
Fo
tó

: h
ir

ad
o.

hu

Fo
tó

: K
oc

s 
B

ea

Fo
tó

: B
án

ku
ti 

Á
ko

s

Fo
tó

: K
oh

uk
a

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

Sikerült! 

 
 

3. oldal

 
Császárné Kollár Tímea

Jobbik 
5. oldal

 Dr. Szél Bernadett
LMP

5. oldal

 
 Csenger-Zalán Zsolt

 FIDESZ-KDNP  
4. oldal

Cikkünk a 9. oldalon



0 2014. április

2

Buda környéki Irányt� H i r d e t é s

Budán, fantasztikus, 
erdei környezetben 

szeptemberben nyíló 
német kétnyelvű óvodánkba 

keresünk mosolygós, 
németül beszélő intézményvezetőt, 
óvodapedagógusokat és dadusokat. 

A természeti adott ságok, 
a páratlan eszközpark, 
a sok sportra alkalmas 

1 hektáros udvar, a medence 
és a 100 m2-es tornaterem 

különleges munkakörnyezetet ígér.

Szakmai fényképes önéletrajzokat 
a sasvari@thomsonconsulting.hu címre várjuk.

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

Cikk a 4. oldalon

Cikk a 4. oldalon

Az Ön támogatásával életeket mentünk!
Herman Ottó Magyar Országos Állat- és TermészetvédőEgyesület,  

Magyarország legrégebbi állatvédő szervezete. 
WWW.HEROSZ.HU. MEGTALÁL BENNÜNKET A FACEBOOK-ON IS!
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Országos listát pártok (pártlista), valamint or-
szágos nemzetiségi önkormányzatok (nemzeti-
ségi lista) állíthatnak.

Pártlistát azok a pártok állíthattak, amelyek – 
legalább kilenc megyében és Budapesten – leg-
alább 27 egyéni választókerületi jelöltet állíta-
nak. Közös jelöltek alapján közös pártlista in-
dítható. Az országos listán legfeljebb 279 jelölt 
indítható. 

Az április 6-i választáson induló pártlisták a 
Nemzeti Választási iroda tájékoztatása szerint:

1.  FIDESZ-KDNP – 279 jelölt FIDESZ 
Magyar Polgári Szövetség (elnök: Orbán 
Viktor) – Kereszténydemokrata  
Néppárt (elnök: Semjén Zsolt)

2.  Jobbik – 203 jelölt 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
(elnök: Vona Gábor)

3.  MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 
– 198 jelölt 
Magyar Szocialista Párt (elnök: 
Mesterházy Attila) - Együtt - A 
Korszakváltók Pártja  (képv. Bajnai 
Gordon) - Demokratikus Koalíció 
(elnök: Gyurcsány Ferenc) - Párbeszéd 
Magyarországért (társelnök: Jávor 
Benedek) - Magyar Liberális Párt 
(elnök: Fodor Gábor)

4.  LMP – 132 jelölt Lehet Más a Politika 
(elnök: Schiffer András)

5.  SMS – 117 jelölt 
Seres Mária Szövetségesei Párt

6.  A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 
– 109 jelölt (elnök: Kásler Árpád)

7.  JESZ – 110 jelölt 
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 
(elnök: Makay Zsolt)

8.  Szociáldemokraták – 85 jelölt
Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja 
(elnök: Schmuck Andor)

9.  Összefogás Párt – 71 jelölt 
(elnök: Szepessy zsolt)

10.  MCP – 56 jelölt
Magyarországi Cigány Párt 
(elnök: Horváth József)

11.  Munkáspárt – 56 jelölt 
(elnök: Thürmer Gyula)

12.  KTI – 47 jelölt Közösség a Társadalmi 
Igazságosságért (elnök: Szili Katalin)

13.  ÚDP – 46 jelölt
Új Dimenzió Párt 
(elnök: Kovács Szabolcs)

 14.  Független Kisgazdapárt – 32 jelölt 
(elnök: Hegedűs Péter)

15.  Zöldek Pártja – 21 jelölt 
(elnök: Ács László)

 16.  ÚMP – 19 jelölt Új Magyarország Párt 
(elnök: Táncsics Péter)

17.  SEM – 18 jelölt
Sportos és Egészséges Magyarországért 
Párt (elnök: Kovács András)

18.  Együtt 2014 Párt – 17 jelölt 
(elnök: Tiner György)

A nemzetiségi lista állításához az ország-
gyűlési választás névjegyzékében 2014. febru-
ár 17-én nemzetiségiként regisztrált választó-
polgárok 1%-ának ajánlását kell összegyűjteni 
(de nem több mint 1500 ajánlást). A nemze-
tiségi listán legalább három jelöltnek szere-
pelnie kell. Összesen 13 nemzetiségi listát 
jelentettek be, s mindegyik listát jóváhagy-
ták, így listára szavazhat a bolgár, a görög, a 
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, 
a román, a szerb, a szlovák, a szlovén és az 
ukrán kisebbség.

A választás csak egyfordulós lesz. 
Mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb 
érvényesen leadott szavazatot kapta, függet-
lenül a megjelentek számától. A parlamen-
ti küszöb öt százalék maradt. A Nemzeti 
Választási Iroda február 17-ig mindenkinek 
értesítőt küldött a választás időpontjáról és 
arról, ki melyik szavazóhelyiségben szavazhat.

Szavazni érvényes személyi igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy jogosítvánnyal lehet, emellett 
szükséges a lakcímkártya vagy személyi 
azonosító is. A szavazókörben azonosíta-
nunk kell magunkat, ezután megkeresik a 
nevünket a választói névjegyzékben, aláírjuk 
a jelenléti ívet, és két szavazólapot kapunk: 
az egyiken egyéni jelöltre, a másikon orszá-
gos listára (vagy nemzetiségi listára) szavaz-
hatunk. Szavazni iksszel vagy kereszttel lehet, 
a lényeg, hogy két egymást metsző vonalat 
rajzoljunk az erre kijelölt kis négyzetbe.   

Tíz képviselőjelölt és 18 lista 
közül választhatunk április 6-án

Február 17-től március 3-ig gyűjthették 
az országgyűlési képviselőjelöltek azt a 
legalább 500 ajánlást, amely a választá-
son való indulás feltétele. A jelöltet az 
összegyűjtött ajánlásokkal legkésőbb már-

cius 3-án 16 óráig kellett bejelenteni. Pest 
megye 2. számú választókerületében aján-
lóíveket 35 jelölt vett át. Az alábbi lis-
tában aláhúzással jelöltük az ajánlóíve-
iket határidőre, azaz március 3-án 16 

óráig leadó 17 jelöltet, és csupa nagybe-
tűvel azokat, akiket közülük a megfelelő 
darabszámú, érvényes ajánlás birtokában 
a választási iroda nyilvántartásba is vett, 
s akikre majd szavazhatunk a választáson:

Április 6-án, vasárnap szavazunk az ország-
gyűlési képviselőjelöltekre és a választáson 
induló pártok országos listáira. Az eddigi 
386 helyett csak 199 képviselő kerül be a 
parlamentbe: 106 egyéni választókerület-
ből, 93 az országos listákról.

1.  ANYALAI BÉLA (Magyarországi 
Cigány Párt) – indulhat

2.  Ágócsné Forberger Ágnes (Magyar 
Demokratikus Unió)

3.  Balla Marianna Éva 
(Elégedetlenek Pártja)

4.  Béki Andrea (Megoldás: Egyik sem! 
Civilkontroll Párt)

5.  Bóth Sándor Imre (Magyar 
Republikánus Politikai Párt)

6.  CSÁSZÁRNÉ KOLLÁR TÍMEA 
Annamária (Jobbik) – indulhat

7.  CSENGER-ZALÁN ZSOLT 
(Fidesz-KDNP) – indulhat

8.  Geiling Ervin (Nemzeti Érdekekért 
Párt) – NEM indulhat 

9.  Dr. Kapiller Zoltán István 
(Összefogás Párt) – NEM indulhat

10.  KELLER LÁSZLÓ 
(Független jelölt) – indulhat

11. Kilián Gusztáv (Zöldek Pártja)
12. Kostyál Róbert (Társadalmi Béke Párt)
13.  KÓSA SÁNDOR 

(Szociáldemokraták) – indulhat
14.  Labant Csaba 

(Élőlánc Magyarországért)
15.  MARTON GERGŐ (Seres Mária 

Szövetségesei) – indulhat
16.  Márta Ildikó (Rend, Szabadság Jó-

lét Párt)
17.  Moór Krisztián 

(Határon Túli Magyarok Pártja)
18.  Mór István 

(Magyar Gazdaság Párt)
19.  Nagy Károly 

(Új Magyarország Párt)

20.  Nándori Csaba Gyula (Közösség a 
Társadalmi Igazságosságért 
Néppárt) – NEM indulhat

21.  Németh Ádám László 
(Aquila Párt)

22.  Papp Zoltán (Sportos és Egészsé-
ges Magyarországért Párt) 
– NEM indulhat

23. Pataki Béla (Kisgazdapárt-MIÉP)
24.  Pintérné Fodor Mária (Magyaror-

szági Szociáldemokrata Párt)
25.  Sass László (JESZ) 

– NEM indulhat
26.  DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA 

Nóra (MSZP-Együtt-DK-PM-
MLP) – indulhat

27.  DR. SZÉL BERNADETT (LMP) 
– indulhat

28.  Sztankó Róbert (KMSZ) 
– NEM indulhat

29.  Szűcs Bernadett 
(Szabad Magyarok Pártja)

30.  Dr. Torgyik Pál 
(Független Kisgazdapárt)

31.  TÖRÖKNÉ DZSAJA ERZSÉBET 
ILDIKÓ (Együtt 2014 Párt) 
– indulhat

32.  Varga József (Magyar Keresztény 
Szociális Unió) – NEM indulhat

33.  VARGA TAMÁS (A Haza Nem 
Eladó Mozgalom Párt) – indulhat

34.  Vargyai Györgyi 
(Magyarország Jövője Párt)

35.  Vidos Dániel (Kalózpárt)
36.  Szűcs Bernadett 

(Szabad Magyarok Pártja)
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Csenger-Zalán Zsolt Pest megye 9. 
választókerületének az országgyűlé-
si képviselője, de a választókerüle-
tek átrajzolásával a 2. és a 9. válasz-
tókerület részben fedi egymást, így 
jelenleg Gulyás Dénes mellett de 
jure ugyan nem, de facto ő is az 
országgyűlési képviselője a budake-
szi járás településeinek. Zsámbéki 
lakos, a város polgármestere is egy-
ben. Ha nyer az országgyűlési válasz-
táson, a polgármesteri tisztség meg-
tartásáért már biztosan nem indul-
hat az őszi önkormányzati megmé-
rettetésen. Csenger-Zalán Zsolttal pol-
gármesteri, országgyűlési képviselői és 
országgyűlési képviselőjelölti minőségé-
ben beszélgettünk. 

