Fotó: Nádas Anna

Lekvár cukor nélkül

3. oldal

Fotó:hirado.hu
Kohuka
Fotó:

Önkormányzati
választások
2014

Fotó: Bánkuti Ákos

Fotó: Kocs Bea

Cikkünk a 11. oldalon

NagyKollár
Gáspár
Császárné
Tímea
Budakeszi
díszpolgára
Jobbik
5. oldal

Dr. Szél Bernadett
újra az LMP társelnöke
6. oldal

A rókák
és a veszettség
6. és 10. oldal

BUDAKESZI, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI
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

Buda környéki Irányt

H i r d0e t é s

2014. augusztus

MOLNÁR KŐFARAGÁS
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre
való bontás, helyreállítás.

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

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

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

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

ési
akezd
Iskol

!
aktörcéisóés csék

len
álló
ütés

-20%

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

Gyógyászati 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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Számítógépes

FUTÓMÛÁLLÍTÁS
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
Rácz Csaba autószerelõ mester
Budakeszi, Fõ u. 149.
06-23-451-002, 06-30-9486-185
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Október 12-én lesz
az önkormányzati választás
Az államfő hivatalának július 23-án
közzétett nyilatkozatában Áder János
a legújabb kori demokrácia nélkülözhetetlen tartópilléreinek nevezte a falvak, városok, megyék önkormányzatait, s azt is, hogy a választások lebonyolításának minden alkotmányos feltétele biztosított legyen – hangsúlyozta.
Az új alaptörvény elfogadásával megváltozott az önkormányzati választások rendje: az eddigi négy helyett öt
évre választhatunk polgármestert, képviselő-testületet az alkotmány 35. cikkelye szerint. Az országgyűlési választásokat továbbra is négyévente tartják, az önkormányzati választásokat
pedig az európai parlamenti választással összhangban, ötévente.
„Az önkormányzatiság elve olyan alkotmányos érték, amely a helyi közösségekhez tartozók demokratikus akaratnyilvánításán nyugszik” – hangsúlyozta a köztársasági elnök, hozzátéve: ezért fontos, hogy
az őszi választások alkalmával a polgárok
minél nagyobb számban szóljanak bele
saját közösségeik sorsának alakulásába.
Az Alkotmánybíróság (Ab) 2014. július 21-én meghozott határozata egyértelmű és világos helyzetet teremtett az
önkormányzati választások törvényi szabályozásában. Az Ab döntését követően semmilyen olyan alkotmányos aggály
nem vethető fel, amely befolyásolhatná a
2014-es önkormányzati választások törvényes kiírását és lebonyolítását − szögezte le nyilatkozatában a köztársasági elnök.

A

VÁLASZTÁS

HATÁRIDŐI, HATÁRNAPJAI
A választáshoz kapcsolódó határidőket,
határnapokat a választásért felelős igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg, de a választási eljárásról szóló
törvény alapján már tudható, melyek a
választáshoz kapcsolódó legfontosabb
határidők.
E szerint a mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak augusztus 25-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló
értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti, a jegyző ekkor új szelvényt
állít ki.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján 19 óráig tart.
A választáson a képviselőjelöltek, a
polgármesterjelöltek és a főpolgármesterjelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek településtípusonként és
választási típusonként eltérő számú ajánlást kell összegyűjteniük. A jelöltek és a
jelölőszervezetek listáinak nyilvántartásba vételéről a választókerületi bizottságok döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 9-én 16 óráig lehet bejelenteni.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy
másik településén élni akar a választójogával, október 10-éig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Fontos változás,
hogy a mostani választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt
legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

OKTÓBER 12-ÉN

LESZ

A NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS IS
A jogszabály szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell
megtartani.
A törvény szerint azonban nem minden
településen lesz minden nemzetiségnek
választása: nemzetiségi választást ott lehet
kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson alapuló népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. Az
NVB tehát határozatában felsorolja majd,
hogy mely településeken, mely nemzeti-

ségek választását tűzi ki, és meghatározza azt is, a voksoláson induló jelölteknek
hány ajánlásra van szükségük a nyilvántartásba vételhez.
A voksolásra a választópolgárok szeptember 26-áig vetethetik magukat fel a
nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem
teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként.
Az NVI adatai szerint a 2011-es népszámlálás alapján 2715 választást kell kiírnia az NVB-nek, de csak azokon a helyeken tartják meg a szavazást, ahol (településnagyságtól függően) legalább három
vagy négy jelölt indul, és mindegyikükre
legalább öt érvényes ajánlás érkezik. Egy
nemzetiségi választópolgár nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja.
A legtöbb választást, 1383-at a roma
nemzetiségiek számára írhatják ki, míg
a legkevesebbet, 10-et a szlovénoknak.
A bolgárok 37, a görögök 36, a horvátok
136, a lengyelek 53, a németek 547, az
örmények 33, a románok 168, a ruszinok
44, a szerbek 63, a szlovákok 158, míg az
ukránok 47 választást tarthatnak szerte
az országban.
Az októberi nemzetiségi választások
újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a
területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. Korábban ezek egymásra épültek, és csak hónapokkal később
alakulhattak meg az országos nemzetiségi
önkormányzatok. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek,
ahol - mivel nem vallják magukat legalább
25-en az adott nemzetiséghez tartozónak
− a települési választást nem lehet kiírni.
A négy évvel ezelőtti önkormányzati
választásokkal egy időben 2321 nemzetiségi választást tartottak. (MTI)

Önkormányzati képviseljelölteknek kedvezményes
bemutatkozási lehetség lapunk hasábjain.
A települési hírek mellett
1/4 színes hirdetés + 1/4 oldal interjú = 39 000 Ft + áfa.
Egyeztetés augusztus 29-ig a szeptemberi,
szeptember 26-ig az októberi számhoz.
szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu +36-30-922-6418
www.budakornyekiiranytu.hu
BUDA

KÖRNYÉKI

IRÁNYTŰ

Regionális közéleti havi lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu
l Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin l 2092 Budakeszi Pf. 136. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418
l E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu l Grafika: Kacsoh Pongrác l Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418
l Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. l Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje l Nyomda: Danubia Web Kft. 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. Felelős az ügyvezető
l Terjesztés Budakeszin, Pátyon, Budajenõn, Telkiben, Perbálon, Tökön, Zsámbékon, Nagykovácsiban, Remeteszõlõsön, Budaörsön, Biatorbágyon
és Herceghalmon. l Lapzárta: minden hónap 25-én 12 óra. l ISSN 2060–2510
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570 ezer fővárosi és Pest megyei adózó
kap értesítést a NAV-tól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
megkezdte az éves folyószámla-kivonatok és pótlékértesítők kiküldését,
melyet október 31-ig minden érintett
megkap. Az idén mintegy 525 ezer
fővárosi és Pest megyei magánszemély,
illetve 45 ezer gazdálkodó számíthat
az iratra.
Az adófolyószámlájukról azok kapnak
– tájékoztató levéllel kísért – kivonatot, akiknek 2013. december 31-én legalább egy adónemben ezer forintot meghaladó tartozásuk vagy túlfizetésük volt.
Az elektronikus bevallók nem kapnak
papír alapú értesítést, ők az Ügyfélkapun
keresztül bármikor megtekinthetik folyószámlájuk aktuális állapotát.
A NAV a kivonatokkal egyidejűleg az
éves pótlékértesítőket is kiküldi. Ez utóbbira azok számíthatnak, akik 2013-ban
nem, vagy csak késve teljesítették fizetési

kötelezettségüket. Az elektronikus bevallók pótlékkal való érintettségüket előreláthatólag július végétől nézhetik meg
az eBEV-szolgáltatásokon belül elérhető folyószámla-lekérdező segítségével. Az
elmúlt évre felszámított késedelmi pótlékot legkésőbb 2014. november 17-ig kell
befizetni a pótlékértesítőben megnevezett
költségvetési számlára.
Érdemes kellő figyelmet fordítani a
folyószámla-kivonatok illetve a pótlékértesítők értelmezésére – melyhez a tájékoztató levél is segítséget nyújt –, s amennyiben az érintett eltérést tapasztal a saját
és a kapott nyilvántartás között, úgy célszerű felvenni a kapcsolatot az illetékes adóigazgatósággal. Egyeztetésre írásban, személyesen és telefonon (a 40/2021-22 számon a NAV Ügyféltájékoztató
és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül) is lehetőség van. Az írásbeli egyeztetést gyorsítja, ha az ügyfél a www.nav.

gov.hu honlapról letölthető „Folyószámlakivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatványt használja.
A folyószámlán mutatkozó tartozást
célszerű minél előbb rendezni – hiszen azt
a megfizetés napjáig késedelmi pótlék terheli – akár csekken, banki folyószámláról
átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyás fizetéssel. Csekk kérhető írásban, elektronikusan (mindkettőnél érdemes a NAV honlapján elérhető
„Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez” elnevezésű űrlapot használni), telefonon a NAV Általános
Tájékoztató Rendszerén (40/42-42-42)
vagy az ÜCC-n keresztül, továbbá személyesen az ügyfélszolgálatokon. Csekket
kizárólag a pénzforgalmi számla nyitására
nem kötelezettek igényelhetnek.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága

Tarnai Richárd Pest megyében folytatja
Orbán Viktor miniszterelnök
kinevezte az új kormánymegbízottakat. Tarnai Richárd
Pest megyében marad a kormányhivatal élén. Az újabb
kinevezésekre azért volt
szükség, mert a miniszterelnök négyéves mandátumának lejártával a korábbi
vezetők megbízatása is megszűnt.
A Magyar Közlöny július 8-i
számában megjelent miniszterelnöki határozat értelmében a kormányfő – Lázár
János Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára – Bács-Kiskun megyében

