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A U T Ó S Z E R E L Ő K  É S  F L O T T A  T U L A J D O N O S O K  E X T R A  K E D V E Z M É N Y !

MŰSZAKI  VIZSGÁZTATÁS SZOMBATON IS!
S Z O M B A T I  N Y I T V A  T A R T Á S :  9 - 1 4 - I G

Nagykovácsi - Európai Uniós projektek megvalósulásának színtere
Learn, play & manage – 
Tanulás, játék & menedzsment

Napjainkban a nemzetközi projektmenedzsment készségek ismerete elengedhetetlen. A globalizálódó világban különböz� 
összefüggésekben, helyzetekben kell alkalmazni ezen ismereteket, sokszor eltér� profi lú szervezetekkel együttm�ködésben.
A nemzetközi együttm�ködés során sokszor találkozunk olyan problémákkal, amelyeket elodázása az egész projekt sikerét 
veszélyezteti. Az elmúlt egy év alatt komoly fejleszt� munkával a projekt nemzetközi csapata meghatározott hat olyan 
menedzser készséget, amire játék alapú oktatás fókuszál.
A projekt célja egy olyan oktató játék kialakítása, amely egyéni tanulás során is segíti a menedzser készségek fejl�dését, 
illetve, ha megakadunk a problémában, több társunk segítségét is kérhetjük s közösen oldathatjuk meg a feladatot. 
Az oktató játék Facebookon keresztül érhet� el. Ennek tesztelése április végét�l indul, el�ször angol nyelven, majd a kora 
nyáron már a magyar nyelv� változat is elérhet� lesz. 
A projekt weboldaláról a „game”  menüponton keresztül jutunk arra a részre, ahol a 
Facebookon  tudjuk kipróbálni a játékot. 

További információ a projekt hivatalos weboldalán: www.learnplaymanage.eu 
Kövesd az eseményeket a Facebookon is: http://www.facebook.com/LpMnageProject?fref=ts 
További információ:  Schwikker Zsófi a zsofi a.schwikker@net-mex.hu 
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Május 25-én a 751 fős Európai 
Parlamentbe küldendő 21 magyar-
országi mandátumról döntünk. A 
Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 
április 22-i ülésén kisorsolta a szava-
zólapon szereplő tizenegy párt sor-
rendjét. Bár eredetileg 35 párt kérte 
ki az ajánlóíveket a húszezer ajánlás 
összegyűjtésének reményében, de csak 
tizenegynek sikerült ezt a feltételt tel-
jesítenie.

A sorsolás értelmében a listák a követke-
ző sorrendben szerepelnek majd a szava-
zólapon: 
  1. Magyar Szocialista Párt
  2. Seres Mária Szövetségesei
  3. Fidesz-KDNP

  4. A Haza Nem Eladó Mozgalom párt
  5. Jobbik Magyarországért Mozgalom
  6. Lehet Más a Politika
  7. Együtt-PM
  8.  Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
  9. Modern Magyarország Mozgalom Párt
10. Új Magyarország Párt
11. Demokratikus Koalíció

A listák száma végül ennél kisebb is 
lehet, ha az ajánlások ellenőrzésénél kide-
rül, hogy valamelyik pártnak nincs meg a 
szükséges húszezer érvényes ajánlása.

A választók a pártok neve és logója mel-
lett a lista első öt nevét fogják látni a sza-
vazólapon.

Az európai parlamenti választáson 
egyéni jelöltek nincsenek, csak pártlis-
tára lehet szavazni. A parlamentbe jutá-

si küszöb egyedül induló pártoknak 5%. 
Szavazni csak egy listára lehet a kijelölt 
helyen egy X vagy kereszt berajzolásá-
val. Magyarországi lakcímmel nem ren-
delkező választópolgárok nem szavazhat-
nak. A szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő választópolgárok a névjegyzékbe véte-
lükről értesítőt kaptak.

A szavazás napján lakóhelyétől távol 
tartózkodó választópolgár belföldön az 
általa megjelölt településen átjelentkezés-
sel, külföldön Magyarország külképvisele-
tein szavazhat. A külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételt május 17-én 16 óráig, 
átjelentkezést május 23-án 16 óráig lehet 
kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy 
személyesen a lakóhely szerint illetékes 
helyi választási irodától. 

Választás 2014

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti havi lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 
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Milyen pártlistákra szavazhatunk május 25-én?

A megyék közül a legmagasabb rész-
vétel Pest megyében, s annak is a 
2. választókerületében volt. Csenger-
Zalán Zsolt szerezte a legtöbb szava-
zatot (Fidesz-KDNP 46,54%, 28 327 
szavazat), őt követi Szabóné Müller 
Tímea (MSZP, 26,76%, 16 290 szava-
zat) és Császárné Kollár Tímea (Jobbik, 
11,22%, 6 827 szavazat).

Az LMP 5,47%-kal bejutott a parlament-
be. Öt képviselőjük lesz, köztük a listá-
ról bejutott Szél Bernadett, a párt buda-
keszi társelnöke, aki egyéniben 10,86%-ot 
(6 607 szavazat) kapott választókerüle-
tünkben. 

A Jobbik 23 képviselővel alakíthat frak-
ciót, ők mind listán kerültek az országgyű-
lésbe, de az egyéni választókerületekben 
jelöltjeik meglepően sok helyen végeztek a 
második helyen. A Pest megye 2.-ben har-
madik helyen végzett jelöltjük, Császárné 
Kollár Tímea listáról sem került be az 
országgyűlésbe.

A baloldali összefogásnak 38 képvise-
lője lesz, amely várhatóan több frakció-
ra bomlik majd, de még nem tudni pon-
tosan, ki alakíthat frakciót. 29 mandátu-
mot a szocialista politikusok, 4-4-et az 
Együtt-PM szövetség és a Demokratikus 
Koalíció jelöltjei, egyet pedig a liberális 
Fodor Gábor kapott. A frakcióalakításhoz 
azonban közös listán induló pártok eseté-
ben öt képviselő szükséges. A 106-ból tíz 
helyet egyéni választókerületben nyertek: 
Budapest 18 választókerületéből nyolc-
ban, a III., IV., VII., X., XIII., XIV., XX. és 
XXI. kerületekben, valamint Miskolc 2-es 
és Szeged 1-es választókerületében..

Pest megye 2. egyéni választó-
kerületében dr. Szabóné Müller 
Tímea a második helyen vég-
zett. Az országgyűlésbe listán 
sem került be. Egyelőre. Bajnai 
Gordon ugyanis, aki második volt 
a baloldali összefogás közös listá-
ján, nem kíván országgyűlési kép-
viselő lenni. Átveszi mandátumát, 
majd lemond róla. Ez esetben a 
megüresedő képviselői hely a lis-
tán következő politikusé, jelenlegi 
állás szerint a szocialista Szabóné 
Müller Timeáé is lehet.

A Fidesz-KDNP képviselői a 
106-ból 96 egyéni választókerü-
letben, többségében nagy fölény-
nyel nyertek. A pártnak a jelenlegi állás 
szerint 133 képviselője lesz az országgyű-
lésben, amely éppen elegendő a kéthar-
madhoz. 

Választókerületünkben Keller László 
független jelöltként szerzett még 1469 
szavazatot, ami 2,41%-ot képvisel.

Az országgyűlési képviselőjelöltek kam-
pányukhoz egymillió forintot kaptak az 
állami költségvetésből. Akik nem értek el 
2%-os szavazati arányt, a támogatást visz-
sza kell fizetniük. A 2% felettieknek a 
támogatás szabályszerű felhasználását kell 
igazolniuk, s ha ezen a vizsgálaton nem 
felelnek meg, a támogatás dupláját kell 
visszafizetniük. Hozzávetőleg egymilliárd 
forintról van szó, melyet a jelöltek fele 
maga használt fel, másik felük lemondott 
az összegről pártja javára.

A Pest megye 2. számú egyéni válasz-
tókerület választópolgárai jelentősen az 
országos átlag felett (71,11%) vettek részt 

az országgyűlési választáson. A legmaga-
sabb, 80% feletti részvételi arányok Telki 
kettő és Budakeszi négy szavazókörében 
születtek. Az országos átlag 61,24% volt.
     %

1. Telki  80,6 
2. Remeteszőlős 76,67 
3. Solymár  74,6 
4. Nagykovácsi 74,43 
5. Budakeszi  74 
6. Budajenő  73,5 
7. Budaörs  70,93 
8. Pilisszentiván 70,05 
9. Herceghalom 70,3 
10. Biatorbágy  69 
11. Piliscsaba  68,15 
12. Zsámbék  67,34 
13. Páty  66,79 
14. Tök  64,62 
15. Tinnye  63,24 
16. Perbál  63,08 
17. Pilisjászfalu 62,77 

Koós Hutás Katalin

Győzött a Fidesz-KDNP, meglett a kétharmad, s bejutott az LMP

1. Csenger-Zalán Zsolt Fidesz-KDNP 28327 46,54% 
2.  Dr. Szabóné Müller Tímea 

MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 16290 26,76% 

3.  Császárné Kollár Tímea 
Jobbik Magyarországért 6827 11,22% 

4. Dr. Szél Bernadett LMP 6607 10,86% 
5. Keller László független 1469 2,41% 
6.  Marton Gerg� Seres Mária Szövetségesei 456 0,75% 
7. Varga Tamás A haza nem eladó 343 0,56% 
8.  Törökné Dzsaja Erzsébet Együtt 2014 237 0,39% 
9. Kósa Sándor Szociáldemokraták 227 0,37% 
10.  Anyalai Béla Magyarországi Cigánypárt 81 0,13% 

A Pest megye 2. számú egyéni választókerület eredményei
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Megkezdődött a jelöltállítás
Április 8-án indult a Nemzeti Pedagógus 
Kar honlapja, ahol a pedagógusok jelöl-
tet állíthatnak a kar legfontosabb dön-
téshozó szervébe, az országos küldött-
gyűlésbe. Kőrösiné dr. Merkl Hilda, az 
előkészítő bizottság elnöke elmondta, 
hogy a Nemzeti Pedagógus Kar az álla-
mi és önkormányzati iskolák pedagó-
gusainak önkormányzattal rendelkező 
köztestülete lesz.

A fővárosi Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeumban tartott sajtótájékoztatón 
Ballagó Zoltán, a kar előkészítő bizottsá-
gának tagja a szervezet irodájának is ott-
hont adó épületben elmondta: a pedagó-
gusoknak április 16-ig állíthattak jelöl-
tet a www.nemzetipedkar.hu honlapon 
keresztül. Ezután a jelöltek ajánlásainak 
összegyűjtése következik, április végéig. 
Ekkor közzéteszik a honlapon a megfe-
lelő ajánlással rendelkező jelöltek listá-
ját, és a kar tagjai május közepén néhány 
napig választókerületenként leadhatják 
rájuk a voksukat. Az országot 20 válasz-
tókerületre osztották: a 19 megyére és a 
fővárosra - tette hozzá az egri tankerület 
igazgatója. 