A CIKLUS LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA 
ZSÁMBÉKON

Zsámbékon az önkormányzati ciklus még 
hátralévő részében elkezdjük a ciklus legna-
gyobb beruházását, a városközpont rekonst-
rukciójának első ütemét. A munkálatok 
áprilisban kezdődnek. A több évre terve-
zett beruházást a nagy költségek miatt üte-
mezni kellett. Az első ütemben megújul 
az Akadémia utca, ideiglenes helyre költö-
zik a buszállomás és a piac. Ez utóbbi a fel-
újítás után visszakerül az Akadémia utcá-
ban kialakított új standokra. A buszállomás 
végleges helyét a művelődési központ előt-
ti téren alakítjuk ki, így ez a fontos közleke-
dési csomópont a városközpontban marad, 
de az Etyeki útról lehet majd megközelí-
teni. Az Akadémia utca sétáló utca lesz, a 
Zichy Miklós tér rekreációs park a kastély 
előterében. Az idei, százhetvenmilliósra ter-
vezett beruházás finanszírozására kormány-
engedéllyel százmilliós hitelt vettünk fel. 
A ciklusprogramunkban megfogalmazott 
célkitűzéseink közül még igyekszünk meg-
teremteni a feltételeit a Zichy iskola energe-
tikai felújításának. Az egykori bölcsőde épü-
letébe tervezett egészségház beruházásunkat 
az európai uniós előírások miatt az eredeti-
leg tervezett módon öt évig biztosan nem 
tudjuk megvalósítani, hacsak valami más 
megoldást nem találunk. Visszatekintve az 
elmúlt négy évre, az összegzésben szerepel 
még a művelődési ház megújulása, a könyv-
tár, az ifjúsági klub, az új bölcsőde átadása, 
a Zichy iskola tornaterme.

HÚSZMILLIÁRDOS TÁMOGATÁS 
A VÁLASZTÓKERÜLETNEK

Képviselői mandátumom legnagyobb beru-
házása a volt 9-es választókerületbe tarto-
zó Törökbálinton valósult meg az iskola-
uszoda-sport-csarnok félmilliárdos épület-
együttes megépítésével. De a megnövekedett 
választókerületi területről is példákat említ-
ve: Budakeszin megújult a főutca, Páty és 
Biatorbágy között a Magyar Közút feljavítja 
az összekötő utat, bölcsőde épült Solymáron, 

Budakeszin, óvodabővítés és inkubá-
torház Nagykovácsiban, óvodaépítés 
indul Piliscsabán, Biatorbágyon a via-
dukt alatti körforgalom és a környé-
ke újul meg, Pátyon az iskola befeje-
zésére sikerült támogatást szerezni… 
Jelentős előrelépés a 10-es úton a rég-
óta tervezett ürömi körforgalom meg-
valósulása is. Egyben örömmel jelent-
hetem be, hogy a Zsámbéki-medence 
településeit régóta foglalkoztató elke-
rülő út a következő négy éves cik-
lusban várhatóan végre megépül. A dön-
tés már megszületett és a fedezet is ren-
delkezésre áll. A Zsámbék határát is érintő 
nyomvonal Perbál is Tinnye között folyta-
tódik és Pilisvörösvárnál csatlakozik majd a 
10-es útba. Ezzel a Piliscsabát, Pilisjászfalut, 
Tinnyét, Perbált, Tököt és Zsámbékot nyo-
masztó forgalom erre a tehermentesítő útra 
terelődik. Említhetjük az önkormányza-
tok adósságátvállalását is, amely 11 milliárd 
forinttal érintette a térség településeit, közü-
lük egyedül Budaörs 6,5 milliárd adósságtól 
szabadult meg. Azok a települések, amelyek 
adósságuk nem lévén, ennek a programnak 
az előnyeiből nem részesülhettek, támoga-
tásokat kapnak ettől az évtől, két részlet-
ben 2017-ig. Herceghalom kétszer 44 millió 
forint támogatásban részesül, Pilisszentiván 
kétszer 112 millió forintot kap. Összesítve: 
a választókerület az elmúlt időszakban vala-
milyen formában hozzávetőlegesen húsz-
milliárd forintnyi beruházási támogatásban 
részesült.

VÁLSÁGKEZELÉS 
VALÓDI KÖZTEHERVISELÉSSEL

Az országgyűlés képviselő első számú fel-
adata, hogy az egész ország dolgaival törőd-
jön. Ebben a tekintetben nem csak a kép-
viselők és a kormány, de a magyar embe-
rek teljesítményéről is elismerően szólha-
tunk. Bebizonyosodott, hogy ha jó irányba 
sikerül azokat az energiákat becsatornázni, 
amelyek az itt élőkben megvannak, akkor a 
leglehetetlenebb helyzetekben is lehet ered-
ményeket elérni. Mint pl. 2010-ben, ami-
kor átvettük a kormányzást. Akkor dőlt be 
Görögország és Írország, Spanyolországban 
és Olaszországban is rezgett a léc, miközben 
Magyarország náluk sokkal rosszabb hely-
zetből indulva át tudta vészelni azt az idő-

szakot. Mentesíteni tudtuk magunkat az 
európai uniós büntetőeljárások alól, s egy 
olyan gazdaságpolitikát tudtunk megvaló-
sítani, amiben senki sem hitt 2013-ig, ma 
pedig már egyre több helyen követik, elis-
merve az eredményeket. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy egy valódi közteherviselés megvaló-
sításával a terheket nem az amúgy is megter-
helt állampolgárok vállán növelte a magyar 
kormány.

REZSICSÖKKENTÉS

A rezsicsökkentés folytatódik, s mire ez az 
újság megjelenik, a gáz árában egy újabb 
6,7%-os csökkenés lép életbe április elsejé-
től, aztán szeptember elsejétől 5,3%-kal a 
villany és október elsejétől 3,5 %-kal a távhő 
ára csökken. Határozott szándékunk, hogy 
nonprofittá tesszük ezt a szektort, ha kell, 
akkor állami kézbe véve a szolgáltatásokat. 
Az energiaköltségek színvonala nem csak 
Magyarországon, hanem egész Európában 
központi kérdés, hiszen Amerikában vagy 
Kínában jóval kevesebb költséggel kell ezen 
a címen számolniuk nem csak a lakosok-
nak, de a vállalkozásoknak is. A világ válto-
zik, s nem csak Magyarországon ismerik azt 
fel, hogy nem lehet mindent az emberekkel 
megfizettetni. Erre Magyarország most már 
működő példát tud felmutatni.              (x)                                        

Felhatalmazást kérünk a folytatásra

Mindenképpen sikeres négy évet tud-
hat maga mögött az ország. Tennivaló 
van még b�ven, nem azt mondtuk, hogy 
Magyarország jól teljesít, hanem, hogy 
Magyarország jobban teljesít. Április 6-án 
arra kérünk felhatalmazást, hogy folytat-
hassuk azt a politikát és azt a programot, 
amit elkezdtünk.

Választás 2014

dön szakot Mentesíteni tudtuk magunkat az

Tavasszal kezdődik a városkozpont megújítása Zsámbékon
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– 2013-ban viharos viták után az LMP a balol-
dali koalícióhoz való csatlakozás helyett az önál-
ló politizálás mellett döntött. Kampánykörútja 
során mit tapasztal, a választók mennyire érté-
kelik ezt?
– Megmutattuk, hogy az LMP egy olyan 
parlamenti párt, amely kitart az elvei mel-
lett. Ugyanazt az utat járjuk, amelyet 
kitűztünk magunk előtt a párt megalapí-
tásakor. Minél nagyobb frakcióra törek-
szünk a parlamentben. Az előző ciklusban 
is megmutattuk, hogy kiállunk olyan kér-
désekben, amelyek nélkülünk elsikkadtak 
volna, mint az ügynök-ügy, a Paks-ügy, a 
NAV-vizsgálóbizottság ügye. A választók 
visszajelzéseiből egyértelmű, hogy értéke-
lik a kiállásunkat.
– Politikájuknak mik a legfontosabb üzenetei a 
választók számára?
– A kampányunk két legfontosabb üzene-
te a korrupcióellenesség és a munkahely-
teremtés. Javaslatok egész sorával próbál-

juk csökkenteni azt a korrupciós kocká-
zatot, amely a magyar politikai és gazda-
sági életben tetten érhető. Az utóbbi idő-
ben felszínre került botrányoktól hangos 
a kampány, épp itt az ideje, hogy kide-
rüljön, kik őriznek csontvázakat a szekré-
nyükben. Azt javasoljuk, hogy az elmúlt 
tíz év politikai elitjét vessék vagyono-
sodási vizsgálat alá, s azt évente ismé-
teljék. A Munkahelyteremtés a megúju-
ló Magyarországért című programunkban 
pedig részletesen kifejtjük, mekkora lehe-
tőség van a megújuló energia szektorban, 
az energiahatékonyságban, illetve a csalá-
di és a szociális gazdaság, valamint a regi-
onális közlekedés fejlesztésében. Új mun-
katörvénykönyvet tervezünk és kiállunk 
a nők munkapiaci helyzetének javításá-
ért, hogy ne kelljen választaniuk család és 
munkahely között.
– Egy kampánybeszédében úgy nyilatkozott, az 
Európai Unió reformra szorul. Mit ért ez alatt?