Útszűkület lesz
a Szilágyi Erzsébet
fasorban
Útszűkületre
kell
számítani
Budapesten a Szilágyi Erzsébet fasor és
a Krisztina körút kereszteződésében.
Június 21-től augusztus 31-ig csatornarekonstrukció miatt egy sávra szűkítik
a forgalmat a Szilágyi Erzsébet fasor a
Retek utcai torkolata előtt.
A Budapesti Közlekedési Központ hétfői,
MTI-hez eljutatott közleménye szerint
a munkavégzés ideje alatt Margit körút
a Krisztina körúti találkozása előtt kétsávosra, ennek folytatásában a Krisztina
körút a Déli pályaudvar felé szintén kétsávosra szűkített forgalomra kell számítaniuk a közlekedőknek
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Kovács Ernőt, Bara-nya
megyében Horváth Zoltánt,
Békés megyében Gajda
Róbertet, Borsod-AbaújZemplénben
Demeter
Ervint, Buda-pesten György
Istvánt, Csongrád megyében
Juhász Tündét, Fejér megyében Simon Lászlót,
Győr-Moson-Sopron megyében Széles Sándort,
Hajdú-Bihar
megyében Rácz Róbertet, Heves
megyében Pajtók Gábort,
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében Kállai Máriát,
Komárom-Esztergom megyében Kancz
Csabát, Nógrád megyében Szabó Sándort,

Pest megyében Tarnai Richárdot, Somogy
megyében Neszményi Zsoltot, SzabolcsSzatmár-Bereg megyében Kozma Pétert,
Tolna megyében Horváth Kálmánt, Vas
megyében Harangozó Bertalant, Veszprém
megyében Takács Szabolcsot, Zala megyében pedig Rigó Csaba Balázst nevezte ki
kormánymegbízottá július 1-jei hatállyal.
A törvény szerint a kormánymegbízottak
vezetik a fővárosi és megyei kormányhivatalokat.
A most kinevezett húsz kormánymegbízottból nyolcan – Demeter Ervin,
Széles Sándor, Rácz Róbert, Kállai Mária,
Szabó Sándor, Tarnai Richárd, Harangozó
Bertalan és Rigó Csaba Balázs – az előző
kormányzati ciklusban is betöltötték a
kormányhivatal-vezetői posztot.

Új fokozottan védett
rovarfajt találtak Visegrádon
Új fajjal gazdagodott Visegrád
természeti értékeinek hoszszú sora. 2014. június végén a
fokozottan védett keleti rablópille (Libelloides macaronius)
néhány példányát találták meg
a Madas László Erdészeti Erdei
Iskola munkatársai. A megfigyelést a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
munkatársainak jelentették, akik regisztrálták az előfordulást. Kiderült, ez az
első ismert visegrádi megfigyelés. A keleti rablópillét dombvidéki erdők között
lévő réten találták, olyan élőhelyen, ahol
a szintén fokozottan védett fűrészes lábú
szöcske is előfordul. A Pilisi Parkerdő
Zrt. a fűrészes lábú szöcske megjelenése miatt a rét kaszálását a megszokott-

nál később, augusztus végén
végzi, így a munka növekedésében és szaporodásában nem
zavarja a védett fajokat, viszont
a becserjésedéstől védi az élőhelyet. A rétet közel tíz éve kezeli ilyen módon a Parkerdő, feltehetően ez is segítette a rablópille megjelenését.
A keleti rablópille fokozottan védett,
eszmei értéke 100 000 Ft. Se nem lepke,
se nem szitakötő, de mindkét csoportra
hasonlít. A Recésszárnyúak rendjében az
Újszárnyúak közé tartozik. Ez az egyetlen
faja él Magyarországon. Rendkívül gyors
röptű, de, mint a kép is tanúsítja, egy fotó
erejéig be lehet cserkészni.
forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.
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Nagy Gáspár Budakeszi díszpolgára
Nagy Gáspár (1949-2007) a pannonhalmi bencés gimnáziumban érettségizett,
majd népművelés-könyvtár szakon szerzett diplomát Szombathelyen. A Zrínyi
Katonai Főiskola, később a Szabó Ervin
Könyvtár, majd 1974-75-ben a Magyar
Írók Szövetségének könyvtárában dolgozott és közben esztétikai tanulmányokat
folytatott az egyetemen. 1976-80 a Móra
Kiadó szerkesztője. 1981-től 1985-ig a
Magyar Írószövetség titkára, 1985-től a
Bethlen Gábor Alapítvány titkára, 1988tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője, 2004-től a Magyar Katolikus
Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 2000-ben tagjai közé választotta
a Magyar Művészeti Akadémia.
Versei 1968-ban jelentek meg először.
Életművének fontos része volt az 1956os forradalom és szabadságharc emlékének őrzése és eszméinek felmutatása. Hat
évvel Nagy Imréék újratemetése előtt és a
kivégzők füle hallatára merte kimondani
az Öröknyár: elmúltam 9 éves című költeményében: a halottakat „egyszer majd
el kell temetNI / és nekünk nem szabad

feledNI / a gyilkosokat néven
nevezNI!” És ezek a szó végi
NI betűk Nagy Imre monogramját jelezték.
„Csak az igazmondás maradhat az ember egyetlen esélye.
Hazugságra, elkenésre, halogatásra nincs idő. Minden valamire való szellemi emberre ez
fokozottan érvényes. Nekünk
művészi feladat a legnagyobb
hűség ehhez a hazához.”
Erkölcsi nyugalommal és biztonsággal fogalmazta meg küldetését, mely szerint a költőnek nem lehet
kisebb ambíciója, minthogy éppen azt
nevezze néven, amit a bölcs megfontolás, a gyávaság, az önmagát túlélt hatalom
elhallgatni parancsol. Emlékezni, látni,
megnevezni és sohasem félni.
A következmény? Állásvesztés, megtorlások, megvonások, megfigyelések, 365
oldalnyi titkosszolgálati anyag róla, de
Nagy Gáspár hajthatatlanul tette a dolgát.
Húsz verses és esszékötet, megszámlálhatatlan cikk, előadás, író-olvasótalálkozó

Megszépül a Schieli-kápolna környezete
Budakeszi Város Önkormányzata 2013.
május 31-én rendezte meg a Segítő
Polgárok Jótékonysági Batyus Bálját az
Erkel Ferenc Művelődési Központban.
A bál teljes bevétele 1 023 200 Ft volt,
melyből 723 200 Ft anyagi és 300 000
Ft természetbeni támogatás. A bál bevételét az önkormányzat jótékony célra fordította: 200 000 Ft-tal támogatta a rászoruló budakeszi gyermekek tavalyi nyári
táboroztatását, amely a Jobb Kor Polgári
Egyesület szervezésében valósult meg, míg
az 523 200 Ft anyagi támogatást és az
SB Dynamic Kft. 300 000 Ft értékű,

építőipari jellegű természetbeni felajánlását a Segítő Szentek (Schieli)-kápolna
környezetének a rendezésére fordította.
Az önkormányzat a beérkezett lakossági támogatásokat kiegészítve, összesen
3,5 millió Ft-ból újítja meg a kápolna
környezetét. A tervek és a földmunkák
egy része már tavaly elkészült, idén július elején a Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési (BVV) Kft. megkezdte a terület virágosítását. A kápolna környezetének rendezése a járda kiépítésével együtt 2014. augusztus végére befejeződik.

Bölcsődei nyílt nap augusztus 29-én
Budakeszi Város Önkormányzata viszsza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével valósítja meg a „Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése” című
projektjét.
A bölcsődében 1000 m²-en, 4 db 50 m²-es
csoportszoba létesül teraszkapcsolattal.
A komplexumhoz tartozik egy 200 m²-es
játszókert, ezen belül pancsoló, homokoNyári karbantartás az önkormányzati intézményekben: Budakeszi Város Önkormányzata
3.380.000 Ft-ot biztosított a BVV Kft. részére
intézményeinek tisztasági festésére.
Civil szervezetek támogatása: Budakeszi Város
Önkormányzata a pályázatot benyújtott huszonhárom budakeszi civil szervezetet összesen kétmillió forint támogatásban részesítette ebben
az évben.

zó, valamint a bejáratnál 14 parkolóhely.
Az intézmény létesítésével 13 új munkahelyet teremt az önkormányzat. A kivitelezési
munkálatok 2014. július 31-ig befejeződtek.
A bölcsőde nyílt nappal egybekötött megnyitó ünnepségét augusztus 29-én, pénteken 16 órakor tartja az önkormányzat,
melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.
HPV elleni védoltás: Budakeszi Város Önkormányzata két és félmillió forintot biztosított a
Budakeszin életvitelszeren él 6., 7., 8. osztályos
leánygyermekek human papilloma vírus (HPV) elleni védoltására. Összesen 79 gyermek már nyári
szünet eltt térítésmentesen megkapta az els
oltást, a másodikra november-december folyamán
kerül sor. Az oltás a száz ismert HPV-típus közül
azon négy ellen véd, amelyek a legnagyobb gyakorisággal vezetnek méhnyakrák kialakulásához.

jelzi Nagy Gáspár elkötelezettségét. Szabadrabok című,
1999-ben megjelent gyűjteményes kötete tartalmazza mindazon verseket, amelyeket korábban a cenzorok
miatt ki kellett hagynia köteteiből.
Sok megszolgált irodalmi díj birtokosa. A 21 díj
közül csak néhány: 1977ben Radnóti-díjjal, 1990-ben
József Attila-díjjal, 1993-ban
Nagy Imre-emlékplakettel,
1994-ben Kölcsey-díjjal, 1999-ben Balassi
Bálint-emlékkarddal, 2000-ben Kossuthdíjjal, 2006-ban Magyar Örökség-díjjal
tüntették ki.
2013-ban a Vas megyei Bérbaltaváron
szülőházát emlékházzá alakította a felesége és gyermekei alapította Nagy Gáspár
Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Múzeum,
ahol Valaki ír a kezeddel címmel emlékkiállítást rendeztek be, hogy Nagy Gáspár
erős hitét, erkölcsi meggyőződését tükröző életművét a világgal megismertessék.