Az elektronikus választás előnye, hogy 
viszonylag gyors lebonyolítást tesz lehető-

vé - folytatta. A tervek szerint így május 
végére minden megválasztott jelölt meg-
kapja a megbízólevelét, az oktatásért fele-
lős miniszter pedig június 14-re összehív-
hatja az országos küldöttgyűlést. Itt a kül-
döttek megválasztják a kilenctagú elnöksé-
get (az elnököt, az elnökhelyettest és a hét 
elnökségi tagot). Az országos küldöttgyű-
lés megalakulását követő három hónapon 
belül összehívják a területi küldöttgyűlé-
seket is, amelyeken megválasztják a terü-
leti elnökséget. Emellett a Ballagó Zoltán 
által legfontosabbnak nevezett 16 szakmai 
tagozat is megalakul.

Merkl Hilda, az előkészítő bizottság 
elnöke emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti 
Pedagógus Kar az állami és önkormányza-
ti fenntartású köznevelési intézmények-
ben dolgozó pedagógusok önkormányzat-
tal rendelkező köztestülete lesz. A szer-
vezet elsősorban a pedagógustársadalom 
szakmai érdekképviseletét látja el, emel-
lett tanácsokkal, javaslatokkal, állásfogla-
lásokkal látja el a tárcát - mondta. A tes-
tület csaknem 150 ezres taglétszáma legi-
timitást biztosít a karnak, ez pedig garan-
tálja, hogy „valóban jó kezekben lesznek 
mindazok a kérdések, amelyek a közneve-
lés és közoktatás területén felmerülnek.”

 (MTI)

Pénzügyi panaszunkkal 
fordulhatunk a megyeszék-

helyek kormányablakaihoz is
Április közepétől az ügyfelek immár 
a megyeszékhelyek kormányablaka-
inál és Vácott is beadhatják pénz-
ügyi fogyasztó-védelmi beadványaikat, 
melyeknek kitöltését ügyintézők segí-
tik – erről állapodtak meg a közigazga-
tási tárca, a jegybank és az érintett kor-
mányhivatalok vezetői.

Együttműködési keretmegállapodást 
kötött Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter és Matolcsy György, a 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke 
arról, hogy a hazai megyeszékhelyeken, 
illetve Pest megyében a Vácott találha-
tó kormányablakok - a kormányhivatal-
ok integrált ügyfélszolgálatai – átveszik a 
pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványokat, 
és továbbítják azokat az MNB Pénzügyi 
Fogyasztóvédelmi Központjának vagy 
a jegybank mellett működő Pénzügyi 
Békéltető Testületnek (PBT). Az együtt-
működés célja a fogyasztók pénzügyi 
kiszolgáltatottságának jelentős mértékű 
csökkentése, pénzügyi fogyasztóvédelmi 
jogorvoslati érdekeik érvényesítése. 

forrás: PMKH

Több mint száz pályamunka közül 
Zachar István veszprémi grafikus nyer-
te a Gábor Áron mozdony 
ötletpályázatot. Az alkotás 
a MÁV egyik TRAXX moz-
donyát díszíti, s ez a mat-
ricázott jármű húzza június 
6-án a pünkösdi Történelmi 
Székely Gyorsot Csíksomlyóra 
és Gyimesbükkre is.

A 200 éve született Gábor Áron székely-
földi ágyúöntő, a szabadságharc őrna-
gya előtt felmatricázott mozdonnyal tisz-
teleg a MÁV Csoport és a vele közösen 

ötletpályázatot kiírt Indóház Közlekedési 
Kiadó. A február közepén meghirdetett 

nyílt pályázatra március végéig össze-
sen 107 pályamű érkezett be, ezek közül 
választotta ki a szakmai zsűri a mozdony-
ra kerülőt. A mintegy 100 m²-nyi felületen 

felmatricázott mozdony május közepén 
áll forgalomba. A különvonat utasai részt 
vesznek június 7-én a csíksomlyói búcsún, 
majd 8-án Gyimesbükkbe utaznak az 
ezeréves határra, ahol a Budakeszi Kultúra 

Alapítvány és ado-
mányozói jóvoltá-
ból felújított legke-
letibb vasúti őrház-
nál és a Gyimesek 
legrégebbi római 
katolikus kápolná-
jánál folytatódik a 
kárpát-medencei 

magyarság legnagyobb zarándoklata.
A vonatra az következő linken még 

lehet jelentkezni: http://www.baobab.hu/
tortenelmi-szekelygyors-2014

Mozdonyon a 200 éves Gábor Áron

A 2012 elején hatályba lépett „új civil 
törvény” szerint azon civil szervezetek, 
melyek 2012. január 1. napja előtt köz-
hasznú jogállással rendelkeztek, ameny-
nyiben meg kívánják tartani közhasznú-
sági besorolásukat, azt újra kell írásban 
kérvényezniük legkésőbb 2014. május 
31-ig. A határidő elmulasztása a minő-
sítés elvesztésével jár, és csak újabb két 
év múlva lehet újra kérvényezni. 

Az „új” közhasznú jogállás megszerzéséhez 
a civil szervezeteknek 2014. május végé-
ig mindenképpen módosítaniuk kell alap-
szabályukat/alapító okiratukat. Néhány 
kisebb, részben szövegezési módosítás mel-
lett a legfontosabb, hogy találjanak olyan, 

jogszabályban előírt közfeladatot (egyet 
vagy többet), amelyet a szervezet - köz-
vetlenül vagy közvetve - végez, és amely 
jogszabályra hivatkozva (konkrét para-
grafus és bekezdés szintjén megnevezve), 
tevékenységét közhasznúnak nevezheti. 
Fontos, hogy nem célt, hanem konkrét 
tevékenységet kell megnevezni. A későbbi-
ekben pedig ezen tevékenységek végzésé-
ről kell az éves közhasznúsági jelentésben 
számot adni. 

A módosított alapszabály/alapító okirat 
mellett be kell nyújtani a törvényszéknek 
az elmúlt két évre vonatkozó közhasznú-
sági jelentést is, szintén az új formában 
(a civil törvényt végrehajtó 305/2011 kor-
mányrendelet mellékletében meghatározott 

módon), amelyből kiderül, hogy a szerve-
zet megfelel-e az erőforrás-ellátottságot és a 
társadalmi támogatottságot mutató kétszer 
három feltétel közül legalább egynek-egy-
nek. Mindezekhez a dokumentumokhoz 
mellékelni kell a birosag.hu oldalról letölt-
hető “Alapítvány/egyesület változás nyil-
vántartásba vételi kérelem és a Közhasznú 
jogállás nyilvántartásba vételi kérelem” 
című űrlapokat is, megfelelően kitöltve.

A bírósági nyomtatvány a kitöltési útmu-
tatóval együtt a http://cicpestmegye.hu/
index.php/letoeltesek-adatbazisok webcí-
men elérhető az Alapítvány létrehozása 
lépésről lépésre című segédanyag, bírósá-
gi nyomtatvánnyal és kitöltési útmutató-
val együtt.

Közeleg a közhasznú jogállás kérelmezésének határideje
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Budakeszi önkormányzatának oldala

A 3,75 milliárd forint összértékű pro-
jektben Budakeszin az új szennyvíz-
tisztító-telep mellett a csatornahálózat 
is bővül. A beruházás az Új Széchenyi 
Terv Környezet és energia operatív 
program keretében a magyar állam 
és az Európai Unió támogatásával a 
Kohéziós alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

A március 31-i ünnepélyes alapkőleté-
telen dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, 
Budakeszi polgármestere elmondta: 2013 
szeptemberében úgy sikerült módosíta-
ni a támogatási szerződést, hogy a 71,7% 
helyett 93,4 % lett a támogatás mértéke. 
Az önkormányzat erőfeszítéseinek 
köszönhetően a 757 millió forintos önkor-
mányzati önrészt sikerült 255 millió 
forintra csökkenteni, melynek jelentős 
részére fedezetet nyújt az önkormányza-
ti tulajdonú Keszivíz kft. által működ-
tetett rendszerek üzemeltetési jogáért 
a Fővárosi Vízművektől kapott összeg. 

Ez a lakosság számára ingatlanonként 
200-300 ezer forintos megtakarítást jelent-
het, mivel az önrészhez nem kell hozzájá-
rulniuk. A tervezett műszaki tartalom 
várhatóan magasabb bekerülési összege 
miatt a támogatás megemelését is kérték a 
magyar államtól, melynek eredményeként 
2013 decemberében 1,14 milliárd forint 
többletforrást kapott a város. A beruházás 
végösszege ezzel a többletforrással együtt 
teszi ki a 3,75 milliárd forintot.

A beruházással új, világviszonylatban 
is korszerű, a környezetvédelmi követel-
ményeket minden szempontból teljesí-
tő membrántechnológiás szennyvíz-telep 
épül a Hosszúréti-patak partján. Kiépül 
a csatorna Makkosmárián a Gábor Áron, 
Őr, Besenyő, Bolgár, Lejtő, Törökőr és 
Szász utca által határolt területeken, 
valamint a Munkácsy és Meggyes utcák-
ban is, összesen 14 kilométer hosszan. 
A kivitelezés a telep hathónapos próba-
üzemével együtt várhatóan 2015 első 
felében fejeződik be.                          (x)

DROGPREVENCIÓ –  ÉRTÉKES VAGY!

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet pályázatán Budakeszi önkor-
mányzata egymillió forintos támogatás-
ban részesült egy drogmegelőzési ren-
dezvénysorozat megszervezésére 2014. 
szeptember 8-12. között. A program-
ban Dr. Zacher Gábor toxikológussal és 
Dr. Csernus Imre pszichiáterrel is talál-
kozhatnak majd az érdeklődők. A fiata-
lokat célzó pályázatok közül már ered-
ményesen működik a korábban elnyert, 
32 milliónyi támogatást kapott, Értékes 
vagy! című pályázat, melynek kere-
tei között két szociális munkás, Biczók 
Zsófia és Keresztes Károly erőszakmen-
tes kommunikációs tréner az elkövetke-
ző két évben minden pénteken és szom-
baton 19 óra és éjfél között Budakeszin 
keresi az utcán vagy szórakozóhelyeken 
a kapcsolatot fiatalokkal, hogy segítse 
őket az értelmes időtöltésben. Az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban működő 
Budakeszi Ifjúsági Klubban küzdősport 
oktatást és kommunikációs tréninget, a 
gimnáziumokban családórákat is tartanak, 
melyet egyre nagyobb érdeklődés kísér. 