– Olyan változtatások mindenképpen 
szükségesek lennének, amelyek biztosítják 
azt, hogy az újonnan csatlakozott államok 
lemaradása ne konzerválódjon. Kiálltunk 
azért is, hogy a tőke szabad áramlása alól 
kikerüljön a föld, és a magyar föld magyar 
kézben maradhasson.
– Pest megye 2. választókerületében mit tart a 
legfontosabbnak képviselőjelöltként?
– A közlekedési helyzet megoldását és a 
munkahelyteremtést. Látható, hogy egyre 
több ember költözik ki az agglomerációba, 
miközben a fővárosba ingázik dolgozni. 
Helyben is kell munkahelyet teremteni, 
a tömegközlekedést pedig olyan szintre 
kell fejleszteni, hogy az emberek átüljenek 
az autókból. A Budapest „tüdejének” 
számító agglomerációban a természeti 
és a kulturális erőforrások fenntartható 
fejlesztésével is nagyot léphetnénk előre.                       

(x)

– A közvélemény-kutatók előrejelzései szerint a 
Jobbik meglepően népszerű. Miért?
– Az embereket már nem lehet azzal 
megijeszteni, hogy tőlünk félniük kell. 
Bekerültünk a parlamentbe, az önkor-
mányzatokban képviselőink és polgár-
mestereink vannak, megismertek ben-
nünket, és már nem hiszik el politikai 
ellenfeleink félelemkeltő puffogtatásait.
– Mik a programjuk fő elemei?
– A legfontosabb a munkahelyteremtés a 
Hét vezér terv alapján, amiben a mező-
gazdaság és az arra épülő ágazatok feltá-
masztásán a hangsúly a szolgáltató szek-
torral szemben. A kis- és középvállalko-
zások erősítése nem csak szóban, de tet-
tekben is megkerülhetetlen. A népes-
ségfogyás megállítása érdekében a csalá-
di támogatórendszerek mellett radikáli-
san csökkentenénk a gyermekneveléshez 
szükséges termékek áfáját. Programunk 

fontos eleme a közbiztonság javítása. 
A gazdaságban és a közéletben teljes 
szemléletváltásra törekszünk. Új alapokra 
helyeznénk a magyar gazdaságot és közé-
letet: Amellett, hogy a reálbérek az 1972-
es szinten állnak ma Magyarországon, az 
elmúlt huszonnégy évben a korrupció, a 
gazdasági-politikai bűncselekmények és 
a nemzeti vagyon elherdálása elképesztő 
méreteket öltött. Ennek tisztázása és fel-
számolása nélkül nem tud talpra állni az 
ország. Pusztán az általunk ismert kor-
rupció évi négyszáz milliárd forintot visz 
el. Ez az összeg máris részben fedezné 
az ország számára szebb jövőt biztosító 
programunk megvalósítását.
– Mit tart a leginkább támogatandónak Pest 
megye 2. választókerületében?
– Itt a munkanélküliek aránya ugyan 
nem éri el az 5%-ot, de a munkavállalók 
igen kiszolgáltatottak. A magasan kép-
zett munkavállalók mélyen képzettsé-
gük alatt kénytelenek munkát vállalni, a 
gyermekvállalás után nehezen vagy egy-
általán nem tudnak újra munkába állni, 
s a hétvégi munkavégzés széleskörű elter-
jedése és a mélyen az európai alatti bér-
színvonal is probléma. Az agglomeráció-
ban érzékeny kérdés a közlekedés. Csak 

a Budaörsöt és Biatorbágyot is érintő 
vonalon és a Nyugati pályaudvar-Esz-
tergom között lehetséges a kötött pályás 
közlekedés. Biatorbágyon a vasútállomás 
P+R pakolóval kiegészítve fontos köz-
lekedési csomópont lehet. A Volánbusz-
közlekedésben a fővárosközpontú suga-
ras helyett a települések közötti közle-
kedés erősítése fontos, de a BKK bérlet-
árai is átgondolásra érdemesek. A közbiz-
tonság a választókerületben ugyan nem 
rossz, de a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek aggasztóak. Szükség van egy önál-
ló pilisvörösvári rendőrkapitányságra, 
hogy a budaörsi terhelése csökkenjen. Ezt 
segítheti a polgárőrségek, a közterület-fel-
ügyelet és a térfigyelő-kamerapályázatok 
támogatása. Egy új egészségház építése 
a Zsámbéki-medence települései számá-
ra szintén elkerülhetetlen.                 (x)

Győzzön a Jobbik: 
Kimondjuk. Megoldjuk.

Ahhoz, hogy az oligarchák fogságából 
kiszabadítsuk ezt az országot, szükség 
van az LMP-re, arra a megbízható, tisz-
ta er�re, amely a XXI. század problémáira 
XXI. századi megoldásokat ad. 

Dr. Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) országgy�lési képvisel�jelöltje Budakeszin él� 
közgazdász, országgy�lési képvisel�, 2013 óta a párt társelnöke. Az LMP országos listájának a 
2. helyén induló, magát egyéniben is megméret� politikus az országgy�lés Fenntartható fej-
l�dés bizottságának alelnöke, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság és az Ifjúsági, szociá-
lis, családügyi és lakhatási bizottság tagja, a Rehabilitációs albizottság elnöke.

Választás 2014

Császárné Kollár Tímea, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom országgy�lési 
képvisel�-jelöltje Budaörsön él, könyvtá-
ros, a Jobbik Pest Megyei Választmányának 
elnöke, Budaörs önkormányzati képvisel�-
je, a Pest Megyei Közgy�lés képvisel�je.

A Jobbik Magyarországért Mozgalomra 
április 6-án azért kell szavazni, hogy az 
elmúlt 24 évet megváltoztassuk, a politi-
kai és gazdasági felel�söket elszámoltat-
hassuk, s hogy a gyerekeinké maradjon a 
haza földje. Ha nem így lesz, Magyarország 
nem rendelkezik többé a jöv�je felett.

A megújuló Magyarországért
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Buda környéki Irányt� Pest megyei hírek

Százharmincöt új Rába-Volvo és Man 
Lion’s City autóbusz áll forgalomba 
Budapesten és környékén 2014 tava-
szától nyolc évre a BKK megrendelé-
sére, a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemelte-
tésében, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a főváros koráb-
bi megállapodása alapján.

A megállapodás értelmében a 
Budapest és Budakeszi, Budaörs, 
Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, 
Remeteszőlős, Solymár, Sziget-
szentmiklós, valamint Törökbálint 
közötti, eddig is a fővárosi 
rendszer részét képező jára-
tok továbbra is a BKK hálóza-
ti, menetrendi és tarifarendsze-
rébe integráltan közlekednek. 
Az új buszok a 13-as, a 22-es, a 38-as, 
a 40-es és a 64-es buszcsalád, a 63-as, a 
84E, 89E, 94E, 294E, a 88-as, a 140-es, 

a 169E, a 172E és 272-es buszok vona-
lán közlekedő járműveket váltják majd le.

A kiválasztott szolgáltató 135 (és opci-
onálisan további 11) darab új gyártású 
MAN Lion’s City és Rába-Volvo 7900A 

típusú autóbusszal váltja fel az agglome-
rációs vonalakon jelenleg közlekedő jár-
műveket. Mindkét típus 100%-ban ala-
csonypadlós, akadálymentes, légkondicio-
nálóval és a FUTÁR-rendszerrel felszerelt. 
A járművek az Euro V EEV és az Euro VI 
károsanyag-kibocsátási normának megfe-

lelő motorral és a legkorszerűbb automata 
sebességváltóval működnek. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) és a Fővárosi Önkormányzat 2013 
szeptemberében egyezett meg arról, hogy 

a Budapest határát elha-
gyó, ennek ellenére a fővá-
ros buszhálózatába szerve-
sen illeszkedő és jelentős 
részben Budapesten belüli 
utazásokat kiszolgáló jára-
tok működtetését a jövőben 
is a Fővárosi Önkormányzat 
rendeli meg közlekedés-
szervezőjén, a Budapesti 
Közlekedési Központon 
keresztül. A járatok útvo-
nalát, menetrendjét, az 
érvényes viteldíjakat tehát 

továbbra is az érintett települési önkor-
mányzatok és a BKK határozza majd meg. 
Az M4-es metró elindulásával járó fel-
színi közösségi közlekedési módosítások 
kisebb mértékben e járatok közlekedésé-
re is hatással lesznek a dél-budai régióban. 

(forrás: BKK)

Tavaszi új buszok az agglomerációban

Meghalt 
Szőnyi Zsuzsa

Élete 90. évében 
elhunyt Szőnyi Zsuzsa 
író-újságíró, az olasz-
országi magyar emig-
ráció legendás alak-
ja. Pest megye dísz-
polgára lett 2011-ben 
a római magyar kul-
turális életben, a magyar kulturális diplo-
máciában betöltött kiemelkedő szerepéért, 
a Pest megyéhez kötődő Szőnyi-hagyaték 
tárgyi és szellemi megőrzésért kifejtett 
munkájáért.

Szőnyi István zebegényi festőművész lánya 
a férjével, Triznya Mátyás festőművész-
szel létrehozott, évtizedeken át fenntartott, 
legendás római Triznya-kocsma háziasszo-
nya volt, amely találkozóhelye volt azok-
nak, akik Rómába érkezve sem csak az örök 
városra voltak kíváncsiak, hanem a patrio-
tizmusukat a nagyvilágban is fontosnak érző 
magyarokra is. Az olasz–magyar kultúrkap-
csolatok ápolásáért 1999-ben megkapta az 
olasz Köztársasági Érdemrend parancsnoki 
fokozatának aranykeresztjét, tavaly novem-
berben a Magyar Érdemrend középkereszt-
je polgári tagozata kitüntetést vehette át. 
Az olasz rádió magyar adásánál kezdte rádi-
ós pályafutását, híreket fordított, kulturá-
lis beszámolókat írt, és műsort vezetett. 
15 évig dolgozott a RAI-nak, később a Szabad 
Európa Rádió római tudósítója volt, s köz-
ben folyamatosan levelezett az itthoniakkal 
is. Férje halála után hazatért, memoárjaiból és 
levelezéseiből nagy sikerű könyveket adott ki, 
műveket, dokumentumokat adományozott a 
zebegényi Szőnyi Múzeumnak, a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának. Zebegényben 
jelenleg is látható a Rejtőzködő Szőnyi művek 
Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből című kiállítás.  

mno.hu / ww w.pestmegye.hu

Március 13-án Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter,Fónagy János, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium államtitkára és 
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere 
szimbolikus közreműködésével megkez-
dődött a Margit körúti épület bontása. 
A környék számára ezzel fontos szélcsator-
na nyílik a Duna felé. Útlezárásra egyelő-
re nem lesz.