Átalakul a Munkácsy utcai
járda és a csomópont
A Munkácsy utca gyermekorvosi rendelővel
szemközti, Szél utca és Vásárhelyi utca közé
eső járdaszakaszát a BVV Kft. munkatársai
2014. június 30. - július 16. között megújították. A munkákra Budakeszi polgármestere a rendelkezésére álló keretéből még a múlt
év végén egymillió forintot különített el. Az
orvosi rendelő előtti járdát is kialakítja az
önkormányzat, a testület 2014. júniusi ülésén döntött az engedélyezési és kiviteli terv
elkészítéséről, melyhez árajánlatokat kért be.
Mind a gyalogos, mind a közúti forgalom
szempontjából problémát okozó Szél utcaMunkácsy utca csomópontjának átépítésének lehetőségéről is döntött a képviselő-testület. Megvizsgálják, milyen módszerekkel
biztosítható a gyalogosok biztonsága és tervezik egy közlekedési tükör kihelyezését is.

Energia-megtakarítás
megújuló energiával
Budakeszi Város Önkormányzata a polgármesteri hivatal, a Széchenyi István
Általános Iskola és a Pitypang Óvoda megújuló energia alapú fejlesztésére százmillió forintos, vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert. A beruházás során
három, összesen 101.840 Wp névleges teljesítményű napelemes rendszert helyeznek
el a három önkormányzati intézményben.
A rendszer átlagosan évi 118.500 kWh villamos energiát állít elő, mely az épületek
villamos energia felhasználásának várhatóan 52,7%-át fedezi.
A kivitelezés augusztus elején kezdődik
és a hónap végére be is fejeződik.
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Szél Bernadettet újra az LMP társelnöke Elhunyt Furkó Zoltán

Kerekesszékkel
a TESCO-ban
Budakeszi Idősügyi Tanácsa azzal a
kéréssel fordult a TESCO áruházlánc
vezetéséhez, hogy a mozgáskorlátozottak vásárlásának megkönnyítése érdekében rendszeresítsen budakeszi üzletébe egy olyan kerekesszéket, amelyet
a bevásárló kocsikhoz hasonlóan vehetnek igénybe a rászorulók.
Az áruházlánc vezetése a kérést oly mértékben találta indokoltnak, hogy a közelmúltban
kapott tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben az ország valamennyi TESCO áruházába
telepítettek kerekesszéket. Ez a segédeszköz,
melyet minden esetben az áruházak vevőszolgálatánál kell keresni és kérni, a budakeszi TESCO áruházban 2014. augusztus
1-jétől kezdődően áll a rászorultak rendelkezésére. A kerekesszéket a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőkön kívül igényelheti minden olyan – elsősorban időskorú – vásárló, aki nem tekinthető a szó klaszszikus és megszokott értelmében vett mozgáskorlátozottnak, de aki számára az áruház
nagy területének bejárása és a huzamosabb
ideig tartó vásárlás lebonyolítása nehézséget,
gondot okoz. Kérjük és bíztatjuk városunk
és a környező települések lakosságát, hogy a
rendelkezésünkre álló újabb lehetőséggel bátran éljenek. Ugyanakkor kérjük azt is, hogy
a térítés nélkül igényelhető kerekesszék állagának hosszú ideig történő megőrzése érdekében azt kizárólag csak rendeltetésszerűen
használják.
Farkas László
Budakeszi Város Idősügyi Tanácsának elnöke
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Életének 74. évében elhunyt Furkó
Zoltán. A közismert írót, rádiós és
tévés szerkesztőt, több rádió- és
televíziótörténeti, irodalmi és képzőművészeti tanulmány szerzőjét családja és barátai jelenlétében a budakeszi temetőben helyezték örök nyugalomra.
Furkó Zoltán 1969-től a Magyar Rádió
filmes és képzőművészeti adásainak szerkesztője, később a Magyar Televízió osztályvezetőjeként a Szép szó műsor szerkesztője és sorozatdramaturg, a Cimbora
című, színvonalas, gyermekeknek szóló
magazinműsor egyik írója, 2004-ben a
Magyar Rádió Vasárnapi újság című műsorának főszerkesztője is volt.
Létrehozta az Ajtósi Dürer könyvkiadót, aminek legismertebb kiadványait is ő írta: A magyar rádiózás hőskora
és A televíziózás története című sorozatot, melyek ma már egyetemi tankönyvek.
Gazdag életművet hagyott maga után, irodalmi és képzőművészeti tárgyú tanulmányait minden jelentős folyóirat közölte.
A Magyar Pen Club és a MÚOSZ tagja volt.
(MTI)

Rókát fogtak az Erkel utcában
Július végén két rókára lettek figyelmesek a lakók egy kertben a budakeszi Erkel
utca környékén. Többször is feltűntek, de
csak pillanatokra mutatták meg magukat.
A nyomaikat viszont rendszeresen ott
hagyták a kertben. Nem könnyű eldönteni, hogy a lakott területen felbukkanó állatok veszettek vagy csupán éhesek,
hiszen az egészséges rókák természetével
homlokegyenest ellentétes, hogy emberek
előtt mutatkozzanak. A városok terjeszkedésével és az erdős területek csökkenésével azonban a rókák új élőhelyek és élelemforrások után kutatnak és sokszor azt
éppen a városokban találják meg: a szemeteskukák mélye temérdek könnyen megszerezhető táplálékot rejt számukra.

Banktisztviselők
önkéntes munkája
a vadasparkban
Egy nemzetközi pénzintézet 350 munkatársa végzett önkéntes munkát a
közelmúltban a Budakeszi Vadasparknál.
A lelkes munkatársak játszóteret, parkberendezéseket festettek a Szilfa-tisztáson,
a szilfa-tisztási játszóváron kipótolták a
hiányos részeket, a sarkoknál ütéscsillapító zónákat alakítottak ki. Az önkéntesek sétautakat metszettek, szemetet szedtek a Vadaspark környékén, avart és zöld
gallyat gyűjtöttek a kérődzőknek és a vaddisznóknak, valamint a Vadasparkban, a
Parasztudvarban és a parkolóban is végeztek kisebb felújítási munkákat.

fotó: Steinglauber Nóra

Újra Szél Bernadettet és Schiffer
Andrást választotta a párt társelnökévé az LMP országos kongresszusa
július 19-én. A társelnökök nem árulták el, hogy milyen arányban voksoltak rájuk, Schiffer András közlése szerint a szavazatok nyolcvan százalékát
kapták meg.

Schiffer András a döntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy megválasztották a párt kilenctagú országos elnökségét
is, amely a korábbi országos választmány
feladatait veszi át. Az elnökségbe automatikusan bekerül a két társelnök.
A sajtótájékoztatón Szél Bernadett felhívta a figyelmet, hogy az elnökség nagy
része vidéki kötődésű, az ország minden
területéről kerültek be politikusok a párt
vezetésébe. Szavai szerint a korábbi országos választmánynak egy rendkívül nehéz
helyzetből kellett talpra állítani az LMP-t
és miután „újjáélesztették” a pártot, sikeres kampányokat bonyolítottak le. Most
már a hálózatépítés és a terjeszkedés kerül
előtérbe, mert az LMP láthatóan erősödni kezdett - hangsúlyozta. Azt is kiemelte, hogy a pártvezetésbe három nő is bekerült, így az LMP-ben a női részvétel biztosított. Az új vezetés semmiféle politikai
irányváltást nem jelent, folytatják a már
megkezdett gyakorlatot - közölte. Szavai
szerint az LMP nagy árat fizetett azért,
hogy kitartott az elvei mellett, de a választók jutalmazzák, hogy egy elvhű párttal
állnak szemben – jelentette ki.
(MTI-Fotó: Kallos Bea)

A lakók úgy döntöttek, hogy megpróbálják befogni az állatot. A friss csirkehúsból készített csali már az első este meghozta az eredményt. A befogott állatot
a Törökbálint környéki erdőkben engedték el.
A veszettségről cikkünket ld. a 10. oldalon.

Felvételt hirdet
A Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus
szeretettel hívja és várja soraiba mindazokat a hölgyeket és urakat, akik szeretnek énekelni és szeretik a vokális zenét,
valamint a jó hangulatú társaságot.
A világi és egyházi műveket egyaránt
éneklő amatőr kórus a kifejezetten családias jellegű próbákat hetente egy alkalommal tartja, 18.30-kor. A kisebb-nagyobb
helyi, illetőleg vidéki fellépésekre évente általában 8-10 alkalommal, a könnyed,
nem kötelező jellegű kórus összejövetelekre öt-hat esetben kerül sor. Jelentkezni
Farkas Lászlónál, a kórus vezetőjénél a
06-23-450-768 és a +36-20-5538-126
telefonszámokon lehet.