ÖNKORMÁNYZATI DIGITÁLIS 
SZAKRENDSZER TELEPÜLÉSI 

ÖSSZEFOGÁSSAL

Budajenő, Tök és Remeteszőlős pályá-
zatához csatlakozott Budakeszi az Új 
Széchenyi Tervnek abban a pályázatá-
ban, amely a közigazgatás reformját magá-
ba foglaló Magyary-program keretében 
egy önkormányzati ASP-központ felállí-
tását célozza a közép-magyarországi régió 
önkormányzatai számára annak érdeké-
ben, hogy az új önkormányzati intéz-

ményrendszer munkáját már egy egységes, 
költségtakarékos és korszerű informatikai 
rendszer támogassa. A 2012 őszén indult 
projektben egy alkalmazás-szolgáltató 
(angolul: Application Service Provider - 
ASP) központon keresztül olyan hardver 
és szoftver infrastruktúra, keret- és szol-
gáltatási rendszer jön majd létre, melyben 
az érintett önkormányzatok a gazdálkodá-
si rendszer, az ingatlanvagyon-kataszter, 
az önkormányzati adórendszer, az iratke-
zelő rendszer, az önkormányzati portál- és 
az ipari és kereskedelmi rendszer területén 
juthatnak hozzá szakrendszeri támogatás-
hoz. Gyorsabban követhetik a jogszabályi 
változásokat, a helyi ügyintézők könnyeb-
ben tehetnek eleget adatszolgáltatási köte-
lezettségeiknek, és férhetnek hozzá a köz-
ponti nyilvántartások adataihoz.

A négy önkormányzat összesen 26 mil-
lió forintos támogatást nyert el, melyből 
Budakeszi részesedése 12 millió Ft.

NAPELEMEK BUDAKESZI 
KÖZINTÉZMÉNYEKEN

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi 
Operatív Programjában Budakeszi önkor-
mányzata 100 millió forintot nyert a 
városházán, a Széchenyi István Általános 
Iskolában és a Pitypang Óvodában napele-
mek telepítésére a megújuló energia haté-
kony felhasználása érdekében, 100%-os 
támogatási intenzitással.

ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÜL

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi 
Operatív Programjában Budakeszi önkor-
mányzata 150 millió forintot nyert bölcső-
de építésére és eszközbeszerzésre. A beru-
házás összértéke 270 millió forint lesz, 
melynek keretében a Konth Miklós u. 

2. szám alatt már épülő 48 férőhelyes 
új intézményben négy 50 m²-es csoport-
szoba létesül, teraszkapcsolattal, egy 200 
m²-es játszókert pancsolóval, homokozóval. 
Tizennégy parkolóhelyet is kialakítanak. 
A tizenhárom új munkahelyet biztosító 
beruházás 2013. szeptember 3-án kezdő-
dött., befejezése 2014. július 31-én várható.

ÚJ ISKOLA 2015 SZEPTEMBERÉRE

Állami beruházásban a Kerekmező utcá-
ban önkormányzati iskola építése ügyé-
ben folytat előrehaladott tárgyalásokat 
Budakeszi önkormányzata. 2015 szep-
temberére több mint egymilliárd forintos 
ráfordítással egy tizenhat tantermes isko-
la építéséről zajlik az egyeztetés, bár az 
önkormányzat azt szeretné, ha 24 tante-
remmel épülne meg az új oktatási intéz-
mény. Budakeszin ugyanis a lakkosság és 
a gyereklétszám további növekedésére szá-
mítanak a Darányi beépülése és a HÉSZ-
módosítás és a csatornázás miatt várha-
tó makkosmáriai építkezések következmé-
nyeként.                                            (x)

Alapkőletétellel indult az új szennyvíztisztító-telep építése

Budakeszi polgármestere Nagy Gábor Lajos ügy-
vezető (Penta Kft.), Sutyor László főépítésvezető 
(Euroaszfalt kft.) és Hujber Tamás projektvezető 

(West Hungária Bau Kft.) társaságában

Nyertes pályázatok
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1944-ben alakult meg Budakeszin az 
első presbitérium, s ez az első tel-
jes év az anyakönyvben is. Ekkor 
még Tunyogi Csapó András vallásta-
nár, majd Falussy Sándor hitoktató 
végez szórványgondozást a sváb falu-
ban. 1946-47-ben dr. Kézdivásárhelyi 
Nagy Gyula, a „gyülekezettoborzó” lel-
kipásztor vállal szolgá-
latot a gyülekezetben 
Ravasz László püspök 
kérésére.

1947-ben a gyülekezet 
megkapja a svábok kite-
lepítése után üresen álló 
Geiselhardt-házat lel-
készlakásnak és imate-
remnek, ahol a kertben 
haranglábat állítanak, s 
1948. március 14-én fel-
szentelik a 165 és a 75 kilós harangot. 
1949-től az első választott lelkipásztor 
Fónagy Zoltán (1962-ig), aki 1947. szep-
tember 1-jétől segédlelkészként már szol-
gált a budakeszi gyülekezetben. 1954-től 
Budakeszihez tartozik a telki és budajenői 
szórványgyülekezet. 1962-től Merétey 
Sándor a gyülekezet lelkipásztora, aki már 
1956 óta szolgált itt segédlelkészként.

A templom építése azért vált szükséges-
sé, mert az 1949-ben, az akkori lehetősé-
geknek megfelelően épült, 1964-ben felújí-
tott imaház az 1980-as évekre már szűknek 
bizonyult. Merétey Sándor lelkipásztor 

1990 decemberében vetette fel először a 
gondolatot presbiteri ülésen. Az igény beje-
lentésére az önkormányzat a választ nehe-

zen adta meg. 
A fő gond a temp-
lom helyének 
kiválasztása volt 
az 1946-os kite-
lepítést megelő-
ző majd negyed 

században a római 
katolikus és sváb 
hagyományoka t 
követő településen. 
Pataky Szabolcs 
budakeszi építész-
mérnök, az akkori 
építésügyi helyettes 
államtitkár javas-
latára az építészek 
mesteriskolájának 

1992. évi felvételi pályázati témája a buda-
keszi református templom helykijelölé-
se lett. A tervpályázatot dr. Draskóczy 
András építészmérnök-presbiter bonyolí-
totta le. A három legjobb megoldásnak 
a fő téri szovjet emlékmű helye, a paró-
kia kertje és a parókia előtti tér kínálko-
zott. A második körre hét pályázót hívtak 
meg, akik közül Basa Péter tervét válasz-
tották ki 1993 végén. Az építési engedélyt 
az egyházközség 1995. augusztus 21-én 
kapta meg. 1996. augusztus 18-án Tőkés 
László erdélyi református püspök letet-
te a Határainkon túli magyarok emlék-

templomának alapkövét. A kivitelezést 
Kámán Ferenc vezette Kám-For kft. 1996 
szeptemberében kezdte el. 1997. október 
24-én beemelték a régi harangokat az új 
templom tornyába, melynek vörösfenyő 
faszerkezetét egy nyolctagú erdélyi brigád 
készítette a templom teljes faszerkezetével 
együtt. Napra pontosan két évre rá, 1999. 
október 24-én felszentelték a templomot, 
Budakeszi legkülönlegesebb épületét. 

A gyülekezet azonban nem csak a temp-
lomát, de a közösségét is építette. 1990-
ben megalakult a 336. Karácsony Sándor 
Cserkészcsapat. 1996-tól Albert Zsuzsa, a 
Magyar Rádió irodalmi szerkesztője iro-
dalmi esteket rendezett, amely a refor-
máció emléknapjához kötve hagyomány-
nyá vált. 2000-ben Zákányi Zsolt vezeté-
sével megalakult gyülekezet vegyes kara, 
amely később fel is vette Liszt-díjas kar-
nagya nevét. Az egykori gyülekezeti hely 
Budakeszi életében is fontos kulturális 
helyszín lett Kálvin-terem néven, ahol a 
2005-ben megalakult Protestáns Kör azóta 
is tartja művészeti-tudományos-hitéleti 
összejöveteleit.

Március 30-án ünnepi istentiszteleten 
Fónagy Miklós esperes igehirdetésével 
adott hálát a budakeszi református gyüle-
kezet megalakulása 70., gyülekezetté válá-
sa 65. és új temploma felszentelésének 
15. évfordulóján. Az istentisztelet után a 
Kálvin-teremben megnyitották a gyüleke-
zet történetét bemutató kiállítást.

Koós Hutás Katalin 

Az ütemterv szerint április 21-én a 
Makkosi és Lejtő úton, valamint az új 
és régi telep közötti nyomóvezeték épí-
tésével kezdenek. – hangzott el a márci-
us 27-én az e tárgyban a helyi művelődé-
si házban rendezett lakossági fórumon. 
A munkálatok lapzártánkig nem kezdőd-
tek meg. A 3311 m³/nap (25 ezer lakos) 
kapacitású szennyvíz-telep építése sem 
várathat sokat magára, mert 2014. decem-
ber 20-án már a próbaüzeme kezdődik.

A beruházó elvégezte viszont a videó- 
és fotófelmérést a teljes munkaterüle-
ten az utcák és a lakóingatlanok beru-

házás előtti állapotának rögzítésére. 
Felelősségbiztosítással rendelkezik ugyan-
is a munkavégzés okozta károk megtéríté-
sére, de ehhez tudnia kell hitelt érdemlő-
en tisztázni a kifogásolt károk keletkezé-
sének időpontját. Hasznos lehet tehát az 
ingatlantulajdonosoknak is a munkák meg-
kezdése előtt ingatlanuk minden részletre 
kiterjedő állapotát rögzíteni.

Virágh Ferenc projektvezető mérnök a 
fórumon elmondta, hogy a beruházásnak 
önálló honlapja lesz, melyen a lakosságnak 
szánt hirdetményeiket és a munkák üteme-

zését is közzé teszik. A beruházó projekt-
irodát is működtet a Szőlőkert u. 5. alatt. 
A munka megkezdése előtt 3-5 nappal 
minden egyes területen három oldalas tájé-
koztatóval jelentkeznek kitűzővel azono-
sítható embereik a kivitelező csoport veze-
tőjének elérhetőségével. 

Hetven éves a budakeszi református gyülekezet

Boros Péter, Borosné Varga Edina 
budakeszi lelkészek és Fónagy Miklós esperes

Ünnepélyes keretek között adták át 
Budakeszi megújult Fő utcáját április 
26-án. Az eseményen beszédet mon-
dott dr. Csutoráné dr. Győri Ottília 
polgármester, valamint Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő is. 