A bontást a Swietelsky végzi, melynek júniu-
si befejezése után még két használaton kívüli 
épület marad a területen, ahol közparkot ala-
kítanak ki. 

A Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. 2014 
januárjában írt ki ötletpályázatot a Margit 
körút, Kis Rókus utca, Fény utca és a Mammut 
II. bevásárlóközpont által határolt terület reha-

bilitációjára. A lebontás előtt álló épület helyén 
létesítendő közpark funkcióira vonatkozó 
elképzeléseit bárki beküldhette, a civilek és 
az építészek külön kategóriában versenyeztek.

A kiírásra több mint 200 pályamű érkezett 
a február 24-i határidőig, amelyből huszonhár-
mat díjazott a zsűri. Incze Zsolt, a Millenáris 
park vezetője a díjátadón úgy fogalmazott: „a 
legjobb pályázatokból összeállított, lehető leg-
szélesebb merítést próbáljuk továbbgondolás-
ra javasolni a későbbi építészeti tervpályázat 
kiírásakor”.                         (forrás: MTI)

Nyolcvannyolc új rendőr érkezett Pest megyébe
A frissen kinevezett őrmesterek március 1-jén 
kezdték meg munkájukat a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság illetékességi területén. 

Velük együtt közel 3200 rendőr teljesít szol-
gálatot a megyében, ahol 30 %-kal csökkent 
a bűncselekmények száma 2013-ban.

Bontják az egykori 
Ipari Minisztériumot

Amennyiben megkeresik az Ön vállalkozá-
sát, addig ne fizessen előre senkinek sem-
milyen díjat, ameddig meg nem győződik a 
kiírás létezéséről, ami egyszerű, ha elkéri a 
kiírás „kódszámát”, és hogy hol tekinthető 
meg (pl. a www.palyazat.gov.hu portálon).

A Miniszterelnökség a Pályázati 
Projektmenedzserek és Tanácsadók 
Országos Szövetsége (PÁTOSZ) közlemé-
nyére reagálva ismeretlen tettes ellen felje-
lentést tett.

A Pályázati Projekt-menedzserek és 
Tanácsadók Országos Szövetsége köz-
leménye szerint az utóbbi időben egyre 
gyakrabban próbálják a vállalkozásokat 
megtéveszteni a magukat „pályázatíró-
nak” nevező csalók. Szinte visszautasít-
hatatlanul kecsegtető feltételű pályáza-
tokat kínálnak, amelyek a valóságban 
nem is léteznek. A telefonálók célja a 
„regisztrációs díj” beszedése a nem léte-
ző kiíráshoz.

Vigyázat! Csalók!
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A budakeszi járás hírei

A magyar honvédelmi miniszter avat-
ta az aradi vértanú Nagysándor József 
honvédtábornok domborművét a róla 
elnevezett, fennállásának 50. évfordu-
lóját ünneplő budakeszi gimnázium 
bejáratánál. Az alkotás az intézmény 
egykori diákjának, Gábor Emesének a 
munkája.

Dr. Dömötörné Papp Hargita igazgató 
beszédében emlékeztetett arra, hogy sok-
szor és sokan megkérdőjelezték az isko-
la létjogosultságát, de eredményeik igazol-
ták, hogy jó döntés volt a fenntartó részé-
ről a gimnázium megtartása, mert akik 
az oktatást támogatják, a jövőt támogat-
ják. Büszkék a 70-80%-os felsőoktatá-
si felvételi eredményekre, a nyelvvizsga-
statisztikáikra, a sporteredményeikre és az 
ökoiskola címre, a rendszeresen visszajáró 
öregdiákokra. Az iskola címerében a CAF, 
az olimpia jelszavának kezdőbetűi az isko-
la törekvéseit is meghatározzák: Citius, 
Altius, Fortius – gyorsabban, magasabb-
ra, erősebben! 

Az ötvenedik évfordulót a névadó tisz-
teletére emelt domborművel tették emlé-
kezetesebbé, melyet Hende Csaba hon-
védelmi miniszter és a Honvédelmi 
Minisztérium, dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottília és Budakeszi képviselő-testülete, 
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési kép-
viselő, a Budakeszi Kultúra Alapítvány, 
Perbál képviselő-testülete és Varga László 
polgármester, Páty képviselő-testüle-
te, Hidas Mátyás, Herein Gyula, Mayer 
Gábor és Tagai István ügyvezetők támo-
gattak.

Hende Csaba honvédelmi minisz-
tert olyannyira megindította a megnyi-
tó ünnepség hangulata, hogy előre elké-
szített beszédétől eltérve rögtönzött 
gondolataival lepte meg a közönséget. 
Visszaemlékezett Budakeszi három évvel 
ezelőtti, szintén az ő közreműködésével 
újraszentelt I. világháborús emlékművére. 
Kiemelte, hogy Nagysándor József is volt 
gimnazista, mégpedig a Királyi Katholikus 
Egyetem főgimnáziumának diákja, ahon-
nan annak a kornak más nagy alakjai is 
kikerültek, mint báró Eötvös Károly ügy-
véd, író, politikus vagy a másik aradi vér-
tanú, Török Ignác. A miniszter a vérta-
nú tábornok minden időben a végsőkig, a 
bitófáig megmutatkozó kötelességtudatát 
állította a ma diákjai elé, akiknek köny-
nyebb feladat jutott: a lelkiismeretes tanu-
lás. Felhívta a figyelmet Nagysándor József 
mentéjén a Magyar Katonai Éremrendre, 
melyet a leghősiesebb tettekért adtak a 
szabadságharc idején. A diákokat a minél 
jobb teljesítményre biztatta: „soha ne lát-
szani akarjatok valakinek, hanem lenni 
akarjatok valakik. Ne a pozíció adjon nek-
tek rangot az életben, hanem ti adjatok 
rangot a pozíciónak, ami betöltötök”. 

Gábor Emese a domborművet értelmez-
ve elmondta, Nagysándor József komoly, 
elszánt, magas intelligenciájú hazafi 

kemény tekintetű, tiszteletet parancso-
ló, tartást sugárzó, mártírhoz méltó voná-
sokkal. A határozottság, a tisztelet, az alá-
zat, a hazafiság, a kitartás méltó példa-
képe lehet az iskola diákjai számára. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a neki 
tulajdonított utolsó szavai: „De rettene-
tes volna most az elmúlásra gondolni, ha 
semmit sem tettem volna az életemben. 
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy 
hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

A jubileumi ünnepséget az iskola diák-
jainak megemlékező műsora tette teljessé. 
A gimnázium névadójáról így emlékeztek:

Nagy Sándor József 1804. október 
17-én született a Nagyváradhoz tarto-
zó Várad-Olaszi városrészben, vagyonta-
lan római katolikus vallású magyar neme-
si családban. Nemesi címerükön egy vág-
tató lovas látható, a kivont kard hegyén 
török fejet tartó csonka kar. Tizenöt éve-
sen hagyta el szülővárosát, hogy katonai 
tanulmányokat folytasson. 1847-ig szol-
gált a császári seregben, a bátor és jól kép-
zett lovastiszt a huszárkapitányságig vitte. 
A rangfokozatokban való lassúbb előreha-
ladását többen egyenes jellemének és meg 
nem alkuvó, bátran kinyilvánított magyar-
ságának tulajdonították. 1846-ban lovas-
balesetet szenvedett, ettől kezdve a rend-
szeres lovaglást mellkasi fájdalmai miatt 

nehezen bírta. Nyugdíjba vonulva a délvi-
déki Zsombolyán birtokot bérelt, és gaz-
dálkodni kezdett.

1848 tavaszának eseményeit Nagy 
Sándor József örömmel fogadta, s mikor a 
kormány nemzetőrséget állított fel, egész-
sége némi javulása miatt elhatározta, hogy 
szerepet vállal a seregben. 1848 szeptem-
bere és 1849 januárja között a temeskö-
zi csapatokban tűnt fel bátorságával, jó 
vezetőképességeivel, így többször is elő-
léptették. A tavaszi hadjárat tábornoka-
ként részese lett az Isaszegnél, Vácon, 
Nagysallónál és Komáromban elért győ-
zelmeknek. 1849 májusában az I. had-

test parancsnokaként olyan nagy 
feladatot kapott, amiről mindig 
is álmodott. Budakeszi állomás-
helyéről kiadhatta a parancsot a 
budai vár ostromára. A legkemé-
nyebb rohamokban személyesen 
vett részt, és elsőként az ő csapa-
tai jutottak be a várba. Vitézsége a 
szemtanúk és a korabeli sajtó elis-
merését is kivívta, viszont Görgey 
meg sem említette jelentésében. 
Így sikerei közepette mégis borús 
kedélyű. Szomorúságából csak a 
családjával és a menyasszonyával 
való találkozások zökkentik ki.

1849 nyara nehézségeket hozott: veresé-
geket, összeütközést a fővezér Görgeyvel, 
aztán a cári sereg érkezését. Aradra az ő 
csapatai értek először, ahonnan a parancs 
értelmében Temesvár felé kellett vonulni-
uk, ahol kétségbeejtő erőfeszítéssel küzdöt-
tek a túlerővel szemben. Mikor egy kato-
natársa azzal kereste meg, hogy Kossuthék 
és mások is menekülnek, így kiáltott fel: 
„Én nem szököm el, mint egy kutya! 
Meggyőződéssel harcoltam ügyeink mel-
lett, itt maradok. Tudom, mi sors vár rám: 
a halál. Nevemet, becsületemet a szökés 
által nem szennyezem be.”