VB-bronzérmes
budaörsi sportolók
A Budaörsi Triatlon Klub négy versenyzője, Kovács Zsófia, Vanek Margit,
Tóth Tamás és Vanek Ákos képviselték Magyarországot Hamburgban, a
Világbajnoki Széria idei 6. futamán, a
Mix-Váltó Világbajnokságon. A július
12-13-ai hétvégén rendezett bajnokságon bronzérmet szereztek. A hamburgi
verseny már hosszú idő óta kiemelt jelentőségű: a legnagyobb létszámú verseny,
több mint 11 000 indulóval. Az Elit futamok pedig a világ leggyorsabb versenyei.
A budaörsi versenyzők a magyar triatlon
25 éves történetének legkiemelkedőbb
eredményét érték el. (forrás: Budaörs
önkormányzata)

Milliókkal támogatják
a civileket és a helyi
lapokat Budaörsön
Felosztotta a budaörsi képviselő-testület
a tavalyi évről megmaradt szabadon felhasználható mintegy félmilliárd forintot
a május 21-én tartott ülésén. Emellett
döntöttek a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatról is: húsz budaörsi civilszervezet mintegy hetven programját 11,97 millió forinttal támogatta az önkormányzat. Elfogadták az Új
Lap 4 millió forintos támogatását, azzal
a kitétellel, hogy a tartalék keretből még
2 millió forintot kapnak a későbbiekben. Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért
Egyesület) és Császárné Kollár Tímea
(Jobbik) amellett érvelt, hogy a három
helyi lapnak – Budaörsi Napló, Budaörsi
Infó és az Új Lap - egyenlő mértékben
kellett volna 6-6 millió forintot kapniuk. A Budaörsi Infónak eddig csak 4 millió forint jutott.

A budakeszi0 járás hírei

2014. augusztus

Biatorbágy családbarát település
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) 2005 óta minden évben július 11-éhez, a Népesedés Világnapjához
kötődve azoknak a városoknak adja át
a „Családbarát Önkormányzat” Díjat,
melyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos közösségeket erősítik és könnyebbé teszik a gyermeknevelést a hétköznapokban. Az első díjátadó óta 35 település kapott kitüntetést.
Az idei kitüntetettek Budapest Főváros
XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat,
Biatorbágy, Gyermely és Újkígyós önkormányzata.
A méltatás szerint Biatorbágy lakosságának
növekedése gyors, lakossága enyhén fiatalodik. Az önkormányzat „Örülünk, hogy megszülettél” elnevezéssel emlékplakettet adományoz a város szülötteinek, akiknek egyszeri 30000 Ft-os gyermekszületési támogatást biztosít. Rendkívüli és rendszeres gyermekvédelmi támogatás is igényelhető a létfenntartási gondokkal küzdőknek.
Az önkormányzat létrehozója a Biatorbágyi
Diákokért Közalapítványnak, valamint idén
10 millió Ft-os költségvetési keretet szavazott meg a pedagógiai tevékenység fejlesztéséhez.
A biatorbágyi önkormányzat pályázatot
hirdetett kamatmentes kölcsön és vissza nem
térítendő támogatás elnyerésére lakásvásárlásra és építésre. Az ingatlanadó értékéből az
önkormányzat a családtagok száma alapján
kedvezményt ad.
Előremutató intézkedés, hogy az újabb
óvoda építéséhez megvásárolták a szükséges telket. A helyi új iskola építési tervei elkészültek; a meglévő iskola iskolai
célú fejlesztési tervezése folyamatban van.
A következő tanévtől a 6. évfolyamosok
lovas oktatásban részesülhetnek.
Bölcsőde és családi napközi működik a

településen. A gyerekek nagy számára tekintettel 3 év alatt 12 új osztálytermet és 1 tornatermet újítottak fel. Az oktatás minőségének javítása érdekében egy iskolából négy
iskola jött létre.
A gyermekgyógyászati rendelő komplexumához az önkormányzat jelentős vissza
nem térítendő kölcsönt biztosít, a megyei
korai fejlesztő központ működéséhez támogatást nyújt. Finanszírozója a méhnyakrák
elleni védőoltásnak, a lisztérzékenység szűrésének. Az országban először vezették be a
bolti tej helyett a termelői tej programot az
iskolában.
Az otthon lévő kismamákat és gyermekeiket játszóház várja. Ifjúsági Információs
Pont és Közösségi Tér, valamint Ifjúsági
Klub és Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub működik a városban. A faluház keretei között
gyermekszínjátszó és gyermekbáb szakkör működik; a művészeti iskola „Kiemelt
tehetségpont”. A helyi könyvtár használata ingyenes.
A testvérvárosi kapcsolatok ápolásán belül
az önkormányzat külön támogatja az ifi
korosztály kapcsolattartását, egész évben
kiemelt figyelmet fordít a családos és gyermek rendezvények támogatására. Idén a tervek között szerepel a helyi játszóterek fejlesztése, felújítása.
Az óvodás korosztály számára minden
évben külön Közlekedési napot és Sportnapot
rendeznek. A nagyobbak sportolási lehetőségeit igyekszik támogatni az önkormányzat a
sportingatlanok fenntartásával. Az idős korosztály számára Nyugdíjas Klub működik.
2015-ben az önkormányzat az új ifjúságpolitikai koncepció elkészülését megalapozó
felmérés-kutatást anyagilag támogatja.
A díjat Tarjáni István polgármester távollétében Varga László, önkormányzati képviselő, a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke vette át.

Biatorbágyi Amatőr Tárlat – pályázat
Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi
tanácsadás az alábbi területeken:
•
•
•
•
•
•

munkajog,
társadalombiztosítás,
társasági jog (cégjog),
közigazgatási jog,
családi jog,
pénzügyi és adójog.

Továbbra is vegye igénybe JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat
ingyenesen Pest megye kijelölt településein a projekt
zárásáig!
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

A Biatorbágyi Faluház pályázatot hirdet Biatorbágyon élő, alkotó vagy tanuló
nem hivatásos alkotók számára. A jelentkezés határideje: 2014. augusztus 20.,
a pályamunkák leadása: 2014. szeptember 11. A pályázók körébe egyaránt várják az autodidakta, naiv alkotókat és a rajztanár végzettségűeket is.
Pályaműveket nyújthatnak be
mindazon nem hivatásos alkotók:
– akik betöltötték 16. életévüket,
– nem végeztek semmilyen képzőés iparművészeti főiskolát, egyetemet, sem itthon, sem külföldön, és
jelenleg sem hallgatói ilyen intézménynek.

Nevezés képzőművészeti kategóriában:
Festészet: Egy kép terjedelme maximum 1 m² lehet,
sorozat esetén maximum 50×70 cm/kép. A papíralapú pasztellkép a festészeti kategória
A grafika bármely ága: A grafikák szabványmérete
paszpartuval maximum 50×70 cm.
Kisplasztika, szobrászat: Az alkotások súlya
maximum 35 kg. Tűzzománc (festőzománc, sgraffito):
Az alkotások maximum 0,5 m²/kép méretűek lehetnek.

A szakmai zsűri által bemutaIparművészeti kategóriában
tásra érdemesnek ítélt alkotásoból
minden, ami a tárgyalkotás körébe tartozik,
2014 októberében, a magyar festészet napja alkalmából kiállítást tar- függetlenül az anyagtól (textil, kerámia, tűzzománc,
kovácsolt vas, bútor, játék, üveg, ékszer).
tanak Biatorbágyon, a Faluházban.
A népi tárgyalkotó művészet tárgykörébe tartozó
munkákat a pályázat kiírója nem fogad be.
Egy alkotó összesen három
Bővebb tájékoztatás:
művet adhat be kategóriánként,
Molnár Tibor művelődésszervező 06 30 337 4769
kiállításra kész állapotban.
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Újra élvezhető
a zsámbéki panoráma
Július 15-től újra megcsodálható a
különleges kilátás a zsámbéki romtemplom kőtárának, az egykori premontrei kolostor egyik romjának tetejéről. A zsámbékiak helyi összefogással
felújították ugyanis az épület tetejére
vezető lépcsőt, melyet leromlott állapota miatt az utóbbi időben lezártak.

A lépcső fából készült tartószerkezetének
megerősítéséhez és régi, korhadt lépcsőfokok cseréhez szükséges anyagokat a
romtemplom látogatói által vásárolt támogatójegyek árából szerezték be, melyeket
a Premontrei Kft. jóvoltából a Premontrei
Szakközép és Szakiskola lakatos és asztalos szakoktatói, Fuchs Tibor és Kerekes
József, valamint tanítványaik munkáltak
meg és építettek be, Pál György közreműködésével.

Megnyílt a wellness,
kedvezmény a telkieknek
Június 23-án megnyílt a Globall Wellness
& Spa központja, ahol húszméteres
uszoda, jacuzzik, lebegőkabin, gőz- és
sókamra, szaunák állnak nem csupán a
szállóvendégek, hanem a telkiek rendelkezésére is. A szolgáltatásokat a helyi lakosok 20% kedvezménnyel vehetik igénybe, telítettségtől függően, amelyről érkezés előtt érdemes a recepción érdeklődni
(06-26-814-900).
Aki főként úszni szeretne, az egész naposnál lényegesen kedvezőbb árú reggeli úszójegyet válthat, amely tartalmazza az úszómedence és a jacuzzik használatát 6-tól
9 óráig. Az esti jegy 18-tól 21 óráig érvényes. Mindkettő esetében jár a telki kedvezmény is. forrás: Telki Napló 2014. július
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A Kompánia a Zsámbéki Színházi Bázison
A budakeszi Kompánia Színházi
Társulat augusztus 8-9-én 20 órai
kezdettel Exile II. című darabjukat
mutatják be a Zsámbéki Színházi és
Művészeti Bázison.
A darabban az alkotók különböző szemszögekből, vizsgálják a „száműzetés” témáját. A száműzött két pólus között lavíroz: a nosztalgia és az előző én tagadása között….egyszerre meg akarja tagadni
mindazt, ami volt, ahonnan jön, a múltját,
és mindeközben nosztalgikusan ragaszkodik hozzá…
A fizikai (politikai okok, társadalmi)
száműzetésben az egyén legfőbb vágya a
párbeszéd az új közösséggel. E nélkül, vagy
a nyelv ismerete nélkül, az ember elveszettnek, értelmetlennek, és „nem létezőnek”
érzi magát.
A „színházépületekben” a nézőforgalmi helyek, a nézőtér, játéktér, öltöző, díszletraktár között nincs egyértelmű határvonal. Mindezek a dolgok, valamint a technika puritánsága, váratlan események/denevérek, madarak, időjárás/megjelenése, eltávolítják a nézőt a megszokott színházi előadás illúziójától, sőt lehetetlenné teszik a
hagyományos dramaturgiájú, jól megcsinált
előadások létrejöttét. A néző erőfeszítésre kényszerül, lemond a kényelemről, alkotó társává, részesévé válik egy folyamat-