Budakeszin a Fő utca évtizedek óta jelen-
tős forgalmat bonyolít le, de az 1970-es 
évek aszfaltozása megsokszorozódott a 
forgalma, és az érdemi felújítás egyre 
csak váratott magára. A kormány 33 mil-
liárdos országos útfelújítási programjá-
nak részeként most új burkolatot kapott 
a kiemelt útszakasz. A kivitelezés 2014. 

február közepén kezdődött meg és az 
április közepén be is fejeződött. Az átadá-
si ünnepségen részt vett Csenger-Zalán 
Zsolt, a választókerület frissen megvá-
lasztott országgyűlési képviselője, Király 
Gábor, a kivitelező Strabag Kft. igazga-
tója és Pásztor Zoltán, a főutcát kezelő 
Magyar Közút pest megyei igazgatója is. 

Az ünnepélyes átadón dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottília polgármester kiemelte, a fel-
újítás során közel két kilométer út újult 
meg hat buszmegállópár öblével együtt. Új 
aszfaltréteget kapott a rendőrség mellet-
ti utcaszakasz, szélesebb lett a református 
templom előtti kereszteződés és az önkor-

mányzat forrást biztosított az útszegélyek 
legkritikusabb szakaszainak cseréjére is. 
„Egy újabb 300 millió forintos beruházás-
sal lett városunk gazdagabb” – hangsúlyoz-
ta a polgármester.              forrás: PMKH

Virágh Ferenc projektvezet� mérnök 
06-30-951-2353, 

budakeszimernok@noxrt.hu 
Németh Norbert építésvezet� 

06-30-370-4497

Átadták Budakeszi Fő utcáját

Indul a csatornázás Budakeszin
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A budakeszi járás hírei

Pert nyert a Budaörsi Település-
gazdálkodási (BTG) Kft., miután fel-
lebbezett. Így nem kell büntetést fizet-
nie az állítólag rosszul kiállított köz-
üzemi számlák miatt rá kirótt 101 
millió forintos büntetés ellen – közöl-
te az MTI-vel a Budapest Környéki 
Törvényszék szóvivője április 16-án.

Koszta János elmondta, hogy a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság (BKKMB) szerint a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és az 
elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jogsza-
bálysértő módon kötelezte a BTG Kft.-t 
kötbér megfizetésére. Hozzátette: a cég 
nem sértette meg a rezsicsökkentés vég-
rehajtásáról szóló törvényt, a jogszabály-
ban foglalt tájékoztatási kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tett. 

Budaörs önkormányzatának sajtóre-
ferense, Nagy Ildikó Emese aznap az 
MTI-nek úgy nyilatkozott: tavaly szep-
temberben jelentette be Németh Szilárd 
fideszes parlamenti képviselő, rezsicsök-
kentésért felelős kormánybiztos, hogy 
több mint félmilliárd forintnyi kötbér 
megfizetésére köteleztek országszerte 
tíz távhőszolgáltató céget hibás számlá-
zás miatt. Az ok az volt, hogy az álta-
luk kiállított számlakép állítólag nem 
felelt meg tökéletesen az előírtaknak, 
ezért a szolgáltatások előfizetői nem 
tudhatták meg pontosan, hogy mennyi 
rezsimegtakarítást értek el. 

Pest megyében négy szolgáltatónál álla-
pítottak meg jogszabálysértést, köztük a 
BTG-nél, és számlánként 10 ezer forint 
megfizetésére kötelezték – idézte fel a 
kommunikációs vezető. A város polgár-

mestere, Wittinghoff Tamás (Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület) azonnal nyilat-
kozatban tiltakozott az eljárás miatt, 
hangsúlyozva: a tetemes bírsággal egy 
jól működő szolgáltatót kergetnének 
csődhelyzetbe a 30 ezres lélekszámú 
Budaörsön. A büntetés mértékével kap-
csolatban kitért arra is, hogy a jelentő-
sebb, országos és regionális energiaszol-
gáltatókat 3-10 millió forint közötti bír-
ságokkal sújtották. 

Emlékeztetett arra is, hogy négy hóna-
pon át rendre beküldték a számlamin-
tákat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz, és onnan nem jeleztek sem-
miféle hibát. A most született ítélet egy-
értelműen Budaörsnek adott igazat, a 
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs 
– közölte Nagy Ildikó Emese. 

(MTI)

Pert nyert Budaörs

Két biatorbágyi kötődésű személy, a 
Zsámbékon élő Vizeli Balázs és Bánáti 
István is állami kitüntetésben része-
sült március 15-én. Vizeli Balázs a 
biatorbágyi művészeti iskola tanszak-
vezető népi hegedű tanára, a nagy 
múltú Vujicsics együttes tagja. Bánáti 
István a Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Újreál Gimnázium igazgatója.

Vizeli Balázs a biatorbágyi művészeti 
iskola tanszakvezető népi hegedű taná-

ra, a nagy múltú Vujicsics együttes tag-
jaként március 14-én Áder János köz-
társasági elnöktől az együttes tagjaival 
megosztott Kossuth-díjat vehetett át a 
Kárpát-medencei délszláv népzenei tra-
díciót közkinccsé formáló, egyedi hang-
zásvilágot kiérlelő, példaértékű művé-
szi pályafutásuk, valamint a zenei örök-
ség áthagyományozása érdekében végzett 
sokoldalú tevékenységük elismeréseként. 
A Vujicsics Együttes tagjai Borbély Mihály, 
Brczán Miroszláv, Eredics Áron, Eredics 

Gábor, Eredics Kálmán, Szendrődi Ferenc 
és Vizeli Balázs. 

Bánáti Istvánnak, a Budapest XI. kerü-
leti Bethlen Gábor Általános Iskola és 
Újreál Gimnázium igazgatójának, lelki-
ismeretes intézményvezetői munkája 
elismeréseként Balog Zoltán, az embe-
ri erőforrások minisztere a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozata kitün-
tetést adományozta.” Bánáti István a 
Biatorbágyi I. sz. Általános Iskola 1976-
ban átadott, új épületében kezdte taná-
ri pályafutását testnevelő tanárként, és a 
nyolcvanas évek végéig tanított a torbágyi 
iskolában.                  forrás: biatorbagy.hu

Március 28-án bemutatták a torbágyi 
római katolikus egyházközség jubileumi 
emlékkönyvét. A huszonöt szerző közel 
négyszáz oldalas munkája az egyházköz-
ség 1714-es újraalapításától napjainkig 
nyújt betekintést Biatorbágy egyik leg-
nagyobb közössége életébe.

A teltházas rendezvényen a jelenlévők megis-
merhették az emlékkönyv létrejöttének előz-
ményeit, bepillantást nyerhettek tartalmába, 
valamint sor került a megvalósításban közre-
működők méltatására is Bohn István esperes, 
egyházvezető, Müllner János könyvszerkesz-
tő és Talabér Tibor, az egyházközség pénz-
ügyi bizottságának vezetője részvételével. 

Müllner János szerint nem csak a hívők 
számára és nem „csupán” olvasásra, hanem 
továbbgondolásra is született ez a mű. 
A könyvszerkesztőjeként elmondta, hogy 
a kötet történelmi áttekintést ad az 1714-
1948 közötti időszakról, részletesen kitér-
ve a pénzügyekre, bemutatja a településen 
szolgáló papok életútjait és ismerteti a jelen 
eseményeit is. A szerkesztő a könyv kézira-
tában résztvevőket, a kiadvány létrejöttét 
és közismertté tételét támogatókat egy-egy 
tiszteletpéldány átadásával név szerint is 
köszöntötte.

Talabér Tibor, az egyházközség pénz-
ügyi bizottságának vezetője kiemelte: a 
Canonica Visitatio volt a könyv „hozomá-
nya” az egyházközség korábbi pénzügyei-
nek megismeréséhez. A Canonica Visitatio 

a megyéspüspök legalább ötévenkénti, az 
egyházközségeinél tett látogatásának jegy-
zőkönyve, fontos történelmi forrás, jelen 
esetben ez a dokumentum az egyházközség 
1747-1869 közötti időszakát írja le. 

Talabér Tibor kitért arra is, hogy az 
elmúlt évtizedben mintegy százmillió 
forintnyi beruházást tudott megvalósítani 
az egyházközség, többek között a Nemzeti 
Kulturális Alap és Biatorbágy önkormány-
zatának támogatásával. Ennek köszönhe-
tően kívülről megújult a templom, a plébá-
nia, restaurálták az oltárt. A következő ter-
vek között pedig a templombelső teljes fel-
újítása szerepel. 

Dr. Lehel István, az egyházközség koráb-
bi világi elnöke felszólalásában hangsúlyoz-
ta: Müllner János önzetlen kiadványszer-
kesztői munkája felbecsülhetetlen az érték-
teremtésben, amelyet ez a kötet is szolgál. 

A bemutatón a Szűz Mária Szent Neve 
Szkóla gyermek énekegyüttes közreműkö-
dött, melyet megalakulása óta Szabó Ágnes 
hittanár, kántor-tanító vezet.

A jubileumi emlékkönyv önköltségi 
áron, 3000 forintért megvásárolható a plé-
bánián minden kedden 16 és 18 óra között 
(www.torbagy.hu)

Tóth Anna

Egy közösség három évszázados története

Kitüntetettek
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A Bocskai István 
Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola 1979-ben 
a nemzetközi gyermek-
év alkalmából épült 
meg Pátyon. 2006-ban 
az akkori önkormány-
zat úgy döntött, önerő-
ből felújítja. 2007-ben 
megkezdték a mun-
kát, ami két év után 
abbamaradt a kivitele-
ző és az önkormány-
zat közötti vita miatt. 
Az önkormányzat sze-
rint a kivitelezés minő-
sége nem volt megfele-
lő, ráadásul az épület 
készültségét az önkor-
mányzat ötven, a vál-
lalkozó nyolcvan szá-
zalékosnak ítélte. 
Az építkezés leállt, s 
perek sora kezdődött a 
vitázó felek között. 

Székely László polgármester tájékoztatá-
sa szerint 2011-ben a jelenlegi városveze-
tés újra felvette a fonalat: közbeszerzés-
sel új vállalkozót keresett és megépíttette a 
konyhát, az éttermet, s egy tükrös tornahe-
lyiséget a hozzá tartozó öltözőkkel és mel-
lékhelyiségekkel együtt. 2012-ben a bőví-
tett épület földszintjén és az első emeletén 
a tantermeket újították fel. Idén tavasszal 
öthét alatt befejezték a második emeletet 
is, amelynek az ünnepélyes átadására április 
3-án került sor. Az 570 millió forintos beru-
házásból 2009-ig 310 millió forint önkor-
mányzati forrást használtak fel, 2011 után 
260 millió forintból fejezték be. Az első két 
évben szintén önkormányzati forrásból biz-
tosították a költségeket, mintegy 160 millió 
forintot, 2014 tavaszán pedig egy rendkí-
vüli, 100 millió forintos kormányzati támo-
gatással sikerült befejezni a régóta húzódó 
beruházást. Szeptemberig még megépül egy 
parkoló, az udvaron egy színpad és egy lift.