A halálos ítéletet egykedvűen fogadta. 
Csak az bántotta, hogy katona lévén nem 
golyó, hanem kötél általi halálra ítélték. 
Október 6-án hajnalban két gyertya és egy 
feszület állt az asztalán. A mellé rendelt 
szerzetestől azt kérte, hogy imádkozzanak. 
Mikor a hóhér a nyakára szorította a köte-
let, felkiáltott: Éljen a haza!

Ítéleteiben sohasem volt elfogult, bosz-
szúvágy sohasem vezette tetteit, egyike 
volt, ha nem is a legszerencsésebb, de a 
leghazafiasabb érzelmű tábornokainknak. 
Ő volt a magyar függetlenségi gondolat 
egyik legkövetkezetesebb híve. Teste 1932-
ig jeltelen sírban pihent a vesztőhelyen. 
Nem maradt utána özvegy és gyermek. 
Nem maradt utána csak egy fésű, néhány 
inggomb, az órája, az iratai és a gyűrűje…

Nemzetiszín lobogó / röpült a szemek előtt, / 
behasadt fecskeszárnya / vívta a zöld levegőt./ 
Félelmes tavaszidő / láttatott seregeket... / 
Gyönyörű elgondolni / azt, ami nem lehetett. 

(Szécsi Margit: Március 15.)
Koós Hutás Katalin

Ötvenéves az önkormányzati gimnázium

t
f
is
hh
b
n
v
t
s
m
m
Í
k
c
v



0 2014. április

8

Buda környéki Irányt� A budakeszi járás hírei

Budaörs lett a Holnap Városáért 
Díj Fenntartható Város kategóri-
ájának győztese, amelyet Réthelyi 
Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottságának elnöke adott át Molnár 
Gábornak, Budaörs alpolgármester-
ének március 13-án. A méltatás sze-
rint Budaörs jól kamatoztatta adottsá-
gait, amelyet más települések számára 
is terjeszteni érdemes.

A Holnap városáért (a fenntartható 
magyar városokért) Díjra négy kategó-
riában - Fenntartható Városért, A Zöld 
városáért (külön önkormányzatok és 
cégek), Üzlet a városért és A Művészet, 
a kultúra, az örökség megőrzéséért – lehe-
tett pályázni. A négy éve indított, Holnap 
Városáért Díj alapítója Takács Júlia, 
a City Hungary ügyvezető igazgatója.  
A Benczúr-házban tartott ünnepélyes díj-
átadón elhangzott, hogy a Budapest nyu-
gati kapujának tartott város kitűnő példá-
ja a fenntartható város komplex, rendszer-
szintű megközelítésének. A több évtize-
des stratégia, az integrált városfejlesztési 
stratégia alapja a stabil gazdasági és pénz-
ügyi háttér, a dinamikus ipari szolgáltató 
háttér megteremtése, amit főként az ipari 
parkban tömörülő vállalkozások biztosí-
tanak. Stratégiai irányvonal a K+F (inno-
váció + szellemi tőke) részarányának a 

növelése, az innovatív vállalkozások meg-
nyerése (pl. Kürt Zrt.). Alacsony a mun-
kanélküliség. A kis- és középvállalkozáso-
kat külön támogatási pályázatokkal segí-
tik. A stabil gazdasági alaphoz pezsgő kul-
turális élet, széleskörű nevelési és oktatási 
helyek, szociális hálózat párosul.

Környezeti témában az elvárha-
tó önkormányzati feladatokon túl töb-
bek között az energiahatékonyság jegyé-
ben külön pályázat segíti a panelházak 
nyílászárócseréjét. A város csatlakozott 
egy közép-európai kerékpár programhoz 
is. 

A város tevékenyen részt vesz a szemlé-
letformáló folyamatokban is: természetvé-
dő és környezetvédelmi tájékoztató füze-
teket készítenek a lakosoknak és a fia-
talabb generációnak. Nincs jelen és jövő 
múlt nélkül: megújult többek között a 
Kálvária domb, a Kőhegyi Kápolna. Külön 
figyelmet szentelnek a megújuló energia 
használatának, így a Kamara erdei óvo-
dánál napelemek létesültek. Ugyanilyen 
úton halad a gimnázium, a szakközépis-
kola fejlesztése is. Folyamatos, rendsze-
res és eredményes a város érintettjeivel 
a kommunikáció: eredményes civil ren-
dezvények és fórumok zajlanak. A kultu-
rális értékek tiszteletét jelzi a képző- és 
iparművészek közössége, a zeneiskola, a 
német kapcsolatok ápolása.

Fenntartható Város Budaörs

Befogadni annyit jelent, mint esélyt 
adni másoknak arra, hogy a társada-
lom értékes, öntudatos, magukról gon-
doskodni tudó polgáraivá válhassanak 
- hangoztatta az Országgyűlés elnöke, 
amikor március 13-án a Parlamentben 
átadta a Befogadó magyar település 
díjakat.

Idén Tapolca, Budaörs és Dunakeszi veze-
tői vehették át az Országgyűlés elnökétől 
- a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 
Tanácsa által alapított - a Befogadó 
magyar település díjat, melyet évente azok 
a helységek kaphatják, amelyek „sokat tet-
tek a fogyatékossággal élő emberek integ-

rációjáért, és elhivatottak az esélyegyenlő-
ség megteremtése felé”.

Budaörs önkormányzatának közlemé-
nye szerint a város többek között az aka-
dálymentesítés terén elért eredményeivel, 
és a fogyatékkal élők szervezeteinek anya-
gi és szakmai támogatásával vívta ki az 
elismerést. Budaörsön három civil szerve-
zet segíti a fogyatékkal élőket, szoros kap-
csolatban az önkormányzattal: a civil szer-
vezetek költségvetési támogatásban része-
sülnek, ezen felül a város irodával, infrast-
ruktúrával, szolgáltatásokkal, közvetett és 
közvetlen juttatásokkal, támogató szolgá-
lat fenntartásával segíti a fogyatékkal élő-
ket és szervezeteket.   Forrás: MTI/Iránytű

Budaörs befogadó 
településdíjat kapott

Sváb emlékműre 
gyűjtenek

Józsa Bálint szobrász alkotását idén 
augusztusban állítanák fel a budakeszi 
Szent László Közösségi Ház előtti téren 
a Budakeszi Német Önkormányzat és a 
Budakeszi Szépítő Egyesület szerve-
zésében a háromszáz éve betelepített 
német lakosság életének, hagyománya-
inak emlékére.

Zum Andenken unserer Ahnen... 
– Őseink emlékére...

Budakeszi Német Önkormányzata és a 
Budakeszi Szépítő Egyesület emlékművet 
állít a 300 éve betelepített német lakosság 
életének, munkásságának, hagyományai-
nak emlékére.

A szobor Józsa Bálint szobrászművész 
alkotása, melyet a Budakeszi Szent László 
Közösségi Ház (Fő u. 208.) előtt, az épü-
let és a főutca között állítanak majd 
fel. Az avatás várható időpontja 2014. 
augusztus 10.

Az emlékmű megvalósulását a Nemzeti 
Kulturális Alap, Budakeszi Város önkor-
mányzata, helyi civil szervezetek, vállal-
kozások és magánszemélyek támogatják.

Nagylelkű adományával támogassa Ön 
is a szobor és környezetének építését az 
alábbi számlaszámon:

OTP 11742348–15767958 –10210011

vagy személyesen a támogató szervezeteknél:
Schrotti János +36-30-931-8230 
(elnök, Budakeszi Német Önkormányzata)
Hidas Mátyás +36-20-449-5929 
(elnök, Budakeszi Szépítő Egyesület)
Ligetfalvy Károly +36-20-532-5089 
(elnök, Hagyományőrző Kör)
Nádas Anna +36-20-519-5755 
(Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház)

Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere a nemzeti ünnep 
alkalmából állami kitünteté-
seket, művészeti és szak-
mai díjakat adott át márci-
us 14-én a Szépművészeti 
Múzeumban. 

Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke megbízásából 

Balog Zoltán Kiváló Művész díjat 
adott át Richly Zsolt Gábor, Balázs 

Béla-díjas animációs filmrende-
ző, Érdemes Művész, a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem 
c. egyetemi tanára részére. 
Legismertebb gyermekrajzfilm-

jei a Kockásfülű nyúl (1975-
1978) vagy a Kíváncsi Fáncsi. 

2017-re Luther-filmet készít.

Kiváló Művész lett Richly Zsolt 1% Minden évben magunk dönthetünk személyi 
jövedelemadónk kétszer 1%-áról. Ez a támoga-

tási forma külön terhet nem jelent, mert ezt az adót így is, 
úgy is meg kell fizetni. Ha err�l a kétszer 1%-ról nem ren-
delkezik, úgy az is az állami költségvetésbe kerül. Ha Ön 
dönt, az els� egy százalékot közhasznú alapítványnak vagy 
társadalmi szervezetnek, a másik egy százalékot valamely 
egyház javára rendelheti. Ehhez csak egy rendelkez� nyi-
latkozatot kell kitöltenie és azt a jövedelemadó-bevallás-
hoz mellékelnie.

A helyi szervezetek adószámainak gy�jteménye honla-
punkon: http://www.budakesziiranytu.hu/index.php?cikk=3928
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Október 9-én Svájcban egy orvos-
csoport sikeresen végrehajtotta azt a 
műtétet, amellyel Jablonkai Bendegúz, 
hatéves biatorbágyi kisfiú életét 
sikerült megmenteni. A műtét köz-
ben derült ki, hogy a beavatkozást 
nem lehetett volna tovább halaszta-
ni. A kisfiú gerincét nehezen műthető 
helyen egy olyan sejtburjánzás támad-
ta, amely az izomzatának sorvadását 
okozta. Csak idő kérdése volt, hogy 
a folyamat mikor érint életfontossá-
gú szervet.

A sikeres hírverésnek és a kétgyermekes 
családdal együtt érző számtalan adomá-
nyozónak köszönhetően szeptember elejé-
re összegyűlt a csupán a műtét árát fedező 
tizenhatmillió forint. A beavatkozás a tel-
jes gyógyulás lehetőségével kecsegtetett. 