nak, színházi eseménynek. A volt rakétabázis különleges helyszínein zajló jelenetek,
installációk arra késztetik a nézőket, hogy
résztvevővé váljanak, felfedezzenek, keressenek, kimozduljanak a hétköznapjaikból.
Krónikásokká és felfedezőkké váljanak.
Szereplők: Czap Gábor, Hantos Násfa,
Horváth Brigitta, Kálmán Anikó, Kemény
Rozália, Lukács László, Lukács Máté,
Lukács Mihály, Mayer Zita, Mózes Zoltán,
Szalay Henrietta. Közreműködik Goda
Gábor. Rendező: Lukács László
A jegy 2000 Ft, a diákjegy 1000Ft.
Jegyrendelés e-mailen:
és telefonon: 06 23 342 318, 06 30 643
48 48. Az előadásokat hangárokban, vagy
szabad téren tartják, így érdemes figyelembe venni az időjárási és terepviszonyokat.
A Zsámbéki Színházi Bázist Zsámbékot
Szomor felé elhagyva, a Fejér megye tábla
után jobbra tábla jelzi (GPS N 47 33.421;
E 18 42.035)
A rendezvények előtt fél órával színházi buszjárat indul a Zsámbéki Művelődési
Ház elől ( Etyeki utca 2. ) a bázisra, amely
az előadások után indul vissza Zsámbékra
vagy Pátyra a helyközi járathoz. Az utolsó helyközi járat Zsámbékról 22:30-kor,
Pátyról 23:00 órakor indul Budapest felé.
A színházjegy nem tartalmazza a személyszállítás díját.
www.zsambekiszinhazibazis.hu

Nyári szünet a
polgármesteri hivatalban

Útépítés, javítás
pátyi mellékutakon

Augusztus 4-től 19-ig igazgatási szünetet
tart a perbáli polgármesteri hivatal. Az érintett időszakban munkanapokon 8-12 óráig
ügyeletet tartanak. Budajenőn, Tökön és
Remeteszőlősön július 21-től augusztus 3-ig,
Pátyon július 28-tól augusztus 10-ig szintén
igazgatási szünetet tartanak. Zsámbékon július 21. és augusztus 22. között átmenetileg
rövidebb lesz az ügyfélfogadási idő: hétfőn,
szerdán és pénteken 9.30 és 10.30 között
fogadják az ügyfeleket. Nyomtatványok,
beadványok, dokumentumok személyes
átvétele a zsámbéki ügyfélszolgálaton hétfőtől-péntekig 9-11 óráig lehetséges.

Idén a mellékutak javítására hatvan millió
forintot költ az önkormányzat közbeszerzés keretében, ez az összeg húsz utca javítására elegendő. Július elején indultak a munkálatok, amely szükség szerint kátyúzásokat, szakaszfelújításokat, teljes útjavítást
darált aszfalttal és rendes aszfaltozást is tartalmaz. Hogy egyes esetekben mit választott az önkormányzat, azt nagyban befolyásolta az a szempont, hogy a rendelkezésre álló összegből a lehető legtöbb mellékutat lehessen a normális közlekedésre alkalmassá tenni.
forrás: paty.hu

Fegyházra ítélték a 2011-es nagykovácsi emberölés vádlottjait
Tizennyolc és tizenhét év fegyházra ítélte első fokon, nem jogerősen a 2011ben Nagykovácsiban elkövetett emberölés első- és másodrendű vádlottját a
Budapest Környéki Törvényszék, az ügy
harmadrendű vádlottja tíz év börtönbüntetést kapott.
Koszta János, a törvényszék szóvivője az
MTI-t arról tájékoztatta, hogy a három
férfit az ügyészség előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból elkövetett
emberöléssel és más bűncselekményekkel - lőfegyverrel és lőszerrel visszaéléssel - vádolta meg. Az elsőrendű vádlottat
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felbujtóként, a másodrendűt tettesként,
a harmadrendűt bűnsegédként ítélték el.
Az áldozat holttestére annak nagykovácsi házában egy ismerőse talált rá 2011.
augusztus 22-én. A rendőrség megállapította, hogy az elsőrendű vádlott többször
is kölcsönt kért az áldozattól, 2006-2007ben már többmilliós összegeket, ami után
havi egymillió forint kamatot adott. A törlesztést egyre nehezebben tudta fizetni:
személygépkocsija, édesanyja autója és az
édesanyja nevén lévő garázsok is az áldozat birtokába kerültek. A bűncselekmény
elkövetését a másodrendű vádlott vállalta, aki az eladósodott férfi üzlettársa volt,

közös bevételük pedig a kölcsönök törlesztésére ment el. Az elkövető a nagykovácsi ingatlan vevőjelöltjeként jutott be a
házba augusztus 19-én, és a férfit előbb
tarkón, majd mintegy 50 centiméterről
arcon lőtte. Hárommillió forintot zsákmányolt, majd égő gyertyákat helyezett el a
házban, leszerelte a gáztömlőt a vezetékről, és megnyitotta a csapot, hogy a ház
felrobbanjon. A megszerzett pénzből a
fegyvert szállító harmadrendű vádlott is
részesedett.
Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosításért, a védelem felmentésért és enyhítésért fellebbezett.
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Összefogás a kápolnáért
Áll egy kis kápolnarom Budajenő és
Telki határán, az egykori törmeléklerakó közvetlen szomszédságában, melynek meglétéről a Telki Napló 2003
márciusában már beszámolt. Az alig öt
négyzetméteres Péter-Pál kápolnának
három fala állt, padozata, födémje már
akkor sem volt, és az idő csak tovább
rontott az állapotán.
A 11 évvel ezelőtti kutakodás során
az derült ki, hogy a
kápolnát és a mellette álló keresztet
talán az 1800-as
évek elején építtették sváb családok.
1944-ig
budajenőiek használták és gondozták, régen itt volt
a húsvéti körmenet vége, és a közvetlenül mellette lévő füves területen tartották a majálisokat. Bent az épületben
feszület és imapad volt, imádkozni jártak
ide a falubeliek, úgynevezett siratóházként működött. A kőkereszt, mely néhány
méterrel odébb, a Hilltopra vezető út
mellé került, egész jó állapotban megmaradt. A kápolna azonban a II. világháború harcaiban megsérült, és már nem állították helyre. A környékét szemétlerakónak, később sittlerakónak használták,
míg az egykori völgyet egészen feltöltötte a szemét.
Az elmúlt két évben a környezet rendezése terén nagy előrelépések történtek: a

telki önkormányzat egy pályázat keretében megvalósította az egykori hulladéklerakó rekultivációját, a Budavidék Zöldút

Szövetség
és
a telki önkormányzat együttműködése pedig a régi szekérút járhatóvá
tételével és megtisztításával járult hozzá a
rendezéshez.
A néhai kápolnát ápoló, és a kőkeresztet
állító Reisner-család tagja, Rézi néni a 11
évvel ezelőtti újságcikk megírásakor, közel
80 évesen azt mondta, hogy nagyon szeretné látni a felújított kápolnát, de ő azt
már nem éli meg. Viszont Rézi néni, hála
Istennek, él, és talán valóra válik az álma.
A KoKuKK Egyesület kezdeményezésére Telki és Budajenő önkormányzata, az

egyházközség, több helyi civil szervezet
és magánszemély támogatóként megállapodtak, hogy a két falu lakosságát, a helyi
k
közösségeket mozgósítva felújítják a
k
kápolnát és rendezik a környezetét.
Ö
Összefogva, a maguk erejéből, ahogy
a
az egykori elődök is a maguk erejéből
éépítették fel.
Kuli László építész, budajenői
la
lakos önkéntes munkájával elkészülttek a látványtervek, és egy előzettes becslés is a kivitelezés költségeir
ire, amelyek kb. 1 millió Ft-ra rúgn
nak. Ezt összegyűjthetjük készpénzb
ben vagy természetbeni felajánlások
fformájában, pl. azzal a bontott tetőccseréppel, amit az egyház nevében
ajánlott fel Harkai Gábor plébános.
Szeptemberben el is kezdődhetnének a kivitelezési munkálatok, és ha
minden a tervek szerint halad, még
idén átadhatjuk a két falu közös kincsét, a több mint kétszáz éves, felújított kápolnát.
Ehhez azonban szükség lesz Telki
és Budajenő lakosságának összefogására, és elsősorban anyagi segítségére. E célra a KoKuKK Egyesület nyitott egy önálló, az egyesület pénzügyeitől független bankszámlát, amelyen csak a
kápolna-felújítással kapcsolatos bevételek
és kiadások szerepelnek majd, s amelyre
a pénzbeli felajánlásokat várják. A számla
adatai a következők:
Számlatulajdonos:
KOKUKK EGYESÜLET
Számlavezető bank: BRB Bank Zrt.
Számlaszám: 58300141-12006467
Kamlah Szilvia

Már az ötödik újult meg a századelő
templomi zászlóiból
2011 nyár elején számoltunk be először arról, hogy Budakeszin a templompadláson talált egyik egyházi zászlót és
egy körmeneteknél használatos baldachint újíttatott fel Herein Gyula budakeszi vállalkozó Szabó Judit, az esztergomi bazilika textil-restaurátorának, a
fából készült elemek vonatkozásában
Zágoni Péternek a segítségével.
Ugyanazon év decemberében két
újabb, egy százötven évnél is régebbi
zászló készült el Hidas Mátyás, Herein
István szponzorálásának, Szabó Judit
és Zágoni Péter munkájának és Martin
Erzsébet támogatásának köszönhetően.
A zászlók karácsonykor foglalták el eredeti helyüket a plébániatemplomban.