Junek Mariann, aki harminc éve tanít az 
intézményben, hat éve, éppen az építke-

zés ideje alatt vezetője is, történelmi pilla-
natnak nevezte az elkészült iskola átadását, 
hiszen az elmúlt évtizedekben személye-
sen is megtapasztalhatta, mi minden tudja 
nehezíteni az oktatást egy több helyszí-
nen, nem megfelelő felszereltséggel működő 
intézményben. Mára végre egy helyre került 
minden, amire szükségük van. Ökoiskolává 
váltak, két tannyelvű lett az oktatás és 
három évvel ezelőtt az országban az elsők 
között vezeték be a lovas oktatást. 

A felújítás keretében négy szaktantermet 
alakítottak ki, a pedagógusok munkakörül-
ményei jelentősen javultak a két tágas tanári 
szoba, a modern teakonyha, a tárgyaló, igaz-
gató-helyettesi különszobák kialakításával, 

melynek köszön-
hetően úgy érzik, 
végre XXI. századi 
körülmények közé 
kerültek. A torna-
terem és a torna-
szoba sportburkola-
tot kapott, melyek a 
műfüves, többfunk-
ciós sportpályával 
kiegészülve megfe-
lelő körülményeket 
biztosítanak a min-
dennapos testne-
veléshez. Korszerű 
iskolabútorokat sze-
reztek be, ügyelve 
a bútorok és függö-

nyök színharmóniá-
jára is, amely való-
ban világos, modern 
és vidám környezetet 
teremt.

Pátyon hatszáz 
feletti a tanköteles 
korú gyerekek száma, 
közülük 386-an jár-
nak a falu iskolájá-
ba jelenleg. Az igaz-
gató reméli, hogy az 
ötszáz gyermek befo-
gadására alkalmas 

intézménnyel sikerül 
több gyermeket a tele-
pülésen tartani. Már 
tervezik is egy újabb 
sportcsarnok építését, 
hogy a sportolási fel-
tételeket a várhatóan 
megnövekedő gyerek-
létszám mellett is biz-
tosítani tudják.                   

Koós Hutás Katalin

attila.hadabas@gmail.comattila.hadabas@gmail.com

06 30 644 288106 30 644 2881

NYÍLÁSZÁRÓKNYÍLÁSZÁRÓK  
ILLESZTÉSEILLESZTÉSE

ZÁRAK ZÁRAK 
BEÁLLÍTÁSA, CSERÉJE BEÁLLÍTÁSA, CSERÉJE 

••  Régi ablakok szakszerű felújítása
Régi ablakok szakszerű felújítása

••  Utólagos ablakszigetelés
Utólagos ablakszigetelés

••    Hőmegtakarítás, por és zaj 
Hőmegtakarítás, por és zaj 

elleni védelemelleni védelem

••  Régi kapuk restaurálása
Régi kapuk restaurálása

••    Teljes szerkezeti és esztétikai 
Teljes szerkezeti és esztétikai 

felújításfelújítás

••  Nyugdíjasoknak és 
  Nyugdíjasoknak és 

nagycsaládosoknak:
nagycsaládosoknak:  

10%10%    kedvezénykedvezény

XXI. századi iskola Pátyon

Jelölteket várnak a 
Budakeszi 

Oktatásügyért Díjra
Tavaly szeptemberben Budakeszi önkor-
mányzata megalapította a Budakeszi 
Oktatásügyért díjat olyan pedagógusok, 
oktatók, intézményi dolgozók méltó elis-
merésére, akik hosszabb időn át kiemel-
kedő munkát végeztek Budakeszi oktatás-
ügye érdekében vagy Budakeszihez kötő-
dően életpályájukkal elkötelezettségüket 
bizonyították a pedagógusi élethivatás 
mellett. 

A díjat június 2-án, a városi pedagó-
gusnapi ünnepségen adják át. Az indok-
lással ellátott írásos javaslatokat május 
26-án 12 óráig várják a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) vagy a 
pm.titkar@budakeszi.hu e-mailcímen.

Elkészült a Biatorbágyot 
és Pátyot összekötő út

Április 11-én megkezdődött és április 
végével befejeződött a Biatorbágy Páty 
közti bekötőút felújításának műszaki átvé-
tele. A három kilométeres útszakasz hoz-
závetőleg 150 millió Ft-ba került, melyet 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fizetett a 
pest megyei útalapból. Az elkövetkezendő 
hetekben folytatódnak Pátyon az útépí-
tési munkálatok immár az önkormányzat 
finanszírozásában. Első lépésben a refor-
mátus templomtól egészen a Iskola utca 
– Rákóczi út által határolt kereszteződé-
sig, a PVK Nkft. kivitelezésében, felújít-
ják a szegélyköveket, majd közbeszerzési 
eljárás keretében új aszfalt burkolatot kap 
az útszakasz és a kereszteződés. (paty.hu)
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Kisodródott a budakeszi Szőlőskert 
utcai kanyarban és fennakadt egy 
kőtömbön az a rendőrségi terepjáró, 
amit a budakeszi rendőrőrs ellátási 
területéhez tartozó települések önkor-
mányzati hozzájárulásból és közadako-
zásból vásároltak a hatékonyabb rend-
őrségi munka segítésére. Bűnbakot is 
találtak, aki védekezett.

Lapunk értesülései szerint gyorshajtás 
okozhatta, hogy a rendőrségi terepjáró a 
Szőlőskert utcai éles kanyarban lesodró-
dott az útról és egy kőtömbre szaladt, ami 
egymillió forintos kárt okozott az autó 
alvázában. Az autóban három fiatal rend-
őr utazott, akik nem sérültek meg. A javí-
tást a budakeszi Opel Interat végezte. 

A balesetnek szemtanúja volt egy arra 
haladó autó vezetője, aki megállt és fel-
ajánlotta segítségét, de mivel arra nem 
volt szükség, elhajtott. Az autó tulajdono-

sa azonban meglepődött, amikor a balese-
tért, a rendőrök vallomása alapján, őt tet-
ték volna felelőssé. Az esetnek azonban 
egy közelben dolgozó szemtanúja is akadt, 

aki a gyorshajtás okozta kisodródás esetét 
támasztotta alá. Értesüléseink szerint a 
rendőröket fegyelmi eljárás alá vonták, s a 
kárt részben ők, részben a budakeszi rend-
őrőrs fizeti majd ki.

Dr. Pintér Gábor rendőr százados, a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hiva-
talvezetője levelében arról tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy véleménye sze-
rint megalapozatlanul állítottuk, hogy a 
rendőrségi szolgálati autó sérülése úgy 
keletkezett, hogy gyorshajtás miatt a 
jármű kisodródott a kanyarban. A bal-
eset körülményeit ugyanis szabálysértési 
eljárás keretében még vizsgálja a Budaörsi 
Rendőrkapitányság, így a baleset pontos 
oka egyelőre nem állapítható meg. Azt 
sem állíthatjuk megalapozottan, hogy a 
bekövetkezett kárt részben a rendőrök, 
részben a budakeszi rendőrőrs fizeti majd, 
mivel a gépjárművet vezető rendőr fegyel-
mi és kártérítési felelősségének megálla-
pítására csak a kártérítési eljárás jogerős 
befejezése után kerülhet sor, fegyelmi és 
káreljárás keretében.

A vizsgálat eredményéről a rendőrség 
tájékoztatását kértük. 

Egymilliós kár a Dacia Dusteren

A biatorbányi viadukt alat-
ti patakból húzták ki ápri-
lis 24-én kora délután azt 
az emberre is veszélyes ali-
gátorteknőst, amelyet ápri-
lis eleje óta kerestek. A tek-
nős megharapta a befogót, 
aki orvosi ellátásra szorult, 
de a hatékonyan védekező 
teknős sem úszta meg ép 
bőrrel a kalandot.

Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő 
Liga kurátora arról tájékoztatta az MTI-t, 
hogy nem sokkal dél után egy gyermekével 
a környéken sétáló apa vette észre a patak-
ban megbújó állatot, s azonnal jelentette a 
megadott telefonszámon. 

Both Zoltán veszé-
lyesállat-befogóval hala-
déktalanul a helyszín-
re utaztak, majd a meg-
lehetősen szennye-
zett vízben közös erő-
vel befogták a 8–10 
kilós állatot, melyről 
egyelőre nem derült 
ki, hogy milyen nemű. 
Az agresszív teknős 

ráharapott Both Zoltán lábára, de mind-
ketten szereztek a „küzdelem” során 
kisebb sérüléseket. Az aligátorteknőst 
átmenetileg a veresegyházi medvefarmon 
helyezik majd el − tette hozzá Szilágyi 
István. 

MTI/Fotó: Szilágyi István

Aligátorteknőst fogtak be a biatorbágyi patakban

Az elöregedett autó-
buszpark korsze-
rűsítésére 150 mil-
liárd forint emelt 
keretből a követke-
ző években évi 400-
500 új busz beszer-
zésére nyílik lehető-
ség - jelentette ki a 
Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium állam-
titkára április 23-án Zsámbékon az 
Országos Személyszállítási Szakmai 
Konferencián és Busexpon.

Völner Pál szerint a buszpark megújítása 
azért is indokolt, mert a közösségi közle-
kedés nagyobb hányada a közutakon zaj-
lik, a vasút csupán a települések 26 szá-
zalékát érinti. Az elmúlt időszakban az 
autóbuszt rekonstrukciós programjának 
végrehajtására elsősorban a főváros és az 
agglomeráció autóbuszparkjának cseréjén 

volt a hangsúly, ennek 
során 300 új, az utasok 
kényelmét magas fokon 
szolgáló kocsi áll üzem-
be, közülük 150 már 
közlekedik is - tette 
hozzá. 

A tárca törekvése, 
hogy a magyar közleke-
dés versenyképességét 
fokozza, ennek érdeké-

ben az EU előírásainak is megfelelően kör-
nyezetkímélő, az üzemanyag felhasználás-
ban takarékos autók váltsák fel az elavul-
takat. Az új kocsik beszerzésére közbe-
szerzési pályázatokat írnak ki, ezekben a 
hazai gyártók is jó eséllyel indulhatnak.

A BUSEXPO-n a helyközi személyszál-
lításra, turisták utaztatására kifejlesztett, 
legmodernebb autóbuszok mutatkoztak 
be, így a most először bemutatott, magyar 
fejlesztésű Credo Innovell típusú autó-
busz.                          MTI/Fotó: Máthé Zoltán

Sakkverseny és 
gyógytorna időseknek

A senior rapid sakkversenyeken 
komoly pénzdíjak nyerhetők, s az 
első helyezett Nagykanizsán folytat-
hatja a küzdelmet a Magyarország 
senior rapid sakkbajnoka címért. 
A gyógytornát pedig délelőttönként az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban 
tartják, a jelentkezők létszámától füg-
gően.