A szülők október 9-re kaptak időpon-
tot a svájci orvoscsoporttól. Bendegúz kis-
öccse, a négyéves Botond fegyelmezetten 
vállalta, hogy itthon marad a nagyszü-

lőkkel, míg Benit egy messzi országban 
megpróbálják megszabadítani a nyakában 
lakó „bacimanóktól”.

Benit reggel kilenckor vitték be a műtő-
be és este nyolckor tolták ki onnan. 
„… hát nem kívánom senkinek ezt az 
érzést, amikor minden perc hosszú órá-
nak tűnik….és van időd gondolkozni, 
hogy miért is nem jön már?” – írta nap-
lójában az édesanya, Kondor Gyöngyi. 
„Közben tudtam, hogy soha nem fogom 
tudni megköszönni annak a sok kedves 
embernek, aki hozzásegített bennünket, 
hogy itt lehetünk, s talán végre véget érhet 
egy rémálom és meggyógyulhat a fiam.”

A műtét jól sikerült. Az orvosok sze-
rint idegi sérülés nem történt és a kisfiú 
nagyon jól bírta a megpróbáltatásokat. A 
szülők csak utólag tudták meg, hogy az 
egyébként jóindulatú daganatot az utolsó 
pillanatban távolították el. 

Benit a műtét utáni vizsgálatok miatt 
még két napig altatták. A harmadik napon 
a szülők elégedetten állapíthatták meg, 
hogy Bendegúznak mozog mindene, s 
már meg is tud fordulni az ágyban. Pizzát 
kért, amit az édesapja menten meg is szer-
zett neki.

 Gyógytornász foglalkozott vele, s pró-
bálta rávenni minél több önálló mozgás-
ra. A járás nehezen ment, egyik nap két 

lépés, másnap három egy gurulós járóke-
rettel. Bendegúz nehezen értette, miért 
nem sikerül neki mindazt megtennie, amit 
korábban már tudott. De keményen dol-
gozott a siker érdekében: az akarata nem 
hiányzott hozzá, csak a türelme fogyott 
el néha.

Az október 20-i varratszedés másnap-
ján fájdalomcsillapítókkal felszerelkezve 
tizenkét órás autóúttal érkeztek haza. 
Itthon tornák sorozata következett, és 
minden napra jutott egy kis eredmény, hol 
kisebbek, hol nagyobbak. Egyre több ideig 
tudott ülni. Aztán egyedül ült fel, később 
már sétálgatott is. A jobb keze is egyre 
ügyesedett, míg végül egy nap azt kérte: 
Anya, engedj el!, s bár kissé bizonytalanul, 
de elindult egyedül. 

Jelenleg a Bethesda kórház segíti 
Bendegúzt a teljes felépülésben. A kisöcs-
csével már egyre gyakrabban birkózásba is 
keveredő nagyfiú újra óvodába jár, s bár a 
mozgásának és az izomzatának a fejleszté-
se még sok gondoskodást igényel, az ille-
tékes szakmai bizottság szerint Bendegúz 
szellemileg teljesen iskolaérett. Ha a fizi-
kai felépülése továbbra is ilyen öles lép-
tekkel halad előre, az augusztusban hét-
éves Jablonkai Bendegúz szeptemberben, 
bizony, iskolába megy!

Koós Hutás Katalin

Sikerült!

Parkolási modullal bővült a hegyvidé-
ki önkormányzat okostelefonos alkal-
mazása. A most indult új szolgáltatás 
az alkalmazás elindításakor automa-
tikusan lekérdezi a felhasználó GPS-
pozícióját, és ez alapján kiválasztja a 
megfelelő parkolási zónát, megköny-
nyítve ezzel a parkolást.

Az ingyenesen letölthető applikáció más-
fél éve működik a városrészben, egyebek 
mellett az ügyintézést segíti, de hegyvidé-
ki programokat is megjelenít, amelyeket 
térképen is jelöl – tájékoztatta a XII. kerü-
leti önkormányzat az MTI-t. Az appliká-
ció a parkolás elindulása után számolja az 
eltelt időt, és 10 perccel a parkolás harma-
dik órájának lejárta előtt automatikusan 
megkérdezi a felhasználót a parkolás foly-
tatásáról. A parkolás a Stop gomb meg-
nyomásával és a megfelelő üzenet elküldé-
sével bármikor leállítható.

A városrész vezetése kiemelt feladat-
nak tekinti a digitális csatornák haszná-
latát az ott élők tájékoztatásában, ezért 
vezették be egyebek mellett az internetes 
online ügyfélszolgálatot, a nyári időszak-
ban pedig az UV-B sugárzásmérő-szolgál-
tatást. (MTI)

MOBILRÉGIÓ

Öt budakeszi lokálpatrióta több hóna-
pos fejlesztőmunka eredményeként önerő-
ből hozta létre azt a város nevezetessé-
geit bemutató, okostelefonokon futtatha-
tó ingyenes alkalmazást, amelyre Budaörs 
például önkormányzati fejlesztés eredmé-
nyeként tett szert. A folyamatosan bővülő, 
háromnyelvű, elsősorban turisztikai prog-
ramot vállalkozói kuponrendszerrel egé-
szítik ki és az információszolgáltatás bőví-
téséhez a „budaizöld” régió települései-
nek és vállalkozásainak csatlakozását vár-
ják. Bővebben: www.budakesziiranytu.hu/
index php?cikk=7934

BUDAÖRS OKOSTELEFONON
Mostantól okostelefonokon is hozzá lehet 
jutni a Budaörsről szóló hasznos adatok-
hoz. Egyedi képek segítségével érhetők 
el Budaörs nevezetességeit, megtudhatják 
az intézmények, szolgáltatások, műemlé-
kek helyét, telefonszámát, miként lehet 
eljutni a kiválasztott címre, mit láthatnak 
ott, milyen ügyeket mikor intézhetnek. 
Az ingyenes és folyamatosan bővülő alkal-
mazás androidos, iOS (iPhone) és Windows 
alapú okostelefonokon is elérhető.

Parkolási funkcióval bővült 
a Hegyvidék-alkalmazás

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága a Budapest 
területén lévő erdőkre és az erdők két-
száz méteres körzetére március 15-től 
átmeneti időre tűzgyújtási tilalmat 
rendelt el. Aki a tilalomra vonatko-
zó rendelkezéseket megszegi, százezer 
forintig terjedő erdővédelmi bírsággal 
sújtható.

Felhívják a kirándulók figyelmét, hogy 
március 15-től átmeneti időre Budapest 
területén tilos a tűzgyújtás a kiépített 
tűzrakóhelyeken, a közút- és vasút menti 
fásításokban, beleértve a parlag és gazége-
tést is.

A magyarországi erdőkben előforduló 
tűzeseteket szinte minden esetben embe-
ri gondatlanság okozza. Fokozottan veszé-
lyeztetettek a parkerdők, ahol az el nem 
oltott tábortüzek, a kidobott cigarettacsik-
kek jelentik az erdőtüzek fő forrását.

A tűzgyújtási tilalom érvényességéről a 
www.erdotuz.hu honlapon tájékozódhat.

Március 15-től 
tűzgyújtási tilalom 
Budapest erdeiben
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ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ
Budakeszi, Fő u. 43-45.

AAAkció!!!!

30%
KEDVEZMÉNY

 FÉNYRE SÖTÉTEDŐ   

 HO  YA LENCSÉK

 Gyógyászati Segédeszköz SzaküzletGyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
H-P10-18, Szo 9-12 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!

– Doktornő, bárkit ingyenesen 
kezelnek?
– OEP rendelőként működünk, 
így lehetőségünk van ingyene-
sen ellátni minden olyan magyar 
állampogárt, aki rendelkezik érvé-
nyes társadalombiztosítási szám-
mal. 
– Az ingyenesség milyen beavat-
kozásokra terjed ki?
– Sok OEP által támoga-
tott beavatkozásra mint példá-
ul: tömés, gyökérkezelés, húzás, 
fogkőeltávolítás, hogy csak a leg-
gyakoribbakat említsem.
– A páciensek körében Ön rend-
kívül jó hírnevet szerzett a fáj-

dalommentes beavatkozásairól és 
kedvességéről. Mi a titka?
– Nincs titkom. Már gyermekko-
rom óta fogorvosnak készültem. 
Szeretem a hivatásomat és talán 
ezt érzik azok, akik hozzám for-
dulnak. 
– Ön már most sikeres és kedvelt 
személy! Úgy tudom az előző kör-
zetéből nagyon sok beteg döntött 
úgy, hogy inkább utazik, de nem 
vált orvost. Ez minek köszönhető?
– Törekszem arra, hogy a magán-
klinikákon nyújtott színvonalat 
azok számára is biztosítsam akik-
nek ez anyagi okokból máshol 
nem elérhető.

– Az asszisztensétől tudom, hogy 
már most nagy az érdeklődés, 
pedig csak május 5-től indul a ren-
delése, illetve egy nyitási akció-
ról is „súgott” nekem valamit, ami 
minden az OEP által nem támoga-
tott kezelésre érvényesíthető. Mit 
tegyen aki nem szeretne lecsúsz-
ni ezekről?
– A weboldalamon bárki regiszt-
rálhat, illetve hozzájuthat elérhe-
tőségeimhez.

www.fogakvilaga.hu

Hogyan juthat ingyenes fogászati kezeléshez?
Fiatal, mégis tapasztalt fogorvosnak örülhet a térség lakos-
sága. A kedvességéről, fájdalommentes kezeléseiről híres 
fogorvosunk ráadásul egy csinos hölgy! Vele beszélgettünk.

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

Húsvétra 

bárányrendelést

felveszünk
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A Wéber-ház titka
A Perbál központjába érkező autós egy 
hármas útkereszteződésben találja magát.  
A tábla is három irányt jelez, de van ott 
egy gyanúsan meghúzódó negyedik is. A 
korabeli tervező mérte el magát, vagy vala-
mi más nyomós ok alakította ilyen fur-
csára?