Hischer Ágnes, Hidas Mátyás és Zágoni Péter

2012 karác
csonyára
újabb
z
zászlóval
bőv
vült
a budakes
szi
plébániat
templomot
dís
szítő
zászlók
s
sora.
Az egyik
o
oldalán
Szent
F
Flóriánt,
a
m
másik
oldalán
S
Szűz
Máriát
f
festményen
ábr
rázoló
zászló
lót
Hereinné
H
Hischer
Ágnes
és Hidas Mátyás újítta
újíttatta fel. A munkát az Iparművészeti Múzeum főrestaurátora végezte. Az eredeti zászlórúd felújítása Zágoni Péter restaurátor munkája. De már ekkor tervbe vették e legutóbbi zászló párjának felújítását is, amely ez év júliusára készült el és foglalta el a helyét
a templomban Hereinné Hischer
Ágnes, Hidas Mátyás, Martin
Erzsébet és Zágoni Péter jóvoltából.
Koós Hutás Katalin
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A veszettség a rókák leghírhedtebb megbetegedése
A veszettség kórokozója minden emlős
állatra, így az emberre is halálos. A fertőzést a legtöbb esetben a veszett állat
harapásával a sebbe kerülő nyál okozza. Azonban más kóbor vagy vadállat
által okozott sérüléssel, például karmolással is célszerű minél előbb orvoshoz fordulni. A rókák vakcinázása és
a kötelező eboltás miatt azonban az
igazi veszélyt a kóbor ebek és az oltatlan macskák jelentik a betegség terjesztésében.
Európában, így hazánkban is az erdei
veszettség legfontosabb hordozója a vörös
róka. A veszett róka valódi természetével
szöges ellentétben álló viselkedést mutat,
ugyanis elveszti a félelemérzetét, s ha
ráijesztenek, akkor ahelyett, hogy eliszkolna, gyakran elborult fejjel mindennek neki támad. Ez a viselkedési forma
első sorban a betegség első napjaira jellemző, a mindenki által rettegett habzó
száj, csupán a végső fázisban jelenik meg.
Ezen jelenség oka a nyelésben fontos száj
és gége izmok bénulása: a fertőzött állat
nem tud nyelni és ebből fakadóan kiszárad. A szájhabzás abból fakad, hogy a
szervezet utolsó kétségbe esett próbálkozásában igen sűrű, viszkózus nyálat termel, amelyet az állat bénultága miatt nem
tud lenyelni. Végül a légző izmok bénulása vagy a kiszáradás végez a magatehetetlen állattal. Egy veszett róka 4-7 napnál
nem él tovább, és többnyire csak a betegség elején kóborol, utána elbújik az odújában és ott éri a vég.

MI

A HELYZET AZ EMBERNÉL?

A vírus lappangási ideje nagymértékben
függ attól, hogy mely testtájékon indult a
fertőzés. Átlagosan 16-60 nap a lappangás, de extrém esetben akár egy évig is
elhúzódhat. Nagyon fontos, hogy minél
előbb orvoshoz forduljunk, ha veszettség gyanús állattal kerültünk kapcsolatba, ugyani a kezelést, 3-4- dózist, még a
tünetek jelentkezése előtt meg kell kezdeni. A betegség tünetei három szakaszra oszthatók:
A bevezető szakaszban lehangoltság vagy izgatottság, álmatlanság, rossz
étvágy, mérsékelt láz nyugtalanítják a
beteget. Olykor csapongó jókedv és a
sebhely zsibbadása, fájdalmassága is
mutatkozik. Ez az állapot 2-8 napig tarthat, de hiányozhat is úgy, hogy azonnal
az izgatottság szakaszának jelenségei lépnek előtérbe.
Az izgatottsági (dühöngési) szakaszban a lélegzet gyakran elakad, nyelési
görcsök lépnek fel. Erősebb fény, hang
vagy a beteg arcába fúvás fájdalmas
lélegzési és nyelési görcsöket válthat
ki, megfulladással fenyegetve a beteget. Gyakoriak az őrjöngési rohamok.
E szakasz 1-3 napig tart és vége felé a
láz folyton magasabb, a beteg állapota

10

egyre kétségbeejtőbb, remeg, sokat nyáladzik, köp.
A bénulási szakasz 2-18 óráig tart, az
izgatottság szűnik, a görcsök elmúlnak,
a nyelés javul, de a gyengeség fokozódik,
a tagok bénulnak, az eszmélet elvész és a
halál beáll. Sokszor már a második szakaszban meghal a beteg, fulladás következtében.

VAN

MEGOLDÁS

A rókák helyzete az elmúlt két évtizedben sokat javult, ugyanis 1992-ben
hazánkban is megindult a rókaállomány
Nyugat-Európa szerte akkor már sikeres
veszettség elleni vakcinázása. Évente kétszer, áprilisban és októberben ehető csalétekbe rejtik az oltóanyagot és repülőgépről szórják ki húspogácsák formájában
az erdőkbe, legutóbb idén április 5-19.
között. Az általában két hetes időszakokban ebzárlatot rendelnek el az érintett területek környezetében. Bizonyára
mindenki találkozott már a tavasszal
vagy ősszel a jellegzetes vörös színű rókás
felragaszokkal az erdőben, melyek arra
hívják fel a figyelmet, hogy ne érjünk az
esetleges csalicsomagokhoz és ne hagyjuk, hogy a kutyánk megegye azokat.
A rókák vakcinázását a Vidékfejlesztési
Minisztérium Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatalának
(NÉBIH)
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága
koordinálja.
A már évek óta tartó vakcinázás
eredményeként jelentősen lecsökkent
Magyarországon a veszettségi esetek
száma. Amíg 1992 előtt évente átlagosan
mintegy 1400 esetet regisztráltak, 2004ben a bejelentett esetek száma alig haladta meg a százat (124 eset), 2009-ben már
csak egy veszettségi esetet jelentettek
hazánkban. 2010 első felében öt esetet
regisztráltak (a beteg állatok mindegyike
az országhatáron - Szerbia felől - átkelve jutott át hazánk területére), míg 2011
és 2013 között nem állapítottak meg
veszettségi esetet.

NEM

BIZTOS, HOGY VESZETT

A városok terjeszkedésével és az erdős
területek csökkenésével a rókák új élőhelyek és élelemforrások után kutatnak
és sokszor azt éppen a városokban talál-

ják meg. Hazánkban ugyan még csak
most kezdenek megjelenni az első „városi
rókák”, de nyugati államokban a jelenség gyakoribb. A városba beköltöző rókák
hozzászoknak az emberek közelségéhez,
s a szemeteskukák mélye temérdek könynyen megszerezhető táplálékot rejt számukra. Megfigyelések szerint a bőséges
élelemforrásnak köszönhetően egyes urbanizálódott rókák egy év alatt akár két
almot is felneveltek.
Ha lakott területen rókával találkozunk, a halálos veszély ismeretében minden esetben kerüljük vele az érintkezést.
Lehet, hogy a városiasodott róka hozzászokhat az ember közelségéhez, de egy
egészséges róka megsimogatni soha nem
engedi magát!

HÁZI

KEDVENCEK,

MINT VESZÉLYFORRÁSOK
A kutyákat jól kidolgozott éves oltási program keretében oltják veszettség
ellen. Azonban sok gazda mégsem oltatja be kutyáját, holott kötelező lenne. Ez
erdőszéli településeken különösen problémás, ahol a kutya kiszökve az erdőben esetleg összeakadhat egy fertőzött
rókával, vagy egy veszett kóbor kutyával,
melyek egy sajátos oltatlan sávot képeznek a kötelező eboltás és az erdei rókavakcinázás között.
De egy közönséges házi macska is
sok tekintetben veszélyesebb lehet, mint
egy róka. A macskáknak nincs kötelező veszettség elleni oltásuk. A kerítések
sem jelentenek számukra kihívást, így a
kutyákkal ellentétben messzire elkóborolhatnak. A macskák nyála már alapvetően
sok kórokozót hordoz, többet, mint egy
egészséges kutyaé vagy rókáé. Kevésbé
kiszámítható a viselkedésük, a legváratlanabb pillanatokban, játék közben könynyen megkarmolhatnak vagy megharaphatnak. A veszett macska a rókával ellentétben nem „megszelídül”, hanem támad,
méghozzá igen veszélyes módon legtöbbször a fejet veszi célba. Innen pár óra
alatt az idegrendszerbe kerülhet a vírus.
Érdemes tehát a macskatulajdonosoknak
felkeresni az állatorvost és kedvencüket, s
így áttételesen magukat is oltással védeni
a veszettség ellen.
-iránytű-

Pest Megye Környezetvédelméért Díj
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei
által az épített és természetes környezet
állapotának megóvásáért, jobbításáért és
fejlesztéséért tett erőfeszítéseit, ezért az
e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008-ben Pest Megye
Környezetvédelméért Díjat alapított.
A díjakat minden év decemberének elején
a Megyenapon adják át. Az idei díjazottakra szeptember 1-ig lehet javaslatot tenni
levélben a Pest Megyei Önkormányzati

Hivatal Területfejlesztési Koordinációs
és Irányítási Iroda (1052 Budapest,
Városház u. 7.) címén Schindler-Kormos
Eleonórának, akitől egyben további részletek is kérhetők a 06-1-233-68-60 vagy
a 06-20-352-9609 telefonszámokon, valamint a kormose@pestmegye.hu levelezési címen.
A borítékra írják rá a pályázat címét:
Pest Megye Környezetvédelméért Díj
2014.
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Lehet-e póráz nélkül?
Lehet-e póráz nélkül sétáltatnunk a
kutyánkat az erdőben? Mindennapos
probléma ez az erdőkkel körülvett, Buda környéki településeken.
A válasz egyértelmű: Nem lehet!
A 2012. évi II., szabálysértési törvény
alapján, aki „természeti területen” és
vadászterületen póráz nélkül elengedi a kutyát, az szabálysértést követ
el (veszélyeztetés kutyával). Mindkét
kategóriába beletartozik az erdőterület is, így a szabályozás a minket körülvevő erdőkben is érvényes.
Az erdő látogatója – a kutyával túrázó,
sétáló kutyatartó is az – az erdei életközösségben kárt nem okozhat, az ott
tartózkodók pihenését nem zavarhatja.
A törvény úgy véli, hogy a póráz nélküli kutya alkalmas arra, hogy e szabályt
megszegje, megrémít jelenlétével, magatartásával más túrázót és a vadat, növényeket károsíthatja..