Budakeszi város önkormányzata az 
Idősügyi Tanács javaslatára gyógytor-
nát indít az idősek számára, életminő-
ségük megőrzésére. A torna a délelőt-
ti órákban, az Erkel Ferenc Művelődési 
Ház edzőtermében lesz. Jelentkezni lehet: 
Lukovich Petránál a következő elérhe-
tőségeken: lukovichpetra@citromail.hu, 
tel:+36 70 227 8312

***
Budakeszi város önkormányzata május 
második felében szenior rapid sakkver-
senyt szervez azoknak a hatvan éven 
felülieknek, akik szívesen mérnék össze 
tudásukat korosztályuk amatőr sakko-
zóival. Ez kétszer húsz perces játékidőt 
jelent.

Az első helyezett továbbjut a 
„Magyarország Szenior Rapid Sakk-
bajnoka” címért folytatott Nagykanizsai 
Sakkversenyre, az önkormányzat támo-
gatásával, melynek időpontja szeptem-
ber 4-én csütörtökön és 5-én, pénteken 
lesz. Szállást és teljes ellátást háromcsil-
lagos hotelben biztosítanak Zalakaroson, 
illetve Nagykanizsán.

Az első öt helyezett pénzjutalmat is 
kap: 100, 60, 40, 30 és 20 ezer forint 
értékben. A jelentkezési határidő május 
16. az Idősügyi Tanács elnökénél, Farkas 
Lászlónál (Tel.: +36 20 553 8126, e-mail: 
farkas05.19@t-online.hu)

BUSEXPO Zsámbékon
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Aki volt, az tudja, aki nem, az láthatja, csinálhatja, hallgathatja!
Programok az egész családnak: kézműveskedés, kötélverés,  zsonglőrködés, bábelőadás, vásári forgatag, 
termelői piac, zenei előadások, büfé.   NÉPI JÁTÉKOK JÁTSZÓTERE 11-től HÖCÖGŐ

Újra Ny árköszöntő 
a Kisgöncöl Waldorf -iskolában!
Ideje: 2014-május 17. szombat 10-16 óra között.

Címünk: Tök, Kútvölgy 14.büfé.   NÉPI JÁTÉKOK JÁTSZÓTEERE 11-től HÖCÖGŐ

Várunk szeretettel! Ù 

A Trebag stábja által koordinált projekt nemzetközi konzorciu-
ma az osztrák Vöröskereszt vezetésével összeállította a mentális 
fi ttség meg�rzését szolgáló feladatgy�jteményét, melynek els� 
tesztelésére 2014 májusában Udinében kerül sor. 

A tananyag tesztelésére ezután kerül majd sor. Lehet�séget 
nyújtunk a programon belül a szellemi fi ttség feladatainak kipróbálására Nagykovácsiban is. Ameny-

nyiben szeretne bekapcsolódni, kérjük jelezze ezen szándékát a lenti e-mail címen.

A projektr�l b�vebb információt talál a honlapon: www.menta50plus.eu
vagy érdekl�djön a projekt koordinátoránál, Nagy Enik�nél: 
eniko.nagy@trebag.hu

Örömmel jelentjük, hogy az id�söd�k 
szellemi frissességével foglalkozó projektünk 

olyan szakaszába ért, mikor már konkrét 
eredményekkel tudunk büszkélkedni. 

yújtu
nyibe

u
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A budakeszi járás hírei

Biatorbágy fájának kiválasztása, a via-
dukt, a vasút és az állomás helytörté-
nete, a faluház élete fotókon, receptek-
be foglalt családmesék és a biatorbágyi 
amatőr tárlat alkotói pályázata szerepel 
a listán. A legsürgősebb a Biatorbágy 
fája verseny, arra május 10-ig lehet sza-
vazni.

BIATORBÁGY FÁJA, 2014
Melyik fa legyen Biatorbágy Fája a 

Tájvédők által javasolt három fa közül: 
• fehér fűz a Füzes-patak partján, a Viaduktnál;
•  hárs a Vladár-ház mellett, a Bajcsy-Zsilinszky 

utcában;
• vadgesztenyefa a Közösségi Ház kertjében?

Szavazni a madarak és fák napjáig, 
május 10-ig lehet e-mailben, a felhivas@
faluhaz.biatorbagy.hu címen. A java-
solt fák fotói és további részletek: www.
faluhaz.biatorbagy.hu.

FALUHÁZ, SZERETLEK!
A biatorbágyi faluház folyamatos fotó-
pályázatot hirdet kéthavi elbírálással 
Faluház, szeretlek! címmel. Pályázni lehet 

a Faluházról vagy a Faluház programjairól 
készült fotókkal, amelyek kifejezik – akár 
humorosan is – az alkotó érzelmi viszo-
nyát az intézményhez. 

Határidők: 2014. május 15., szeptem-
ber 15., december 15.  felhivas@faluhaz.
biatorbagy.hu

További információk: www.faluhaz.
biatorbagy.hu

RECEPTBE CSOMAGOLT 
CSALÁDMESÉK

A biatorbágyi faluház hagyományos csa-
ládi, ünnepre vagy hétköznapra készített 
főétel-, vagy sütemények recepteket és 
nevezetes családi történeteket vár, esetleg 
családfával kiegészítve. A beérkezett írások 
legjobbjait díjazzák, szerzőik bemutathat-
ják őket a Városünnepen, a 2014. június 
21-i konferencián. Beadási határidő: 2014. 
június 8., felhivas@faluhaz.biatorbagy.hu.

MESÉL A VIADUKT
A biatorbágyi faluház helytörténeti gyűj-
tést hirdet épülete, az egykori vasútál-
lomás és a biatorbágyi vasút, valamint a 

Viadukt múltjával kapcsolatban. Az anya-
gokat a faluházban személyesen, postán 
és a felhivas@faluhaz.biatorbagy.hu címen 
várják 2014. augusztus 20-ig.

A BIATORBÁGYI AMATŐR 
TÁRLAT PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁSA
A Biatorbágyon élő és/vagy alkotó, tanu-
ló nem hivatásos alkotók körébe egyaránt 
várják az autodidakta, naiv alkotókat és 
a rajztanár végzettségűeket is. A beérke-
zett képző- és iparművészeti pályaműve-
ket szakmai zsűri értékeli, és tart konzul-
tációt. A legjobb alkotásokat 2014 októ-
berében, a magyar festészet napján kiállít-
ják a faluházban. 

A jelentkezési határidő: 2014. augusz-
tus 20., a pályamunkák leadása: 2014. 
szeptember 11.

Jelentkezési lapok a Faluház honlap-
ján és információs pultjánál, valamint 
a Karikó János Könyvtárban elérhe-
tők. Bővebb tájékoztatás a aaa.faluhaz.
biatorbagy.hu és Molnár Tibor művelődés-
szervezőnél (06 30 337 4769).

 Május 15. csütörtök
18.00 Képzőművészeti kiállítás megnyitója 
(Pipacs Galéria)
 Május 16. péntek
15.00 A Pipacsvirág Általános Iskola hagyomá-
nyos tavaszi Művészeti Gálája (Tornacsarnok)
16.00 Tavaszköszöntő Kolompos Mulatság a 
Kolompos együttessel (Tornacsarnok)
17.00 A ritmikus gimnasztika csoport Telki 
Gyermek Táncszínháza bemutatja Sepp 
Norbert „A bűvös forrás” című meséjének itt 
élő színművészek, zeneszerzők, koreográfu-
sok, díszlet- és jelmeztervezők, edzők és taná-
rok egyedülálló közreműködésével színpadra  
alkalmazott, nagyszabású táncos, zenés előadá-
sát (Tornacsarnok)
17.00 Kodolányi Gyula József Attila-díjas 
költővel és Mezey Katalin költővel, az 
Írószövetség elnökével Molnár Krisztina Rita 
költő beszélget (Kodolányi-ház kertje, eső ese-
tén a Polgármesteri Hivatal tárgyalója).
18.00 A helytörténeti kiállítás újabb fejezeté-
nek megnyitója a telki iskola és oktatás törté-
netéről, Szigeti Antal szervezésében (Jung-ház)
19.00 Telki festőművészek kiállításának meg-
nyitója, közreműködik a Budakeszi Régizene 
Együttes. A Telkiért Érdemérmek átadása 
– idei díjazottak: Vászolyi Tímea, a Telki 
Sportegyesület ritmikus gimnasztika vezető-
edzője és Bartos György szakácsmester (Báder-
Magyar-ház)
20.00 A Four Fathers Énekegyüttes előadása 
(Nagyszínpad)
21.00 Bálint András színművész Márai-estje 
(Pajta-Faluház)
22.00 Nagy János, Szirtes Edina Mókus 
és Mózes Tamara fergeteges jazz koncertje 

(Nagyszínpad vagy Pajta-Faluház)
22.00 Az AWS zenekar koncertje 
(Tornacsarnok)
23.00 Táncos buli fiataloknak, 
DJ Szuszuval, kifulladásig  

                (Tornacsarnok)
 Május 17. szombat
9.00 Zenés ébresztő a Platós Band fúvósze-
nészeivel, teherautóról (Faluszerte)
10.00-től Egész napos kirakodóvásár – 
KOKUKK és GLOBALL információs stan-
dok (Petőfi u.)
10.00 a „Telki, én így szeretlek” című 2014-
es Facebook-fotópályázat díjnyertes alko-
tásai kiállításának megnyitója – a kiállítást 
megnyitja Deltai Károly polgármester, köz-
reműködik a 10 éves Telki Nőikar
11.00 A Waldorf Óvoda asztali bábelőadá-
sa: Lelencfiók - Grimm mese (Pajta-Faluház)
11.00 Takács Zsuzsa divatbemutatója kor-
szerű magyar viseletekkel (Báder-Magyar ház)
10.00−18.00 Lófoglaló vándor játszóház 
és őshonos kisállat simogató a Mezőntúli 
Játszóház szervezésében (Petőfi u.)
14.00-15.30 Telki gyermek mozgáskultú-
ra csoportok bemutatkozása: tánc-sport, 
társastánc, néptánc, ritmikus gimnasztika 
(Nagyszínpad)
16.00 A budajenői Pántlika Gyermek-
tánccsoport fellépése (Nagyszínpad)
17.00 Strokes ütőegyüttes látványos, inte-
raktív műsora (Nagyszínpad)
18.00 Az Alapítványi Bálon nagy sikerrel 
szerepelt telki szülőcsapat előadása (Pajta-
Faluház)
18.00 Az Capella Silentium énekegyüt-
tes egyházzenei hangversenye (Templom)
20.00 A funky magyarországi helytartói: 
Back II Black koncert (Nagyszínpad)
21.30-1.00 Utcabál és tánczene a Madarak 
Házibuli Zenekarral (Nagyszínpad és 
Petőfi u.)

