Liga kurátora az MTI-vel. Az állatot 
tavasszal valószínűleg a veresegyhá-
zi medveotthon egyik 
védett, vizes helyére, 
megfelelő körülmé-
nyek közé helyezik el.

Szilágyi István elmond-
ta, hogy szeptember 
24-én délután Both 
Zoltán veszélyesál-
lat-befogóval a szoká-
sos „beetetős” sétájukon 
Both észrevette, majd 
kézzel, a farkánál megra-
gadta a veszélyes állatot. 
Közös erővel kiemelték a 
mederből, majd egy ládá-
ba zárták. A két szakem-
ber rendszeresen kijárt 

az aligátorteknős feltételezett tartózko-
dási helyéhez, és döghúst helyeztek el a 
patakmeder egy pontján, hogy ne ván-
doroljon tovább, inkább egy helyre szok-
jon. A befogással megvárták a hűvösebb 
időt, amikor a teknős viszonylag gyak-

ran kimegy a napra „fel-
töltődni”.

A felnőtt, 25-30 éves 
aligátorteknős akár a 
30 kilós súlyt is elérhe-
ti, s 70-80 évig is elélhet. 
Egyetlen harapással akár 
egy kapanyelet is képes 
megroppantani, vagyis 
komoly sérüléseket okoz-
hat az embernek, ezért 
Szilágyi István ez úton 
is arra kéri az állattartó-
kat, ha meg akarnak válni 
kedvencüktől, ne eresszék 
szabadon, hanem szólja-
nak az állatvédőknek.                      

(MTI)

Befogták a veszélyes aligátorteknőst

Először rendezett kempo 
versenyt Herceghalom

A vártnál is nagyobb sikerrel zárult az 
idén első ízben megrendezett herceghalmi 
kempo verseny. A közel ötven induló via-
dalát Erdősi László polgármester, Szilágyi 
András, az egyesület elnöke és Lacza 
Ádám Illés, a Magyar Kempo Szövetség 
elnöke nyitotta meg a herceghalmi sport-
csarnokban szeptember első szombatján.

A herceghalmi verseny indulói végül 
115 éremmel és sok-sok tapasztalattal let-
tek gazdagabbak, különös tekintettel arra, 
hogy 2014-ben Magyarország rendezi a 
XI. Kempo Világbajnokságot.

A Herceghalmi Kempo Dojo eredmé-
nyei 

ORBÁN REBEKA (Formagyakorlat 5., 
Light contact 2. és Stop semi contact 2. 
helyezett

STRASSZER ZSOMBOR (Formagyakorlat 
1., Fegyveres formagyakorlat 1., Light 
contact 3. és Stop semi contact 2. helye-
zett)

DUDÁS ÁRON (Formagyakorlat 3. és 
Stop semi contact 4. helyezett)

PETRIK BARNA (Light contact 2., Chikara 
curabe 1. és Stop semi contact 2. helyezett

A csapatverseny végeredménye:
I. Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE
II. Bicskei Harcosok Kempo HSE
III. Mad Max Dojo
IV. Herceghalmi Kempo Dojo SE
V. Budajenő Kempo Klub
VI. Budakeszi Kempo Dojo SE
VII. Hegyvidék Harcosai Küzdősport 

Akadémia
Cserkuti Marianna

További információk: www.fightpont.hu; 
www.hungariankempo.hu

Szilágyi István, a Fehérkereszt 
Állatvédő Liga kurátora és Both 

Zoltán veszélyesállat-befogó elfogja 
a hétkilós, 10-13 éves állatot. 

MTI Fotó: Szilágyi István 
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Lassan birtokba vehetik a hívek az épülő 
pátyi templom már elkészült helyiségeit: 
a közösségi tereket (hittantermek, gyer-
mekfoglalkoztatók, a karitász céljait szol-
gáló konyha), és a földszinti és emele-
ti szociális helyiségeket. Megkezdődött a 
régi, már áprilisban kiürített Szent Imre 
templom berendezési tárgyainak átszál-
lítása és rövidesen a plébánia megürese-
dik. Az épületet tulajdonosa, Páty önkor-
mányzata veszi át. A Boldog II. János Pál 
templomban a templomtér festése még 
jelenleg is tart és várhatóan október 10-ig 
fejeződik be. A tűzjelző rendszer kész, az 
udvart füvesítették. Az épületben riasztó-
rendszer működik. Az építkezés folytató-
dik, hiszen a jelenleg gipszkartonnal lezárt 
épületrészek (plébánia, paplak, garázs) 
befejezése még jelentős forrást igényel. 