Szabálysértést követ el, kutyával
veszélyeztet tehát az, aki a felügyelete
alatt álló kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
vagy kóborolni hagyja; aki természeti és
védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső
kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja; aki szájkosár
és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja; aki élelmiszer-elárusító
üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz; s aki veszélyes ebét
nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez
el a ház bejáratán a veszélyes ebre utaló
megfelelő figyelmeztető táblát.
E szabálysértési esetekben a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr,

Parkoló épül a Csergezán Pál-kilátóhoz
Huszonöt férőhelyes parkolót épít a
Nagy-Kopaszon álló Csergezán Pálkilátó látogatóinak a Pilisi Parkerdő
Zrt. A kilátóhoz vezető zöld háromszög-jelzésen, a Telkibe vezető, nagy
forgalmú, s ezért balesetveszélyes közút melletti
Hideg-völgyi erdészháznál
eddig is sok kiránduló parkolt.
A most kialakítandó parkolóba biztonságos lesz a ki- és
a behajtás, a buszmegállót is
másik helyre teszik át, így a
gyalogosok számára is egyszerűbbé és kockázatmentesebbé válik a helyszíni közlekedés. A parkoló mellett pihenőhelyet is kialakít az erdőgazdaság, ahol
öt tűzrakó hely, kis sportpálya, játszótér, és a tervek szerint büfé is várja majd
a látogatókat. A parkolót és az új pihenő-

helyet az őszi szezonban vehetik birtokba
a kirándulók.
A parkolótól a zöld háromszög-jelzés
a már útközben is szép látványt kínáló
Tarnai-pihenőn keresztül vezet a mintegy
két és fél kilométerre található kilátóhoz, ahonnan teljes
körpanoráma nyílik a Budaihegységre és a Zsámbékimedencére. A parkoló építési munkái során az erdőjárók türelmét kérik, ebben az
időszakban lehetőleg ne itt
hagyják az autójukat, hanem
Nagykovácsi felől közelítsék
meg a Csergezán Pál-kilátót.
A kilátó tervezői a hannoveri világkiállítás magyar pavilonját, a budakeszi református
templomot is jegyző budakeszi építész,
Basa Péter, Czér Péter szobrász és Jordán
László statikus.
forrás: Pilis Parkerdő Zrt

Új kilátó épül a Pilisben
A Pilisi Parkerdő Zrt. turisztikai fejlesztései sorában egy hajdani geodéziai
torony születik újjá kilátóként, melyet
várhatóan már az őszi kirándulószezonban átadnak a nagyközönségnek. A kilátó
turistaúton elérhető lesz
a nemrég felújított Somhegyi Turistaházból és
a Fekete-hegyi kulcsos
házból egyaránt.
Az alapozási munkákkal a Pilisi Parkerdő Zrt.
megkezdte az emblematikus helyszínre,
a Pilis-tetőre tervezett kilátótorony építési munkálatait. A Parkerdő turisztikai

fejlesztési programjának részeként megújul, és új funkciót kap az egykori geodéziai torony: a henger alakú vasbeton építmény kívülről faborítást kap, kilátószintje
mintegy 13 méter magasra nyúlik majd, ahonnan
gyönyörű panoráma nyílik a Pilisre, a Vörösvárimedencére és a Budaihegységre. Az erdőgazdaság 50 millió forintos
saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházása várhatóan október
folyamán elkészül, így még az idei évben
birtokba vehetik a természetjárók a térség
régóta tervezett új turisztikai attrakcióját.

helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki
helyszíni bírságot. Az erdészeti szakszemélyzet tagjai (erdészek, vadászok) közfeladatot ellátó személynek minősülnek,
így a szabálysértőkkel szemben intézkedést kezdeményezhetnek. E körben a tetten ért személyt igazoltathatják, cselekményük abbahagyására felszólíthatják,
rendőri intézkedésig a helyszínen visszatarthatják. Tevékenységi körüknél fogva
az erdő- és vadvédelmi szabályok megszegőivel szemben feljelentést tehetnek,
továbbá a szükséges vadászati hatósági,
erdészeti hatósági, szabálysértési hatósági eljárásokat kezdeményezhetik.
A vadászterülethez tartozó erdőkben
a bírságokon túl az elkószáló kutyusunk
életébe is kerülhet – a vadat űző kutya
elejthető – ha kutyatartóként nem figyelünk a szabályok betartására, gondatlanok, felelőtlenek vagyunk.

Lekvár
cukor nélkül
A szilvalekvár a legrégebbi és a legegészségesebb lekvárféleségünk. Bárhol megterem, és cukor nélkül lehet
befőzni.
A legjobb a Besztercei vagy a Besztercei
muskotály, de jó ízű lekvár készül az
Ageni, az Olasz kék vagy más magvaváló fajtából is. A legfontosabb, hogy a gyümölcs nagyon érett, sőt inkább túlérett
legyen. Ha a szár felőli része már kissé töppedni kezd, akkor igazán nagy a cukortartalma, ami a jó szilvalekvár alapfeltétele.
A főzés kezdetekor lehet egy kis vizet
aláönteni, hogy nehogy már a kezdetekor leégjen, mielőtt levet eresztene, ami
komoly veszély, így nagyon sokat kell
keverni. Óvatosan, mert a magas cukortartalom miatt magasabb a forráspont is,
ezért a pöfékelő massza csúnyán megégetheti a kezünket.
Aki több kisebb tétel befőzését vállalja,
és hadba tud fogni egy Zepter-lábost, megteheti, hogy este felrakja – tapasztalatom
szerint 4 kg gyümölcsöt – fedővel lezárt
edényben az elektromos tűzhely legkisebb
fokozatára, s ugyan hihetetlenül hangzik,
de reggelre keverés nélkül kész a lekvár,
már üvegbe is tehető.
A lekvár akkor jó, amikor a szilva héja
bepöndörödött, színe sötét és fényes, a
fakanálról már nem válik le és hideg vizes
pohárba csöppentve egy darabban lesüllyed
a pohár aljára és csak lassan málik szét.
A kész szilvalekvárt az üvegekben
néhány napig letakarva szikkasszuk, hogy
a teteje bebőrösödjön. Részben ez, részben
a szilva nagy cukortartalma védi a romlástól. Két-három nap után kössük le celofánnal, hogy ne porosodjék.
Koós Hutás Katalin
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Progra0
majánló

Buda környéki Irányt
Augusztus 8. péntek 16-21 óra
Családi ÖRÖMFOCI
a budakeszi focipályán
Jelentkezés a helyszínen.
Regisztráció
ertekesvagybudakeszi@
gmail.com címen.

Augusztus 8. péntek 18 óra
GÉM

– Ezosztigen Társulat
A belépés ingyenes.
Augusztus 8. péntek 20 óra

a Café Chaplinben
MANOYA DUÓ

Hodosi Enikővel
Belépőjegy: 500 Ft
Baross Gábor utca 1.
Tel.: +36 23 310 636
http://faluhaz.biatorbagy.hu

Aug. 8-9. pént.-szomb. 20 óra
EXILE II.

A Kompánia Színházi Társulat
a Zsámbéki Színházi Bázison
A száműzetés különféle
szemszögből
Rendező: Lukács László
Jegyár 2000 Ft,
diákjegy 1000 Ft
Jegyrendelés: 06- 23/342-318
info@zsambekinfo.hu
A rendezvények előtt fél órával színházi buszjárat indul a
zsámbéki művelődési ház elől
(Etyeki utca 2.) a Színházi
Bázisra, majd indul vissza
Zsámbékra vagy Pátyra a helyközi járathoz. Az utolsó helyközi járat indulása Zsámbékról
22.30, Pátyról 23 óra. A színházjegy nem tartalmazza a személyszállítás díját.
ww.zsambekiszinhazibazis.hu

Augusztus 9., 25. szombat
PÁTYI PIAC

a Piac üzletház körül

Aug. 9-10. szomb., vas. 10-18
Múzeumok Hétvégéje
Zsámbékon
Augusztus 9. szombat, 14 óra
MÁRIA MENNYBEVÉTELE

napi (Mariä Himmelfahrt)
gyógynövénycsokrok

(Kreidepussn) kötése
a Szent Vendel tájházban
gyerekeknek és felnőtteknek
Sztankovics Judittal.

Augusztus 9. szombat 17 óra
BEDNARIK ANASZTÁZIA

orgonakoncertje
a budakeszi
plébániatemplomban
(Fő u. 192.).
Műsor Bach Liszt
és Mozart művei
A belépés díjtalan,
de adomány adható
a rendezvény költségeire.