 Május 31.,szombat, 7.30–19 óra
MESEVÁROS – GYEREKNAP 

BIATORBÁGYON

7.30–9.30 CSALÁDI FUTÓVERSENY. 
Gyülekező a Faluház előtt, eredményhirde-
tés a Fő téren.
10–10.30: KIRÁLY KIS MIKLÓS – magyar 
népmese a Faluház Cipcirip Bábcsoportja 
előadásában a Fő téren.
10.30–11.00 BOHÓCDOKTOR (Balogh 
László nívódíjas artistaművész) mulattat a 
Fő téren
11.00–12.00 MAKÁM-KONCERT a Fő 
téren a leendő zenészeknek.
12.15–12.45 Az „ÖRÜLÜNK, HOGY 
MEGSZÜLETTÉL” plakett átadása a 
Faluházban, ahol az önkormányzat képvise-
lői és a Ritschmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulói köszöntik a 2014 
januárja és májusa között született ifjú 
biatorbágyiakat.
13–13.30 MÁJUSFADÖNTÉS és a rajzpá-
lyázat eredményhirdetése a Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében, a Fő téren.
14.00–18.00 A CSODÁLATOS RAJZFILM 
a Faluházban: Szoboszlay Péter, Balázs 
Béla- és életműdíjas rajzfilmrendező utazó 
stúdiója vezet be a filmkészítés rejtelmeibe. 
Horváth Mária rajzfilmrendező, a Magyar 
népmesék sorozat készítője mellett bemu-
tatkozik a híres szinkronszínész testvérpár: 
Molnár Levente és Ilona.
16.00–17.00 HOL A MESÉNK? – 
Interaktív mesemondás és rajzos móka a 
Kisgombos Mesebolt előtti téren.
17.00–18.00 AZ ÖRDÖG KILENC 
KÉRDÉSE – a Ládafia Bábszínház előadá-
sa a Fő téren.
18.00–19.00 A DZSUNGEL KÖNYVE – 
mesemusical a Csillag Musical Stúdió elő-
adásában a Faluházban.

A biatorbágyi faluház kulturális pályázatai

 Telki Fesztivál 2014 
Idén május 15-től 17-ig vár mindenkit izgalmas 

programokkal a népszerű falurendezvény.
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Május 7-11.
BUDAÖRSI FESZTIVÁL

Részletek: www.
budaorsfesztival.hu

Május 8-11. 
25 éves a Bretzfeld-Budaörs 

testvérvárosi kapcsolat
Részletek: www.bbb20.eu
Máj. 8., 15., 22., 14-18 óra

Máj. 29., jún. 5., 12. 12-16 óra
INGYENES 

KOMMUNIKÁCIÓS 
TRÉNING

Tel.: 30/951 3368, 
23/535-710/0149

bede.bakacs@gmailcom 
Május 8., csütörtök 19 óra
SZÍRIA ÉS LIBANON 

keresztény emlékei 
a budakeszi Szent László-házban

(Fő u. 206-208.)
Május 9. péntek 19-24 óra 

Budakeszi
ÉJSZAKAI PINGPONG

 (EFMK, Fő u. 108. 23/451-161)
Május 30. péntek 19 órától

ÉJSZAKAI AKADÁLYTÚRA
Június 13. péntek 16 óra

DÉLUTÁNI-ESTI 
RÖPLABDÁZÁS

a Meggyes u.-i Fittparkban
Május 9., péntek, 20 óra

BLUESKONCERT
Garda Zsuzsa és Benkő Zsolt 
a biatorbágyi könyvtárban, 

23/310-028, www.3konyvtar.hu
Máj. 10., 24. szombat 8-12.30
TERMELŐI PIAC Telkiben

Máj. 10. 7-18,máj. 11. 7-14 óra
MENTŐKUTYÁS 

BAJNOKSÁG 
a biatorbágyi Kolozsvári 

utcai focipályán
www.mancsakezben.hu
Május 10., szombat, 8 óra

TE SZEDD, BIATORBÁGY!
Káposztáskert utca, patakpart

www.szelektalok.hu 
Május 10. szombat 9-12 óra

TE-IS-SZEDD BÁZIS! 
reg: info@zsambekinfo.hu 

www.szelektalok.hu/teszedd/
Máj. 10., szombat, 10 óra

„XVII. GYERMEKBÁBOS 
TALÁLKOZÓ

a biatorbágyi faluházban.
Május 10. szombat 10 óra

ALMA EGYÜTTES 
a budakeszi EFMK-ban.

Május 10. szombat, 14 óra
HITELESÍTŐ ÁSATÁSOK 

(1986-1992)
dr. Valter Ilona régész a 

zsámbéki romtemplomnál.
Május 10. szombat, 17 óra

AZ ELSŐ 10 ÉVÜNK 
az EU-ban

kiállítás a zsámbéki 
művelődési házban.

Május 10. szombat, 19 óra
Jenei Lajos: 

TENORSLÁGEREK 
Zongoránál Kőszegi Péter
a zsámbéki műv. házban.
Május 11. vasárnap 17 óra

Kezdjetek szeretni!
PÁL FERENC ATYA 

a Körcsarnokban.
Jegy: 1000-2000 Ft

nemadomfe@nemadomfel.hu
vagy 20/296-2196

Május 12. hétfő 14-18 óra
NYÍLT NAP 

a Czövek Erna Zeneiskolában
Május 12., hétfő, 17 óra

MESEMŰHELY
Túri Erzsébet 

mesepedagógussal
a biatorbágyi faluházban

Május 13. kedd, 18 óra 
PÜNKÖSD MISZTÉRIUMA
Makray Krisztina előadása 
a zsámbéki műv. házban

Május 13. kedd 19 óra
ÖLJ CSAK MEG, LELKEM!

R: Rendező: Juhász Róza
Sz: Hűvösvölgyi Ildikó, 

Harsányi Gábor, 
Császár Angela
www.marczi.hu

Május 14. szerda, 15-17 óra
Önéletrajzírási és álláskere-

sési TECHNIKÁK
a biatorbágyi faluházban.
Május 14. csütörtök 19 óra

KŐHALMI ZOLTÁN
a budakeszi EFMK-ban.

Jegy: 2800 Ft
Május 15. csütörtök 17-20 óra

SMINKTANFOLYAM
a budakeszi EFMK-ban.
3000 Ft /fő, Róth Rita 

20/446-7586, 
rr9700@gmail.com

Máj. 15. csütörtök 17.30-19.30
LAKOSSÁGI FÓRUM

a Budaörsi 1. sz. ált. iskolában 
(Hársfa u. 29.) 

Hétmérföldes Gyerekcipő 
üzlet nyílt Biatorbágyon!

cím: Biatorbágy, Vasút utca 9.

nyitva tartás: K–P: 9–12; 14–18 óráig, Szo: 9–13 óráig

��������������	
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�����������������������������

Telefon: +36 20/4012116 E-mail: info@hetmerfoldes.net
 Internet: ��������������������

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

NAPKÖZIS ANGOL/NÉMET táborok 6-12 éves gyerekeknek 
Herceghalomban a Mackó Kuckóban és Perbálon a Közösségi Házban.

Herceghalom: I. 06.16.-06.20. II. 08.25.-08.29.
Perbál: I. 06.23.-06.27. (Művészeti tábor angol nyelven) II. 07.07-07.11
Schrenckh Edit 06/306399552  I  edit0614@gmail.com
További információ: www.vidamtaborok.hu  I  www.vidamanagol.hu
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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. 
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  
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
• 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 gyár-
tása, szerelése, javítása. Pontos, 
precíz munka, kedvező áron. Tel.: 
06-70-268-9591
• TAKARÍTÁST, VASALÁST vállal meg-
bízható középkorú nő, igényes há-
zaknál, referenciával. 
Tel.: 06-20-440-2347
• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti elek-
tromos gépek, berendezések javí-
tása, hibakeresése. Épületvillamos-
sági szerelés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u.5. 
06-20-243-8811, 06-20-984-3782
• KERTI MUNKÁKAT: kézi kaszálást, 
telektisztítást, sziklakertépítést 
vállal Szabó Norbert 
06-20-208-6322 és 
Németh Ágnes 06-20-259-3461

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, akár 
bentlakással is. Empátia Iroda. 
06-70-380-5650, 06-20-465-8458
• FRANCIA minden szinten,  diplo-
más tanárnál. MAGYAR külföldiek-
nek. Hungarian  for foreigners 
Tel.: 06-30-389-8376
• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - ga-
ranciával. Hétvégén is hívható! 
Tel.: 06-70-221-5144
• ELADÓ alkalmi áron ónémet, hat 
darabos, felújított garnitúra és kü-
lönálló kanapé. 
Tel.: 06-30-639-5361
• VASALÁST vállalunk, háztól-házig 
szolgáltatással, ingyenes futárszol-
gálattal. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-20-375-6432
• KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, ácsola-
tok készítése. 
Tel.: 06-30-644 2881, 
Attila.Hadabas@gmail.com
• HÁZTARTÁSVEZETÉST és ehhez 
kapcsolódó tevékenységet vál-
lal  középkorú, autóval rendelke-
ző, megbízható, leinformálható 
nő. Tel.: 06-30-639-2668
• HÁZKÖRÜLI karbantartási, felújí-
tási és kerti munkákat vállal kö-
zépkorú, megbízható, józan életű 
férfi. Tel.: 06-30-388-1588
• ANGOL / NÉMET nyelvórák 
minden szinten, egyénileg vagy kis 
csoportban. Információk: 
www.kerekmondat.hu 
06-23-456-632, 06-20-382-09-71
• ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ Budake-
szin a Bem és az Árnyas u. sarkán. 
2x1111 m². Tel.: 06-23-450-338 
• MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK min-
dennemű régiséget, könyveket, 
hanglemezeket, bútorokat, csillá-
rokat, festményeket, porceláno-
kat, kerámiákat, bronztárgyakat, 
órákat, ezüstöket, borostyán-
ékszereket, pénzérméket, jelvé-
nyeket, teljes gyűjteményeket és 
hagyatékokat. Ferenczi Noémi 
Tel.: 06-20-365-1042  

• KIADÓ GYULÁN a Várfürdő kö-
zelében 1,5 szobás, négy férőhe-
lyes felújított apartman gyógy-
ászati kedvezmények lehetőségé-
vel, 60.000 Ft-ért június 14-27-ig. 
Tel.: 06-30-972-9984

Buda környéki Irányt� 

Május 15-17.
TELKI FESZTIVÁL 2014
részletek lapunk 11. oldalán.
Május 15. csütörtök 19 óra

BEREGSZÁSZ OLGA 
a Duna Palotában.