A külső szigetelés és burko-
lás – hála az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő harmadik 
éve nyújtott céltámogatásának 
– a plébániaszárnyig be is feje-
ződik. A folytatás jövőre várha-
tó, ha sikerül pályázati pénzek-
hez hozzájutni.

Az átmenet kényszerű idő-
szaka alatt, április közepe óta 
az egyházközség a liturgikus 
alkalmakat a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Gondviselés 
Házának kápolnájában tartja.

Október 22-én 18 órakor 
hálaadó szentmisére hívunk 
az új templomba. Reményeink szerint a 
szentmisét Spányi Antal, megyés püspök 
atya mutatja be.

A templom továbbépítését 
segítendő, valamint az eddi-
gi, az adományozók segítsé-
gével megvalósult eredmé-
nyekért hálát adva decem-
ber 21-én, emlékezetes adven-
ti ünnepet, gyertyafényes, 
ingyenes karácsonyi kon-
certet szervez az egyház-
község a 30 éves, Magyar 
Örökség-díjas Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia közre-
működésével. A koncert pon-
tos idejét később hirdetjük. 

Az építkezésről és a pátyi 
közösségről készült felvéte-

lek megtekinthetők a http://www.ude.hu 
oldalon, a képgalériában.   

Dr.Kővágó István egyházközségi jegyző

II. János Pál lesz az új templom védőszentje

Dolgos hétköznapok, Jókedvű ünnepek, 
Csuhé csodák, Falusi életképek cím-
mel láthattuk a csuhé bábokat és fotó-
kat bemutató tárlatot szeptember 8. 

és október 4. között a pátyi Közösségi 
Házban az első őszi tárlat keretében. 
A kiállított csuhé bábokat Kolozsvári 
Antalné készítette, a régi fotók készítő-
je ismeretlen.

Az aprólékos, finom kidolgozású csuhé 
bábok és a nehéz munkával töltött hét-
köznapokban  is fellelhető jókedvet meg-
örökítő fotók jelenetei ezeket a témákat is 
láttatták a nézővel, s ünenek  amost élő 

generációnak is. A csuhé bábok egyikében, 
a vízhordó lányban az alkotó édesany-
ját formázta meg, aki 1933-ban a komádi 
vásárban ivóvizet árult. Az azóta a kilenc-
venes éveiben járó, mára már dédmama is 
jelen volt a kiállításon. 

A következő kiállítás „CSAK RAJZOK” 
címmel  Csák Attila grafikáiból nyílt októ-
ber 5-én 16 órakor pátyi a Közösségi 
Házban. A téma az őshonos állatfajok és 
ragadozó madarak.                             há

Őszi tárlat Pátyon

Még mindig vannak trafikok, ahol 
kiszolgálnak kiskorúakat. A ható-
sági ellenőrzésen túl a Hír TV 
Panaszkönyv című fogyasztóvédel-
mi műsora egy fiatalkorú segítségé-
vel folytatta a nemzeti dohányboltok 
ellenőrzését. Hét Pest megyei üzlet-
ből négyben is eladtak cigarettát 18 
éven alulinak, mégpedig két buda-
keszi, egy biatorbágyi és egy csömö-
ri üzletben.

Július 1-jétől lényegesen megváltoztak a 
dohánytermék-értékesítés fogyasztóvédel-
mi szabályai, melynek alapvető célja a fia-
talkori dohányzás visszaszorítása érdeké-
ben a fiatalok dohánytermékhez jutásá-
nak megakadályozása. 

Fontos szabály, hogy 18 éven aluli sze-
mély nem léphet be a nemzeti dohány-
boltba és ott nem vásárolhat dohányter-
méket. Kétség esetén a dohánytermék-kis-
kereskedő köteles a fogyasztót életkora 
hitelt érdemlő igazolására felhívni, ennek 
hiányában, vagy ha bebizonyosodik, hogy 
a vevő fiatalkorú, a kiszolgálást meg kell 
tagadni, és fel kell szólítani az üzlethelyi-
ség elhagyására. Ha ez nem történik meg, 
a kereskedő rendőr intézkedését kérheti. 
A kereskedő köteles a dohánytermék érté-
kesítését megtagadni abban az esetben is, 
ha annak gyanúja merül fel, hogy a nem 
fiatalkorú vevő a megvásárolt dohányter-
méket fiatalkorúnak akarja továbbadni. 
Ellenkező esetben akár a működési enge-
dély bevonását is kockáztathatja.