Ma már kevesen emlékeznek e közleke-
dési csomópont szögletének népi nevére, 
a Wéber-közre. Lehet, hogy e nevezetes 
ház lenne a bűnös azért, hogy az autós, 
ha Budajenő felől érkezővel találja szem-
be magát, elbizonytalanodik? Lehet, hogy 
a Wéber-ősök tehetnek arról is, hogy nem 
vezet köves út Máriahalomra? Ezekkel a 
képtelen gondolattal kezdem a beszélgetést 
Wéber János barátommal, akivel a felújított 
házrész hátsó udvarán beszéltem meg találko-
zót. János nem kapkod a válasszal. Hosszan, 
gyanakvón néz bele az arcomba. 
– Te most azt hiszed, hogy viccelsz!  Még sze-
rencse, hogy ez a marhaság nem a komcsik-
nak jutott eszébe.
– Tudom, hogy hosszas elbitorlás után kaptátok 
vissza ezt a házat. Elmondanád a Wéber-ház tör-
ténetét?
– Felmenőim valamikor német földről tele-
pültek Perbálra és kezdtek új életet. Apám, 
de még a nagyapám is hentes és mészáros 
volt. Kemény munkájuk eredménye ez az 
épületegyüttes. Volt itt lakrész három gene-
rációnak, kocsiszín, pince, és amiből mind-
ez teremtődött, a vágóhíd, az üzlet, a mészár-
szék. 
– Egyszer mutattál egy képet a család üzeméről. 
Nagyapád ült középen, mellette állt jobbról, balról 
két fia a segédekkel.
– A Wéber féle mészárszéket nagyapám ala-
pította valamikor a múlt század elején. Két 
fiával, Lőrinccel és Jánossal tették híres-
sé. Később már apám vitte tovább az üze-
met. A műhelyben négy-öt segéd, a vágóhí-
don és a gazdaságban számtalan alkalma-
zott dolgozott. Jól ment az üzlet.  Dorogtól, 
Tatabányáig, Pilisvörösvártól, Bicskéig, a mai 
napig is emlegetik a Wéber féle hentesárut.
– Igaz, hogy itt gyártották a legjobb virslit? A tit-
kos receptet el lehet árulni, vagy ez még mindig a 

ház titka marad?
– A titok apám fejében, kezében és tehet-
ségében, vagyis a mesterségbeli tisztességé-
ben volt. Az esztergomi piacon találkoztam 
egy 93 éves öreg hentessel, aki ismerte apá-
mat. Szerinte a Wéber-féle virsli nem legen-
da, hanem maga a csoda volt. Aztán nevet-
ve mondta, hogy a napokban vett egy párost 
műbélben, de nem volt gusztusa megenni, hát 
odadobta a macskának. Erre az állat úgy meg-
sértődött, hogy három hétig nem szólt hozzá.
– Szerencsére humorodnál vagy, de nem volt min-
dig vidám az életed. A háborút követő kitelepítést, 
hogy úsztátok meg?  
– Nem tudom, hogy kik jártak jobban, akiket 
vittek, vagy akik maradtak? Minket itt hagy-
tak, de nem kívánom senkinek azt a megaláz-
tatást, amiben a családunk részesült. Az első 
években nem volt semmi gond, de jött a kom-
munista hatalomátvétel. Apámat kuláklistá-
ra tették, a műhelyt, a boltot, a házat álla-
mosították.  Száz hold földet, hat pár lovat, 
vágómarhát, teherautót, személykocsit, gaz-
dasági eszközöket, mindent elvettek. A saját 
házunkban megtűrtek lettünk. Ide hozták 
a napközi otthont, a postát, volt itt Állami 
Gazdaság, ÁFÉSZ, rendőrség, DISZ-klub, és 
ami a pofátlanság teteje, a kommunista párt 
is nálunk nyitott irodát. Családunk folya-
matos zaklatásnak volt kitéve. Ha valahol 
a faluban kigyulladt egy szalmakazal, akkor 
apám volt az első, akit a rendőrség előállított. 
Örökös gyanakvás, várakozás, hogy mikor 
mit fognak kitalálni, hogy mikor dörömböl a 
rendőrség. Nap, mint nap ez volt az életünk. 
– Látom, még mindig tele van a szíved haraggal.
– Egy fenét! Már régen megbékéltem. Te zak-
lattál fel a kérdéseiddel!
– A családban egyedül te folytattad őseid szak-
máját. Már régen nyugdíjas vagy, de még ma sem 
tudsz szabadulni a nagykéstől.
– Amíg mozogni tudok, addig csinálom, bár 
hetvenévesen már egyre nehezebben megy. 
Az orvos szigorú diétára fogott és ma már 
ott tartok, hogy több gyógyszert fogyasztok, 
mint húst. 
– Valahol Budapesten, az alagút környékén dol-
goztál egy hentesüzletben. Hogy emlékszel ezek-
re az évekre?

– 1958-ban az Attila utca és alagút sarkán, 
az akkori Budapest legnagyobb húsboltjá-
ban kezdtem a szakmát. Hajnali öt órától, 
este nyolcig vertem a tőkét. A hentes szak-
mába születtem, nekem nem volt idegen ez 
a közeg. Elég korán, már 23 évesen az üzlet 
egyik helyettes vezetője lettem.  Állandó 
vevőim voltak, akik név szerint ismertek 
és szerettek.  Volt olyan karácsony, amikor 
annyi ajándékkal halmoztak el, hogy taxit 
kellett hívnom.
– Mi a csoda, ennyire jó dolgod volt?
– Tudod, a híres szocialista áruhiány korá-
ban nem a „kedves vevő” megszólítás, hanem 
a „drága főnök úr” volt a divat. A portékát 
nem eladni volt a kunszt, hanem megszerez-
ni. Gondold el, hogy hetente egy-két karton 
téliszalámit kaptunk. Öt perc alatt elfogyott. 
A mai fiatalok már nem is ismerik a „pult 
alóli” árusítást. Persze, amit ezen a hen-
tes keresett, azt elkérte a kocsmáros, mert a 
kőbányai világos is hiánycikk volt. Valahogy 
így nézett ki a szocialista árucsere és piac-
gazdaság.
– A rendszerváltás idején, a Wéber-közben üzle-
tet nyitottál. Most úgy látom, be van zárva. Mi 
történt?
– Harminckét évet dolgoztam egyhuzamban 
ugyanazon a helyen. 1990-ben elhagytam az 
állami kereskedelmet és itt, az ősi házban 
nyitottam egy saját üzletet. Szépen beren-
deztem, jól is ment, csak hát, megöregedtem. 
Mindenféle bajom van már, vissza kell vonul-
nom. Tudod, a hentesek nem karosszékben, 
meleg szobában töltik idejüket. Nem is tud-
nám megmondani, hogy életem során hány 
ezer órát töltöttem hűtőkamrába. 
Amikor elköszönök, még nevetve utánam 
kiabál: „Azért te sem vagy már a régi! Mintha 
egy kicsit megroggyantál volna!”

Szilágyi László, Perbál

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy fényképes szakmai 
önéletrajzát fi zetési igény megjelölésével az alábbi e-mail címre szíveskedjen elküldeni: 

 

kertfenntartó szakmunkás 
munkatársat keres.A KVENTA Kft.  

FELADATOK:   
•  kertészeti tevékenységek 

végzése, növénybeültetés, 
növénygondozás, gyomlálás, 
öntözés

•  parkfenntartó feladatok 
ellátása

ELVÁRÁSOK:
• kertészeti szakvégzettség
•„B” kategóriás jogosítvány
• gyakorlati kertészeti tudás, 
• a kertészeti szakma szeretete
• esztétikai érzék
• önálló munkavégzés

ELŐNY: Budaörs környéki lakhely
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budaörs

A múlt század közepén. Középen id. Wéber 
Lőrinc, jobbra-balra fiai, Lőrinc és János

A budakeszi járás hírei

ELADÓ
PINCE + SZŐLŐSKERT

Pince: jó állapotban, 
víz, villany van, aszfaltos 
főúttól 10 m távolságban

Szőlőskert: töki 
szőlőhegyen zártkert

BUDAI BORVIDÉK / 2073 TÖK  I  TEL.: 06-30-444-1117
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Március 29. szombat 17 óra
BÖJTI ORGONAEST
a budakeszi metodista 

templomban
(Budakeszi, Rákóczi u. 2.)

Előadó: Szabó Csaba, a 
templom karnagya
K: Széles Tamás

Március 31. hétfő 18 óra
Lázár Ádám újságíró 

INDIAI BESZÁMOLÓJA
a Nagy Gáspár Városi 

Könyvtárban
(Budakeszi, Fő u, 108. 

T: 06-23-451-136
Március 31. hétfő 19 óra 

Dumaszínház 
– HADHÁZI LÁSZLÓ

az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban (EFMK) 
(Budakeszi, Fő u. 108. 

T: 06-23-451-161)
Április 2. szerda 19 óra

PÓDIUM 
BESZÉLGETÉSEK

Fábián László öttusázóval és
Kovács Katalin kajakozóval

Házigazda Dombóvári 
Gábor műsorvezető
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu

Április 2. szerda 19 óra

Kovács Anikó (hegedű)
Déri György (gordonka)

Eckhardt Gábor (zongora)
TRIÓ HANGVERSENYE

a Marczibányi téren.
Április 3., 10 és 24.

GUZSALYAS CSÁNGÓ 
TÁNCHÁZ

a Fanfara Complexa
a Tatros és

a Somos zenekarral
a Marczibányi téren.
Április 4. péntek 18 óra

A budakeszi zeneiskola
FÚVÓS ZENEKARI 
HANGVERSENYE

a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban
Budakeszi, Széchenyi u. 141.

Április 5. szombat 17 óra
APRÓK TÁNCA

ovisoknak és kisiskolásoknak.
Czene Zsuzsa 

néptánc pedagógussal.
Róka-móka mesetára 
mesél Róka Szabolcs

Belépő: 500 Ft/fő
a nagykovácsi Öregiskola 

Közösségi Házban
(Kossuth u. 78. 

T: 06-26-356-362)

Április 5. szombat 11 óra
CSINTEKERINTŐ

Bognár Szilvia 
gyerekkoncertje 

a Marczibányi téren.