Május 16. péntek 19 óra
GÖRGÉNYI Gábor és 

HOLICSKA Tibor 
kiállítása május 30-ig 

a nagykovácsi Öregiskolában
(Kossuth u. 78. 26/356-362)
Május 17. szombat 9-13 óra

BABABÖRZE
a budakeszi EFMK-ban.

Május 17. szombat 9-12 óra
BOLHAPIAC

a nagykovácsi Öregiskolában. 
Május 17. szombat 10-13 óra
NÉPI JÁTÉKOK élőzenével

Belépő: 500 Ft/fő
a nagykovácsi Öregiskolában.
Május 17. szombat 10-16 óra

NÉPI JÁTSZÓTÉR 
11-től Höcögő-bemutató
a töki Waldorf iskolában

Kútvölgy 14.
Május 17., szombat, 15 óra

A FÜZES TÁNCEGYÜTTES
tánctalálkozója a mányi 

Die Eber Kapelle zenekarral
a biatorbágyi faluházban.
Május 17. szombat, 16 óra 

A KESZKENŐ NÉPDALKÖR 
a zsámbéki műv.házban
Május 18. vasárnap 7.15

NORDIC WALKING TÚRA
a pátyi Tesco parkolójából
Dobogókő-Rám-szakadék-

Dömös, táv: 13 km
Tihanyi Péter 30/579-9423, 

Május 18. vasárnap 10 óra
GYEREKNAP Telkiben

Jegy: 3000 Ft
www.jatszohaz.eu, 

70/648-9696
Május 18. vasárnap, 15 óra
ÉLHETŐ SZÉKELYFÖLD 
Szabó Attila (Csíkszereda) 

fotói a zsámbéki műv. házban    
Május 20. kedd 18 óra
HELYTÖRTÉNETI 
SZABADEGYETEM 

a budakeszi Tarkabarka 
Óvodában.

Május 20. kedd 19 óra
TAPSOT-E PAKSNAK?

Kacsó András 
energetikai szakértő

a biatorbágyi faluházban.
Május 21. szerda 18 óra

AZ OKTATÁS SZEREPE 
és a natúrparkok 

Czippán Katalin a telki 
iskolában (Muskátli u. 1.)

Május 22. csütörtök, 17-18 óra
A KÉZ ÉS KÉZIMUNKA
személyiségépítő hatásáról
a biatorbágyi faluházban. 
Május 22. csütörtök 18 óra

KUBA
Balás Eszter beszámolója

(Keszkenő népdalkör)
a zsámbéki műv. házban.

Május 23. péntek 19 óra
ZENÉS VERSIMPRÓ 

Házigazda: Lackfi János 
Vendég: Szabó T. Anna költő

Zene: Sebő együttes
www.marczi.hu

Május 27. kedd, 18 óra
HÁROM KÁPOLNA

Molnár V. József
(Fallóskút, Szép-havas, 

Szent Anna-rét)
a biatorbágyi faluházban.
Május 28. szerda, 18.30 óra  

CSALÁDI EGÉSZSÉGKLUB 
Útban a fizikai 

halhatatlanság felé c. film 
a zsámbéki műv. házban.

Május 28. szerda 19 óra
ILLÉNYI KATICA koncert

a budakeszi EFMK-ban.
Május 28. szerda, 19 óra

Választások után: mire szá-
míthatnak a kisvállalkozások?

CSATH MAGDOLNA 
a biatorbágyi faluházban.
Május 29. csütörtök 20 óra
DR. BALOGH PIROSKA 

szakpszichológus
a telki iskola éttermében.

Május 29-30-31. 20 óra
Shakespeare: 

RÓMEÓ és JÚLIA
(Zsámbéki Színházi Bázis)

Jegyár: 1000-2000 Ft/fő
23/342318, 30/643 4848

Máj. 31.,szombat, 7.30–19 óra
GYEREKNAP 

Biatorbágyon Faluház, 
Fő tér, KRESZ-park

Június 3. kedd 14 óra 
FELVÉTELI

 a budakeszi zeneiskolában

• SZERELŐT KERES budakeszi vál-
lalkozás garázskapuk beépíté-
sére, sok utazással. Feltétel: né-
met középszintű nyelvtudás, 
technikai érzék, jogosítvány. 
EUROKAPU 06-30-924-7748
• A ZIMBO Perbál Kft. csomago-
ló vezető asszisztenst és 3 mű-
szakos munkarendben dolgozó 
gépkezelőt keres. Feltétel: érett-
ségi. Előny: élelmiszeriparban 
szerzett tapasztalat. Jelentkezés 

fényképes önéletrajzzal: 2074 
Perbál, Ipari Park 5. vagy job@
zimbo.hu. Tel.: 06-26-570-536
• TECHNIKUS ÉS MARKETING GYA-
KORNOKNAK heti öt napban 6-8 
óra mentorált munka felsőfokú 
végzettségű, 30 év alatti pályakez-
dőknek a Mária Rádió budapesti 
stúdiójában, előzetes meghallgatás 
alapján. Boros Zoltán Tel.: 06 30 
330 14 77, vagy boros.zoltan@
mariaradio.hu e-mail címen.

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS
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Biatorbágyi 
áruházunkba

Jelentkezését várjuk:
tel.: 06/30-970-4206

e-mail: allas@ketkorkft.hu

Épületgépészeti-,
kereskedelmi
és számítógép

kezelői ismerettel
rendelkező

eladót és üzletkötőt 
keresünk
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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

Az középfokú iskolából kikerül�, szakképzettséggel nem rendelkez� fi atalok 
munkanélküliségi problémája  egész Európát érint� probléma.  A megoldás 
egyik útja a duális képzés, mely egy gyakorlat orientált képzési formát valósít 
meg.  Olyan oktatási együttm�ködés a vállalkozások és az képz� intézmények 
között, ahol az elméleti  képzés oktatása az iskolában, a gyakorlat, pedig a 
vállalkozásoknál   személyre szabottan történik a cég igényeinek megfelel�en. 
Hazánkban a duális képzés még igen új fogalomnak számít, az els� végz�s 
évfolyamok 2014 -2015 re várhatóak. Projektünk célja, hogy err�l a módszerr�l 
minél szélesebb körb�l tapasztalatokat gy�jtsünk, és a projekt eredményeként, 
kézikönyv formájában mind a hazai, mind a külföldi tapasztalatokat 
összegezzük. 
A munkánk a projekt Life Long Learnig által támogatott partnerségi projekt keretén belül valósul meg, ahol több országból 
érkez� partnerek cserélik ki a tapasztalataikat ezen a területen. 
A kézikönyv angol nyelven július letölthet� lesz a honlapról: http://www.dual-trainer.eu/
A kézikönyv  3 fejezete  összefoglalja a képzés sajátosságait, a már megvalósult területen a képzéshez szükséges 
kompetenciákat, s  jó gyakorlatokat mutat be a partnerek országaiban. 
További információ:  Bódi Zsuzsanna és Kövesd Andrea

info@net-mex.hu 

Net-mex Kft, 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u 20 

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

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

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

Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 
és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

Vécsei Melinda +36-20-4377-028  I  Ivánfi Gabriella +36-20-315-5349  I  Huber-Szabó Lőrinc +36-20-4355-413 
Fekete Júlia +36-20-298-1003  I  Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433 

info@huberingatlan.hu  I  www.huberingatlan.hu  I  www.miosz.hu  I  www.budaorsiingatlanszovetseg.hu

A HUBER INGATLAN 

több mint 
ingatlaniroda

Ù tanácsadás felújításra és kivitelezésre megbízható partnerekkel
Ù lakáskassza-megtakarítás és lakáshitel befektetése
Ù az ingatlanügyek jogi, ügyvédi hátterének biztosítása 
Ù energiatanúsítvány beszerzése
Ù ingatlanbemutatás azonnal vagy egy napon belül

A HUBER INGATLAN budakeszi irodája az országos szövet-
ség folyamatosan bővülő hetven irodájának teljes adatbázi-
sára alapozva tud ingatlanokat ajánlani és eladó ingatlanokat 
kínálni. 

Az elmúlt évek ingatlanpiaci visszaesése után már érzékelhe-
tő az ingatlanok iránti érdeklődés növekedése. Az iroda nyi-
tott a főváros felé (Észak-Buda, Pest és környéke), mert élén-
kül a kereslet a befektetési célú fővárosi lakóingatlanok iránt. 

Ugyanakkor Budapestről még mindig sokan választják lakó-
helynek a budai agglomerációt. Jelentős igény mutatkozik 
Budakeszin, a Zsámbéki-medencében, a budakeszi járás tele-
pülésein is az eladó és kiadó ingatlanok iránt.

Budapesten 9 millió forintért már felújított garzonlakás, 
Budakeszin 20-30 millióért önálló telkes ingatlan, míg 5,5 millió 
forinttól házrészek kaphatók. A kínálatban új építésű házak és 
lakások is megtalálhatók.

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!
Gránit egyszemélyes sírkövek 260 ezer forinttól, 

gránit urnasírok 100 ezer forinttól.

Műhely és kiállító kert: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42. 
Molnár Tibor: 0620-518-4960
www.molnar-sirko.hu

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

AAAkció!!!!

30%
KEDVEZMÉNY

 FÉNYRE SÖTÉTEDŐ   

  HO  YA LENCSÉK

 Gyógyászati Segédeszköz SzaküzletGyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig

Tel.: +36-20 389 2728  • www.uzletbudakeszi.hu

– Mágnesterápia (Magneter) kezelés és készülék eladás
– Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos szakrendelése 

(bejelentkezés alapján) www.gerincambulancia.hu
– Gyógy- és ortopéd cipők készítése (orvosi vényre és privát)

– EGYEDI talpbetét készítése 
– SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT!
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Metál-Sheet Kft.
+36 30 857 0477 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3737 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
www.metal-sheet.hu | ertekesites@metal-sheet.hu

SZENDVICSPANEL, TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ, C ÉS Z PROFIL 
��������	
��������	�������������	��������	
����������

TRAPÉZLEMEZEK 
�������	�����������	���!�"#��

CSEREPESLEMEZ 
�������	���������

PIR, PUR, EPS "# ÁSVÁNYGYAPOT 
#$�%�&'(#)�%��	(#��%��*�$�	*/��*:$*�$

Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K, Sz, Cs, P: 7-18

Szo 7-13 

h, v: zárva

0623/343-324

kézmíves házi füstölt termékek
 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Disznósajt

- Tepertőkrém

- Grillkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- Grillhúsok

Vízlágyítóba sótabletta 

25kg/zsák 2.100 Ft