Cigaretta kiskorúaknak - 
lebukás Budakeszin és Biatorbágyon is

A naspolya
A számos jó tulajdonsággal rendelkező gyü-
mölcsöt október végén vagy november ele-
jén szüretelik. A karácsonyi ünnepi asz-
tal dísze lehet, mert a szedés után nagyjá-
ból erre az időszakra puhul meg és lesz iga-
zán érett a termés. Ha egyszer-kétszer meg-
csípi a dér, az utóérés még édesebb lesz. 
A naspolya jellegzetes ízű, különösen tápláló 
gyümölcs: sok élelmi rostot (pektint), jelen-
tős mennyiségben C-, E- és B-vitaminokat, 
karotint tartalmaz. Kiemelkedik kalcium, 
kálium, magnézium, cink, mangán, vas és 
réztartalma. Vastartalma miatt fogyasz-
tása vérzékenyeknek kifejezetten ajánlott 
és ezen kívül még csonterősítő hatása is 
van. A népi gyógyászatban a fa kérgé-
nek főzetét vérzések csillapítására, a mag-
vak főzetét pedig vesekőhajtásra alkalmaz-
ták. Energiatartalma 55 kcal, 236 kJ/100 
gramm. 

Pátyon szeptember 14-én a Horthy 
közben, Horthy Miklós emléktáblájá-
nál rendezett ünnepségen tisztelegtek 
Magyarország kormányzója újratemetésé-
nek 20. évfordulója alkalmából. Székely 
László, Páty polgármestere arra emlékez-
tetett, hogy az országban nem sok köz-
területet neveztek el Horthy Miklósról, 

mivel még mindig folyik a történelem 
meghamisítása, de Pátyon már tizen-
két éve tartanak megemlékezéseket a 
tiszteletére. Reményét fejezte ki, hogy 
egyre többen veszik a bátorságot, hogy 
beszéljenek e korszak valós eseményei-
ről. A megemlékezésen verset mondott 
Vlasist Gergő, Tintér Gabriella énekelt. 

Az ünnepi megemlékezést Kosaras Péter 
Ákos, a Horthy Társaság elnöke tartotta. 
Az emléktáblánál koszorút helyezett el 
Páty önkormányzata, a Fidesz helyi cso-
portja, a Szövetség a Magyarokért Páty 
Hagyományápoló Egyesület, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom helyi kép-
viselője, a Horthy Társaság, a Magyar 
Tengerészek Egyesülete, valamint a 
Történelmi Vitézi Rend.                     há

Horthy Miklósra emlékeztek
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A Pilisi Parkerdő Zrt. a környékbe-
li gazdák felajánlásai alapján más-
fél hektáros ültetvényt alapított a 
Zsámbéki-medence régi, hagyomá-
nyos gyümölcsfajtáinak megmentésé-
re. A Vidékfejlesztési Minisztérium 
ezt a célt nem csak a hazai ősho-
nos gyümölcs-tájfajták szaporításáról 
és forgalmazásáról szóló rendelettel, 
hanem pénzügyi támogatással is segí-
ti – mondta V. Németh Zsolt vidékfej-
lesztésért felelős államtitkár az ünnep-
ségen.

A rendezvényre meghívást kapott a 
Zsámbéki-medence tizenegy településéről 
az a hatvan gazda is, akik még 2013 janu-
árjában oltóvesszőt küldtek a környékü-
kön található gyümölcsfákról. 
Számukra a Pilisi Parkerdő 
Zrt. a Kovács Gyula erdész-
pomológus, a Tündérkert 
mozgalom alapítója készítet-
te, megeredt oltványokból 
visszaadott egy-egy példányt, 
hogy az egyes fajtákat a fák 
eredeti származási helyén is 
elültethessék. Összesen több 
mint 160 gyümölcsfával 
(55 alma, 42 körte, 14 kaj-
szi, 35 cseresznye, tíz szil-
va, egy mandula, egy ősziba-
rack és négy meggy) lesznek 
így gazdagabbak a Zsámbéki-
medence települései. 