Április 5. szombat 18 óra
TRÓNKÖVETELŐK

Szilasi Dávid és Kocsis 
Krisztián 

hangversenye
K: Szilasi Alex 

és Kocsis Zoltán
a Marczibányi téren.
Április 7. hétfő 19 óra
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

Játsszák: Rudolf Péter 
és Nagy-Kálózy Eszter.

a biatorbágyi faluházban
Baross u. 1. 06-23-310 636
http://faluhaz.biatorbagy.hu

Április 7. hétfő 19 óra
INDIAI ZENEKLUB
a Marczibányi téren.

Április 8. kedd 9, 10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK

a Marczibányi téren
Április 8. kedd 18 óra

GRAN TORINO
Makray Krisztina filmklubja 

a zsámbéki művelődési házban
(Etyek u. 2. T: 06 20 665 9464)

www.mizsambekunk.hu
Április 8. kedd 19 óra

HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ
irodalmi estje 

a Marczibányi téren.
Április 9. szerda 19 óra

FESZÜLTSÉG ÉS OLDÁS 
Medgyesi János háziorvos
Ferge Béla zenetanárral

a Marczibányi téren.
Április 10. csütörtök 14.30

KISKONDÁS TRIÓ 
 A csudálatos tárogató című 

megzenésített mese
a Matczibányi téren-

Április 10. csütörtök 18 óra
EGYIPTOM 

a második átmeneti korban
Antalffy Péter történész

a Marczibányi téren

Április 10. csütörtök 19 óra

KÖLTÉSZET NAPJA 
Juhász Róza, Császár 
Angela, Sebő Ferenc

és Perger László 
Belépő: 1500/1000,- Ft/fő 

elővételben: 1000/600,- Ft/fő, 
a nagykovácsi Öregiskolában.

Április 11. péntek 19 óra

MISZTRÁL-KONCERT 
a perbáli Közösségi házban

Április 12. szombat 8-16 óra
 BABAHOLMIBÖRZE 

és Gyerek Expo 
Hungexpo „B” csarnokában

1101 Budapest X. 
Albertirsai út 10. I. kapu

Árusítóasztal foglalás:
www.babaexpo.hu 

T: +36-26-572-085, 
36-30-708-6016 

 Elérhetőségeink:
www.patyiwaldorf.hu

06-30/864-2290

W a l d o r f  I s k o l a
i n d u l  s z e p t e m b e r b e n

P á t y o n

S z e r e t e � e l  v á r j u k  a z  a l t e r n a � v
o k t a t á s  i r á n t  é r d e k l ő d ő  s z ü l ő k

g y e r m e k e i n e k  j e l e n t k e z é s é t
e l s ő  é v f o l y a m o s  o s z t á l y u n k b a .
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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
• TV, VIDEO, rá dió mag nó, CD, 
le mez ját szó, táv sza bá lyo zó és 
ház tar tá si kis gé pek ja ví tá sa. 
Ke mény End re  
Tel.: 06-23-455-251, 
06-20-971-1120 
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás 
csator-navizsgálat, csatornák, 
vízvezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő 
szivattyú karbantartása. 
Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké-
szí tés érett sé gi re és kö zép-
fo kú nyelv vizs gá ra, tár sal gás 
anya nyel vû vel. OROSZ min den 
szin ten, üzleti nyelv is. MAGYAR 
kül föl di ek nek. 
Tel.: 06-23-453-217
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás diá-
koknak. Helyesírási, szövegértési 
problémák javítása, középisko-
lás felvételi előkészítés, érettségi-
re felkészítés.
 Tel.: 06-30-639-5361
• REDŐNY, napellenző, szalag-
függöny, szúnyoghálók, relu-
xa gyártása, szerelése, javítása. 
Pontos, precíz munka, kedvező 
áron. Tel.: 06-70-268-9591
• TAKARÍTÁST, VASALÁST vállal 
megbízható középkorú nő, igé-
nyes házaknál, referenciával. 
Tel.: 06-20-440-2347

• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! 
Háztartási, ipari, elektronikai, 
kerti elek-tromos gépek, beren-
dezések javítása, hibakeresé-
se. Épületvillamossági szerelés, 
javítás, hibakeresés. Páty, Orgo-
na u.5. Tel.: 06-20-243-8811, 
06-20-984-3782
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, 
akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458
• FRANCIA minden szinten,  
diplomás tanárnál. MAGYAR 
külföldieknek. Hungarian  for 
foreigners Tel.: 06-30-389-8376
• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívha-
tó! Tel.: 06-70-221-5144
• ELADÓ alkalmi áron ónémet, 
hat darabos, felújított garnitúra 
és különálló kanapé. 
Tel.: 06-30-639-5361
• VASALÁST vállalunk, háztól-
házig szolgáltatással, ingyenes 
futárszolgálattal. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-20-375-6432
• KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, ácso-
latok készítése. 
Tel. 06-30-644 2881, 
Attila.Hadabas@gmail.com
• HÁZTARTÁSVEZETÉST és ehhez 
kapcsolódó tevékenységet vál-
lal  középkorú, autóval rendel-
kező, megbízható, leinformálha-
tó nő. Tel.: 06-30-639-2668
• HÁZKÖRÜLI karbantartási, fel-
újítási és kerti munkákat vállal 
középkorú, megbízható, józan 
életű férfi. 
Tel.: 06-30-388-1588
• ANGOL / NÉMET nyelvórák 
minden szinten, egyénileg vagy 
kis csoportban. Információk: 
www.kerekmondat.hu 
Tel.: 06-23-456-632, 
06-20-382-09-71
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Ápr. 12. szombat 10-22 óráig
TEDD KI A PONTOT!

Nemzetközi 
Legényesverseny 

Martin György tiszteletére
a Budapesti Művelődési 

Központban
 (Bp. XI., Etele út 55.).

A versenyre a 18. életévüket 
Szent György-napjáig betöl-
tött férfiak jelentkezhetnek.

T: 06-1-371-27600
muveszetek@bmknet.hu

www.bmknet.hu
Ápr. 12-13. szomb. 12.30-19 óra

EGÉSZSÉGNAP 
a zsámbéki művelődési házban

Április 12. szombat 16 óra
A MAGYAR RENESZÁNSZ 

EGYÜTTES 
tavaszi koncertje

a zsámbéki 
Romtemplomban

Április 14. szerda 19 óra
ZORÁN TURNÉ 2014

a Marczibányi téren

Április 15. kedd 18 óra
HELYTÖRTÉNETI 
SZABADEGYETEM

Csutiné Schleer Erzsébet:
Az építkezési szokások 

Budakeszin
a Tarkabarka Óvodában
(Budakeszi Fő u. 72.)
Április 15. kedd 18 óra

ZSÁMBÉKIAK A 
NAGYVILÁGBAN

Sümeghy Kata
Vatikáni-magyar 

diplomáciai tárgyalások 
a hatvanas években

a zsámbéki könyvtárban.

Április 17. csütörtök 10 óra
CINI-CINI MUZSIKA

a győri Vaskakas 
Bábszínház babaszínháza

a Marczibányi téren.

Április 19. szombat 15 óra
A FOTÓS SZALON 

kiállításának megnyitója
a zsámbéki műv. házban.

Április 22. kedd 18 óra
LÉLEGEZZ SZABADON! 
dohányzásról leszokóknak 
a zsámbéki műv. házban.

Április 23. szerda 19 óra
JANIKOVSZKY ÉVA: 

A LEMEZ KÉT OLDALA
képzeletszínház felnőtteknek 

az írónő születésnapján
a Marczibányi téren.

Április 24. csütörtök 18 óra
A NATÚRPARK  és a 

madárvédelem
Ea: Bajor Zoltán,

a Magyar Madártani 
Egyesület elnöke

az Inkubátorházban 
(Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Levezető elnök: 
Peregovitz László biológus,  

Nagykovácsi 
Természetvédő Egyesület
Szervező: a Budakörnyéki 

Natúrparkért Egyesület 
Fővédnök: 

Bencsik Mónika polgármester
Április 24. csütörtök 18 óra

EGYIPTOM 
a késő bronzkorban

Antalffy Péter történész
a Marczibányi téren.

Április 25. péntek 9.45-17 óra
A SZABÍR TITOK? 

a magyar ősmúlt 
megoldatlan kérdéseiről 

a zsámbéki műv. házban.
Április 25. péntek 17 óra

Csukás István: POM POM
az Aranyszamár 
Bábszínházzal

Belépő: 500,- Ft/fő
a nagykovácsi Öregiskolában.

Április 26. szombat 9 óra
FÖLD NAPI nagytakarítás 

Nagykovácsiban!
Jelentkezés: Pataki Ildikó 

(20/3593580) 
a nagykovácsi Öregiskolában.

Április 26. szombat 19 óra
KALÁKA felnőtteknek
Vendég: ROMENGO
a Marczibányi téren.

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

• SZERELŐT KERES budakeszi vállalkozás garázskapuk beépítésére, 
sok utazással. Feltétel: német középszintű nyelvtudás, technikai 
érzék, jogosítvány. EUROKAPU 06-30-924-7748

• A ZIMBO Perbál Kft. csomagoló vezető asszisztenst és 3 műszakos 
munkarendben dolgozó gépkezelőt keres. Feltétel: érettségi. Előny: 
élelmiszeriparban szerzett tapasztalat. Jelentkezés fényképes ön-
életrajzzal: 2074 Perbál, Ipari Park 5. vagy job@zimbo.hu. 
Tel.: 06-26-570-536

• TAKARÍTÓNŐT keres panzió Budakeszin, naponta 10-13-ig. 
Tel.: 06-23-450-526

ÁLLÁSHIRDETÉS

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

Hétmérföldes Gyerekcipő 
üzlet nyílt Biatorbágyon!

cím: Biatorbágy, Vasút utca 9.

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

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

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

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 

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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H i r d e t é s

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

Hernádi János
épületgépész

víz-, gáz-, fûtésszerelõ mester

 Kisebb szerelésektõl a teljes kivitelezésig

A megbeszélt idõben, reális áron, 
garanciális munkát végzünk

Tel.: 06-23-450-096, 06-20-329-4136
www.keszigepesz.atw.hu

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

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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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

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 
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PIR, PUR, EPS "# ÁSVÁNYGYAPOT 
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