Kovács Gyula felszólalásában elmond-
ta, hogy a Kárpát-medencei gyümölcsészet 
őseink által évezredes munkával meg-
teremtett hihetetlen fajtagazdagságából 
mára alig maradt valami. Ezt a hatalmas 
örökséget az elmúlt hatvan évben sikerült 
majdnem teljesen tönkretennünk. Arra 
buzdított mindenkit, hogy próbálja az 
oltás és szemzés tudományát, a különböző 
fajtákhoz kötődő hagyományainkat elsajá-
títani és tovább adni, hogy ne fordulhas-
son még egyszer elő az a pusztulás, ami 
az elmúlt fél évszázadban velünk megtör-
ténhetett. Kovács Gyula országos mozgal-
mat indított az őshonos magyar gyümölcs-
fajták megmentésére a Csángóföldtől az 
Őrvidékig a Szarvas József színművész, 
viszáki tündérkert-mozgalmár ötlete alap-
ján tündérkert néven. Elveszettnek hitt 
fajták után kutatva a legnagyobb szakmai 
élményre Magyarvalkón, a Telegdyek gyü-
mölcsösének maradékain talált, amit szin-
tén próbálnak felújítani. Az Őrségben, a 
Pórszombat melletti Medes-hegyen meg 
is kezdte a saját kárpát-medencei gyűj-
teményének létrehozását. Jelenleg már 
több mint ötven ilyen, a budakeszihez 
hasonló gyűjtemény működik a Kárpát-
medencében, s rövidesen a csíksomlyói 
hármas oltárt is régi magyar gyümölcsfaj-
ták veszik körül, mint hajdanán. Jelenleg 
több mint 200 fajtát sikerült csak a 
Zsámbéki-medencében megőrizni, a saját 
gyűjteményében a két évvel ezelőtti leltár 

szerint 1600 magyar fajta van már. A tün-
dérkert-mozgalom azonban nem csak a 
fajták, hanem a hozzá tartozó történelmi, 
néprajzi és gasztronómiai hagyományok 
megőrzésére is irányul. 

A budakeszi tündérkert első, 3 hektáros 
ültetvényét 2011-ben hozta létre a Pilisi 
Parkerdő Zrt. a Budakeszi Erdészetnél, 
amely az ország teljes területéről származó 
mintegy 500 gyümölcsfát foglalja magá-
ban. Közülük egyetlen kis fa már termett 
is idén, egy pogácsa almát szüreteltek az 
ültetvényt gondozó szakemberek. A mos-
tanra előkészített új területen a faültetés 
október második felében várható, mint-
egy 1,5 hektáron. A fák 4-5 év múlva for-
dulnak termőre, az egyes fajták azonosítá-
sa akkor történhet meg pontosan. Ebben 

komoly segítséget nyújtanak a helyi civil 
szervezetek, akik vállalták az anyafák 
megfigyelését, tulajdonságaik leírását.

 
HELYTÖRTÉNETI 
VONATKOZÁSOK

Dr. Szani Zsolt, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Nemzeti Élelmiszer-
biztonsági Hivatalának (NÉBIH) növény-
fajta kísérleti osztályának perbáli szárma-
zású és Budakeszin élő munkatársa hely-
történeti szemszögből vizsgálta az ősho-
nos gyümölcsfajták gyűjtésének jelentő-
ségét. Örs, Jenő, Keszi, mind honfogla-
lás kori eredetre utal. Milyen jó lenne, 
ha már az ebből a korból való, vagy 
a budaszentlőrinci kolostor gyümölcsfá-
it megismerhetnénk. A magyarok, svábok, 
tótok lakta Zsámbéki-medencében, miu-
tán a gazdag szőlőkultúrát tönkretette a 

filoxéra, egyre több gyümölcsfa jelent meg 
a szőlők között is. Az 1959-ben végzett 
gyümölcsfa-felmérés szerint több mint 
kétmillió gyümölcsfa volt a budai járás-
ban. 1959-ben Budakeszin 40 ezer gyü-
mölcsfát számláltak össze. Csak 1937-38-
ban kétezer gyümölcsfát ültettek a buda-
kesziek. Őszibarack volt a legjellemzőbb, 
valamint a cseresznye, az alma, a körte, 
szilva és a dió. Pomológusok írták le az 
1800-as évekből azt a budakeszi hagyo-
mányt, hogy az özvegyek jussa a körte és 
a sárgabarackfák termése volt. Ma is sok 
háznál látni a még megmaradt körtefákat, 
hiszen minden asszony azon igyekezett, 
hogy minél több körtefa legyen a kertben. 
A mai Széchenyi utcát végig diófák sze-
gélyezték, ezért Nussbaumgassénak, azaz 
Diófa utcának nevezték. Szani Zsolt egész 
tárházát sorolta fel a korabeli gyümölcsfaj-
táknak, a legtöbbnek a sváb és a tót nevét 
is ismerte.

 BEMUTATKOZOTT 
A BUDAKESZI HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ IS
A megnyitón nem maradhattak el a leg-
finomabb gyümölcsízek sem, „A barack-
lekvártól a birsalmasajtig – dédszüleink 
gyümölcsfái, lekvárok, befőttek, pálin-
kák, receptek és kóstolók” címmel 

Nádas Anna múzeumpeda-
gógus, a tájház vezetője tar-
tott szemléletes ismertetést. 
A budakeszi kertek gyümölcse-
it, a tájház befőzéshez hasz-
nált eszközeit és a saját kamrá-
jából lekvárokat és kompótokat 
hozott a kóstolóval egybe kötött 
bemutatóra. 

Nádas Anna elmondta, hogy 
a körtéből, almából és a szilvá-
ból egy különleges, őszi vegyes 
lekvárt készítettek így ősz táján, 
ahogy folyamatosan értek a 
gyümölcsök. A szilvalekvárt 
ugyanúgy sűrűre főzték, mint a 

Nyírségben, s csak egy pergamennel vagy 
vízbe-tejbe áztatott marhahólyaggal takar-
ták le. A különleges gyümölcskoncentrá-
tum akár tíz-tizenöt évig is elállt, kiváló 
tölteléke volt a barátfülének.

Budakeszi specialitásként említette a 
fehér cseresznyét, amiből kevés volt és 
nem állt el, így a piacra sem vitték. A taka-
rékos, mindent tartalékoló svábok szá-
mára talán ez volt az egyetlen gyümölcs, 
amit rögtön meg is ettek, ezért becézték 
valószínűleg csemegének. Budakeszin haj-
danán minden háznál főztek pálinkát, ki 
ebből, ki abból, de leginkább körtéből és 
almából, vagy amit nem tudtak tárolni, 
lekvárnak vagy kompótnak nagy meny-
nyiségben eltenni. A birsalmákat pedig a 
szekrények tetejére rakták, így még soká-
ig érezni lehetett a gyümölcs édes illatát a 
szép fabútorok között.

Koós Hutás Katalin

Bemutatkozott a Budakeszi Tündérkert

Hírek a Zsámbéki-medencéb�l
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Programajánló 2013. október

Október 10. csütörtök 18 óra
WEÖRES SÁNDOR 100 

Sudár Annamária 
előadóestje

Október 11. péntek 17 óra
VERSES JÁTÉK óvisoknak, 

kisiskolásoknak
18 óra 

FELOLVASÓEST
Hozza el kedvenc Weöres-
versét a perbáli köz. házba!

Tel.: 06-20-458-7724

Október 10. csütörtök 19 óra
SOMFAI KARA DÁVID 

keletkutató 
A belső-ázsiai nomádokról 

a Szent László-házban
(Budakeszi, Fő u. 206-208.)

Október 10., 17, 24., 31. 
csütörtöki napok 19 óra
 CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Október 11. péntek 16 óra
APRÓK TÁNCA 

a nagykovácsi Öregiskolában
(Kossuth u. 78. 06-26-356-362)

Október 11. péntek 17 óra
SZÍNHÁZ 

diákoknak diákokkal 
Szerelmek és más szívózások

Október 16. szerda 19 óra
Szület-szeret-hal

a Marczibányi téren.

Október 11. péntek 18 óra
SURJÁN LÁSZLÓ 

nyilvános politikai fóruma
a budakeszi EFMK-ban

(Fő u. 108. 06-23-451-161)

Október 11. péntek 20 óra
BLUESKONCERT 

Garda Zsuzsa, Benkő Zsolt
a biatorbágyi Faluház

Cafe Chaplin klubjában
Baross u. 1. (23) 310 636 
www.faluhaz.biatorbagy.hu

Október 12. szomb. 10-14 óra
BABABÖRZE 

a zsámbéki műv. házban
Tel.: 06-20-425-2488

Október 12. szombat 10 óra 
CSALÁDI VETÉLKEDŐ 

a Karikó János Könyvtárban
Biatorbágy, Szabadság út 3.

Tel.: 06 23 310 028 

Október 12. szombat 10 óra
Kisgombos 

PADLÁSMŰHELY 
a biatorbágyi Meseboltban.

Belépő: 800 Ft.

Október 12. szombat 14 óra
Vendel-napi 

ÁLLATSIMOGATÓ 
a zsámbéki tájházban.

Október 12. szombat 15 óra
35 ÉVES 

a Biatorbágyi Népdalkör
a biatorbágyi Faluházban.

Október 12. szombat 16 óra
XII. FALUKÁPOSZTÁJA 

Telkiben

Október 12. szomb. 17-20 óra
MESEKÖZÖSSÉG 

a biatorbágyi Meseboltban.

Október 12. szombat 19 óra
Budapest Saxophone Quartet

a Marczibányi téren.

Október 13-ig 
BALOGH INEZ festő

Október 14.-november 3-ig
SAMU FERENC fotós 

kiállítása a budakeszi Erkel 
Minigalériában.

Október 13. vasárnap 15 óra
FÚVÓSZENEKARI találkozó 
a biatorbágyi faluházban.

Október 13. vasárnap 16 óra
VASÁRNAPI MESEKUCKÓ 
a perbáli közösségi házban.

Október 14. hétfő 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM
Andrássy Kurta János 

műveiről a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Október 15. kedd 10 óra
MAZSOLA és TÁDÉ 

Belépő: 800 Ft
a zsámbéki műv. házban.

Tel.: 06-20-665-9464

Október 15. kedd 17 óra
ESZTERLÁNC 

mesezenekar a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Október 15. kedd
HELYTÖRTÉNETI 
SZABADEGYETEM 
Gellér Dávid: A régi 

Budakeszi térképeken
a Tarkabarka óvodában.

(Fő u.72. 06-23-451-503)

Október 15. kedd 18 óra
HITEK ÉS TÉVHITEK 

a védőoltásokról
a biatorbágyi 

Karikó-könyvtárban.

Október 16. szerda 17 óra
DR. POPOVICS TIBOR 

MIKLÓS 
ruszinisztikakutatóról

a biatorbágyi 
Karikó-könyvtárban.

Október 17. csütörtök 19 óra
LUTHER 

és az antiszemitizmus
Véghelyi Antal 

evangélikus lelkész
a Kálvin-teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.)

Október 17. csütörtök 20 óra 
KAPCSOLATOK

Uzsalyné Pécsi Rita 
pedagógus: Akarom a jót és 

a rosszat teszem
a Telki Pipacsvirág Iskola 

éttermében (Muskátli u.1.) 

www.cernahang.hu        Tel.: 20 387 2286 

IV/1IV/1

Október 19. szombat 19 órakor a Budakeszi Erkel Ferenc 
Kamarakórus jótékonysági koncertet ad a budajenői plébánia-
templomban. A belépés díjtalan! AZ ÖNKÉNTES ADOMÁ-
NYOKAT A KÓRUS A BUDAJENŐI SZENT BENEDEK-
KÁPOLNA ÚJJÁÉPÍTÉSÉRE AJÁNLJA FEL.
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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, víz-
vezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő szi-
vattyú 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 utólag, nyílás-
zárók felújítása.  Hőmegtakarítás, 
por és zaj elleni védelem! Nyílás-
zárók illesztése, zárak beállítása, 
cseréje. Nyugdíjasoknak, nagycsa-
ládosoknak 10% kedvezmény. 
Tel.: 06-30-644-2881

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás diá-
koknak. Helyesírási, szövegértési 
problémák javítása, középiskolás 
felvételi előkészítés, érettségire fel-
készítés. Tel.: 06-30-639-5361
• REDŐNY, napellenző, szalagfüg-
göny, szúnyoghálók, reluxa gyártá-
sa, szerelése, javítása. Pontos, pre-
cíz munka, kedvező áron. 
Tel.: 06-70-268-9591
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, mo-
nitor, HIFI, kamera, házi mozi, 
erősítők, mikrosütő gyors szerviz. 
Hétvégén is hívható. 
Tel.: 06-70-246-5049 
• KIEMELT ÁRON VÁSÁROLOK MIN-
DENNEMŰ RÉGISÉGET. Teljes 
hagyatékot, festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, kerámiákat, 
kitüntetéseket, bizsukat, hang-
szereket, öreg játékokat, réz-
bronz tárgyakat, órákat, ezüst-
neműt, csipkéket, 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 javí-
tása, hibakeresése. Épületvillamos-
sági szerelés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u.5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 
06-20-984-3782
• VASALÓ-FUTÁR! Önnek is teher 
a vasalás? Mi levesszük a válláról! 
Hívjon bizalommal: 
06-30-577-7416
• IDŐSEKNEK egészségügyi, szoci-
ális és egyéb ügyintézést vállal, 
hétköznapjaikban segítene kari-
tatív szakember, Budakeszi és 
környékén. 06/30-6646398
• FRANCIA minden szinten,  diplo-
más tanárnál. MAGYAR külföldiek-
nek. Hungarian  for foreigners 
Tel.: 06 30 38 98 376

ProgramajánlóBuda környéki Irányt� 2013. október

Október 18. péntek 18.30 
A FESTÉSZET NAPJA

a telki Pipacs Galériában.

Október 18. péntek 19 óra
INTEROPERETT GÁLA

a biatorbágyi Faluházban.
Belépő: 2900 Ft, elővétel: 2900 Ft

Október 19. szombat 7-12 óra
TERMELŐI PIAC 

a biatorbágyi faluháznál
Tel.: 06 30 503 4015

Október 19. szombat 19 óra
SZENT VENDEL-TÚRA
a Szent Vendel szobortól 

www.biatorbagyifotoklub.hu/naplo

Október 19. szomb. 10-18 óra
HELYTÖRTÉNETI 

SZOMBATOK 
Kukoricamorzsolás

a Budakeszi Helytörténeti 
Múzeumban Fő u. 127. 
Tel.: 06 20 519 5755

Október 19. szomb. 12-24 óra
SZÜRETI FESZTIVÁL
Bál a Szeret-zenekarral

a biatorbágyi Faluházban.

Október 19. szombat 18 óra
KOMOLYZENEI 
TEHETSÉGEK 

Vida Mónika, Virágh Mátyás 
a Marczibányi téren.

Házigazda Eckhardt Gábor.

Október 19. szombat 19 óra
ROJTOS TÁNCHÁZ 

a budakeszi EFMK-ban.

Október 19. szombat 19 óra
NYAKAS SMOOTH 

JAZZ KLUB 
Berki Tamással

a zsámbéki műv. házban
Jegyár: 900/1800 Ft

Október 20. vasárnap 11 óra
KOVÁCS EMIL LAJOS 

festő a budakeszi 
Kálvin-teremben.

Tel.: 06-30-375-36-26

Október 21. hétfő 10 óra
Rendhagyó történelemóra 

Dénes Jánossal
’56-os munkástanácselnökkel

a biatorbágyi Karikó-
könyvtárban.

18 óra
Valter Ferenc 

operaénekes estje
a biatorbágyi faluházban.

Október 23. szerda 18 óra
VÁROSI ÜNNEPSÉG

és ’56-os emlékérem átadás
a biatorbágyi Faluházban.

Október 23. szerda 17 óra
VOLT EGYSZER EGY ’56
táncdráma két felvonásban

a Nagykovácsi Isadora 
együttessel. 

Amerikai Iskola színházterem
A belépés díjtalan

Október 24. csüt. 10 és 14.30
BABSZEM JANKÓ

a biatorbágyi faluházban.
Belépő: 1000 Ft 

(csak elővételben).

Október 24. csütörtök 18 óra
A PÁSZTI MIKLÓS 

ZENEISKOLA
 növendékhangversenye 

a biatorbágyi Faluházban.

Október 25. péntek 14-24 óra
ŐRÜLETES LAN-PARTI 
az Ifi Klub szervezésében
a biatorbágyi faluházban.

Október 25. péntek 19 óra
A HIT ÉS AZ ÉPÍTÉSZET
dr. Csávoly Ferenc építész

a nagykovácsi öregiskolában.
Október 25. péntek 19 óra

 KÜLÖNLEGES PÁROSOK
A SZKALLA LÁNYOK

Béres Ilona és Tordai Teri 
Örkény Macskajáték-átirat
a biatorbágyi faluházban.
Bérlet: 5000 Ft, jegy 2000 Ft
Október 26. szombat 10 óra 

BŐRÖNDMESE
a budakeszi EFMK-ban.

Jegy: 1500 Ft
Október 26. szombat 10 óra

CSALÁDI SZOMBAT
báb, dia, kézművesség

 a biatorbágyi faluházban
Jegy: 800 Ft.

Október 26. szombat 19 óra
KALÁKA-KONCERT

Ferenczi György és a Rackajam 
a Marczibányi téren.

Október 26. szombat 20 óra
Biatorbágyi Ifjúsági és 

SPORTBÁL
a biatorbágyi faluházban

Jegy: 1000 Ft.
Október 28-30. 8-16 óra

DÉRENDÓC 
GYEREKTÁBOR
6–10 éves korig

a biatorbágyi faluházban.
Díj: 9000 Ft, napijegy 3000 Ft

Tel.: 06 30 839 2691
Jelentkezés október 15-ig.
Október 30. szerda, 18 óra

EVILÁG, MÁSVILÁG, GYÁSZ
Makray Krisztina előadása 

a zsámbéki művelődési házban.
Október 30. szerda 18.30

KVANTUMGYÓGYÁSZAT 
Ferenczy László 

természetgyógyász
a zsámbéki műv. házban.

November 2. szombat 8-12 óra
TERMELŐI PIAC 

Biatorbágyon
November 6. szerda 19 óra

A TELKI NŐI KAR
nyilvános próbája 

a telki iskola ebédlőjében.

• 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
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐNEK ke-
resnek Pátyon és környékén lakó, jó 
kézügyességű, jogosítvánnyal rendel-

kező, ezermester fiatalembert. Nem 
dohányzók előnyben. Önéletrajzokat 
a mail@deberstell.hu címre.
• SZERELŐT keresünk garázska-
puk beépítésére NÉMET középszin-
tű NYELVTUDÁSSAL, technikai érzék-
kel, jogosítvánnyal, utazási kedvvel. 
EUROKAPU 06-30-924-7748
• TESTNEVELŐ TANÁRT keres részmun-
kaidőben a Prohászka Ottokár Kato-
likus Gimnázium november 4-i kez-
déssel. Jelentkezés önéletrajzzal az 
igazgato@prohaszka-budakeszi.hu 
címen.

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

A Buda környéki Iránytű és a Tinta Könyvkiadó játéksoroza-
tán a legtöbb helyes megfejtést Mechler Anna és Szirmai Judit 
budakeszi lakosok küldték be, így ők mindketten Grétsy László 
a kiadó gondozásában megjelent Nyelvi játékaink című kiadvá-
nyát nyerték.

Gratulálunk a nyerteseknek a találékony és sok esetben igen 
szellemes megfejtésekért!                                           (a szerk.)

Nyelvi játékaink V.



0Buda környéki Irányt� 

14

2013. októberHirdetés

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

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

MOLNÁR KŐFARAGÁS 
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre 
való bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Kiállító kert és budapesti iroda: III.ker Bécsi út 272. 

Az Óbudai Temető főbejáratával szemben. 0670-515-2211.
Budakeszi: 2092 Budakeszi Vásárhelyi Pál utca 42. 

Molnár Tibor: 0620-518-4960
www.molnar-sirko.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!

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 

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

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!
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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

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

E-MAIL:  INFO@INTERAT.HU

KistraktorokKistraktorok
26 LE-től26 LE-től

Hivatalos

márkakereskedés

* Az a* Az a* Az akckckckckciócióskcc árakárararak 2rak 2ak 2ak 2k 2ak k 2ak 2k árakkk 013. 1013. 1013. 113 1013. 1013. 1013. 1013 00. 01-0. 01-0. 01-0 00. 01-313131.31. 31. 31. 1. k. kkkökököö33 zöttzöttzött, t illetvilletve a kée a kékékéékészletszletetetszlsssss erejéerejéerejéirejéiejéiejéijéiéiierejerejéereere g érvég érvég érvég érvé érvég érvéég ég gg nynyeseknyenyeseknyesekyesekyesyesekknyenyenyen .
A termA termA termékéékek cékekékékékék somsomomoomaomamagmagomagoagoagomagommammmmmmm lásbanlásbanásban, s, szszínzínínínnnzínbebebenbenen n ésésbebbb méretmmm ben ben a fotónotónónfofotfofofot látottátotttottottotttttlátoottlátolál aktólaktól któl ólólaktólaktaktakaka eltéelltér-ltérér-ltér-eltéeltétété
hetnekhet . ÁrÁraÁraiÁra. Árara nk foggyaszyasztyasztyasztasztóasztósztóztótóyayayasyyayaszyayayayasyaya tas i ái áraki árak, memelyelyelylylymelyyek ekek ak aaz eekeee ÁFÁFÁ-t ÁFÁF tartaltalmazzmazzmazzákazzákkkazzazzm z .
Kétét akt akKéKKK ció egymássayymymy l össösszösszösszösszsszsszsszszszszössöössösss zssss e nee nem nemneme ne ne e e vvonhavo hathatatatatttó. Aó. A. A. A tó.ó. óó ermermrmékermrerm k nem helyeelyeelyetelyetyetelyehel tesítisítisítiiiteste kkkkkkk
a va va va vvváváváváváltltla a va ltaa ozatos étretrererenre det és a ka ka kiekiekiekiekieieea ka kkkk egyensúgyensúyensúgyengyegyegygyegygg lylyozlyozotototottt ét éléletetttt étt é mómómódot.mó

wwwwwwwwwwwwwwww w.pr.proteotein-in-vitvitamiam n.hu   
wwwwwwwww bibibbiibi.bioteoteoteotototeototechuhchusassassashophopho .huhu

BUDAKESZI, FŐ TÉR 3. TEMPÓ ÜZLETHÁZ
MEGNYITOTTUNK!

 1 690 Ft
17 Ft/tabletta
2 190 Ft 100 tabletta

VITAMIN C 1000 ROSEHIPS

 1 990 Ft
22 Ft/kapszula
2 590 Ft 90 kapszula

OMEGA 3

OKTÓBER 1-31. 

VITAMIN AKCIÓ! 
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