Augusztus 9. szombat 19 óra
TEMPLOMKERTI ESTÉK

a máriaremetei bazilikáért
Fővédnök: Láng Zsolt
a II. kerület polgármestere
Háziasszony: Schmitt Pálné
Makray Katica
A MAGYAR HONVÉDSÉG
LÉGIERŐ ZENEKAR
KONCERTJE

Állandó progr.: 18 óra szentmise

Augusztus 10. vasárnap 11 óra
SZOBORAVATÁS

Budakeszi német önkormányzata és
a Szépítő Egyesület
emlékművet állít,
Józsa Bálint alkotását
a 300 éve betelepített
német lakosság tiszteletére
a Szent László Közösségi
Ház előtt (Fő u. 208.)
Az emlékművet megáldja
Spányi Antal megyéspüspök
Ünnepi beszédet mond
Soltész Miklós,
egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkár
Köszöntők:
Győri Ottília polgármester
Franz Huber, a Budakesser
Gemeinschaft elnöke
Schrotti János,
a budakeszi német
önkormányzat elnöke
Zárszó: Hidas Mátyás,
a Szépítő Egyesület elnöke

Móniház Családi Napközi
1-6 éves gyermekek részére







bölcsődés és óvodás napirend
iskolai előkészítés
egyéni fejlesztés
logopédia
mozgásfejlesztések
gyermek jóga








alapozó
sakkoktatás játékosan
vizuális foglalkozások
dráma és népi tánc
környezet tudatos nevelés
palántázás, nagy kert

Várjuk, akár alkalmanként
néhány órás, napi vagy heti rendszerességgel.
Augusztus hónapban beiratkozási akció!
Mobil: 30 471 3341  Facebook: www.facebook.com/monihaz.csana
Cím: Budakeszi, Széchenyi u. 203.
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Moderátor
Kőrösiné dr. Merkl Hilda
K: a Budakeszi
Hagyományőrző Kör
asszonykórusa,
dalárdája és fúvószenekara
Az avatás előtt 10 órakor
püspöki szentmise.

Aug. 18-19. hétfő-kedd 20 óra
ISTENI SZÍNJÁTÉK

Aug. 11-12. hétfő-kedd 20 óra

avagy játék három körben:
Pokol-PurgatóriumParadicsom
Író: Dante Alighieri
Rendező: Jámbor József
a Zsámbéki Színházi Bázison.
www.zsambekiszinhazibazis.hu

Mark Ravenhill

Aug. 19. kedd 17-22.30

ÁLLAMPOLGÁRI
ISMERETEK

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS

(Citizenship)
a Manna Egyesület és a
Zsámbéki Színházi Bázis
ősbemutatója
www.zsambekiszinhazibazis.hu

Aug. 15. péntek, 10-19-23 óra
EXTRÉMSPORTVERSENY és
VERA and THE FOXES-

koncert
Biatorbágyon a Skate-parkban
(Ybl Miklós sétány)
(Eső esetén a Közösségi
Házban.)

Aug. 15. péntek 15.30-18.30
VÉRADÁS PÁTYON

a művelődési házban.
Személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ- kártya és
véradó igazolvány szükséges.

Aug. 16. szombat 8-12.30
TERMELŐI PIAC

Telkiben, a Pajtánál.

Aug. 16. szomb. 7-13 óra
PÁTYI PIAC
a Piac üzletház körül
és a volt Pizzéria teraszán.

Aug. 16. szombat, 19 óra
NYAKAS NÉPTÁNCGÁLA

a Höcögő Néptáncegyüttes
műsora a zsámbéki
romtemplomnál.

Augusztus 18-19-20. 20 óra
MATYI, A LUDAS

Rendező: Tengely Gábor
a MANNA
Kulturális Egyesület
és a Zsámbéki Színházi
Bázis koprodukciója
www.zsambekiszinhazibazis.hu

ása
szakszerű felújít
• Régi ablakok
kszigetelés
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ás, por és zaj
• Hőmeg takarít
m
le
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staurálása
• Régi kapuk re
ti és esztétikai
• Teljes szerkeze
felújítás
ak és
• Nyugdíjasoknoknak: kedvezény
os
ád
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cs
nagy

10%

attila.hadabas@gmail.com

06 30 644 2881

a pátyi Széchenyi téren
17 óra Ünnepélyes útátadás
az Iskola utcában
A Széchenyi téren:
18.30. Ünnepi beszéd Kenyérszentelés
19 óra Csalogány
Néptáncegyüttes
20 óra Irigy Hónaljmirigy
21 óra Tűzijáték
21.15 a Triász együttes
22.30 Utcabál

Augusztus 19. kedd 19 óra
SZENT ISTVÁN,
MAGYARORSZÁG ELSŐ
KIRÁLYA

címmel Antonio Caldara
oratóriumát adja elő
a Budaörsi
Latinovits Színház
www.latinovitsszinhaz.eu

Augusztus 19. kedd 20-03 óra
UTCABÁL

a herceghalmi sportpályán,
eső esetén a
tornacsarnokban.
Büfé: Nimród Fogadó
Zene: Varga Vince
Augusztus 20. szerda 8 óra
REGGELI ZENÉS
ÉBRESZTŐ

az Etyeki Alte Edecker
Musikantennel
16 óra Községi ünnep
a Liget utcai szabadtéri
színpadon
Ünnepi beszéd:
Makay István képviselő
kenyéráldás:
Mészáros Péter atya
K: óvodások kínálják,

NYÍLÁSZÁRÓK
ILLESZTÉSE
ZÁRAK
BEÁLLÍTÁSA, CSERÉJE

0 ajánló
Program

Jakobczi Eszter énekel
Danubius vonósnégyes
szabadtéri koncertje.

Augusztus 29. péntek 19.30

Augusztus 20. szerda 18 óra

Hályogkovács
Alkalmi Társulat
Ezen az éjszakán a nézők és
játszók együtt tesznek kísérletet
arra, hogy konvenciókat áthágva próbáljanak közelebb kerülni
férfihez és nőhöz.

SZENT ISTVÁN NAPI

ünnepi szentmise
a zsámbéki barokk
plébániatemplomban.

Augusztus 21-22-23. 20 óra
IDEGEN ELEMEK

a HUPS! Crew és a
Zsámbéki Színházi Bázis
bemutatója
www.zsambekiszinhazibazis.hu

Augusztus 22. péntek 21 óra
Loop film/installáció /
performance/tánc/színház
a DoN’t Eat Group
független laboratórium
előadásában
www.zsambekiszinhazibazis.hu

Augusztus 23. szombat
XX CSALÁDI NAP
FESZTIVÁL

a budakeszi
Farkashegyi reptéren.
Keszikerülő kerékpártúra,
bográcsos ételfőző verseny,
gyermekkoncert, folklór
műsor, művészeti csoportok bemutatói, repülős légi
bemutatók, játszóházak,
kirakodóvásár, tűzzsonglőr produkció, a BON-BON
zenekar koncertje, tűzijáték
és sok más érdekes program.
Részletek a később megjelenő
plakátokon.

Aug. 23-24. szomb.-vas. 20 óra
Kárpáti Péter:
NEGYEDIK KAPU

FÜGE - Gólem Színház Titkos Társulat
www.zsambekiszinhazibazis.hu
Az előadás után koncert!

Augusztus 24-31. vasárnap
VI. ESZTERGOMI
LISZT-HÉT

az esztergomi bazilikában,
a Szent Adalbert
Központban és a ferences
Szent Anna templomban.

SHAKESPEARE:
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

FIGYELMEZTETÉS:
Az előadásban nem lehet elrejtőzni, hátradőlni, elhúzódni,
menekülni, kedves Nézők, de
lehet velünk menni és
játszani, nevetni és szeretni,
kicsit fájni, oldódni.
ww.zsambekiszinhazibazis.hu

Aug. 30. szombat 8-12.30
TERMELŐI PIAC

Telkiben a Pajtánál

Augusztus 30. szombat 15.30
BOLDOGASSZONY

Némáné Nagy Júlia
kiállítása
a zsámbéki műv. házban.

Augusztus 30. szombat 16-tól
NYÁRBÚCSÚZTATÓ
UTCABÁL

a telki Pajta-Faluház
színpadán és kertjében
16 óra gyermekprogramok:
arcfestés, kézműves
foglalkozások
18 óra Magyar Népmese
Színház:
Az aranyszőrű bárány
20 óra UTCABÁL
Zene: LIMuZs zenekar

Aug. 31. vasárnap 20 óra
Gergye Krisztián Társulata
PETER WEISS:
MARAT/SADE
ww.zsambekiszinhazibazis.hu

Szeptember 1. hétfő 19 óra
INDIAI ZENEKLUB

a Marczibányi téri
Művelődési Központban
www.marczi.hu

Szeptember 10-14.
XXIII. BUDAVÁRI
BORFESZTIVÁL

2014. augusztus

ÁLLÁSHIRDETÉS
• SZERELŐT KERES budakeszi vállalkozás garázskapuk beépítésére,
sok utazással. Feltétel: német középszintű nyelvtudás, technikai
érzék, jogosítvány. EUROKAPU
06-30-924-7748
• KARBANTARTÓT keres a budakeszi Opel Interat, alkalmi jelleggel, egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Jelentkezés: info@interatkft.hu vagy
06-23-451-749

• OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA kismamák, nagymamák, diákok számára. Tel.: 06-20-368-0492 és
06-30-450-4738
• VÉDŐNŐT keres Telki önkormányzata teljes munkaidőben
felsőfokú végzettséggel, védőnői
képesítéssel. A pályázat benyújtásának határideje augusztus 30.
Telki önkormányzata 2089 Telki,
Petőfi utca 1. Borítékon a pályázati azonosítóval: 3/2014. Info:
dr. Lack Mónika 06-26-572-003

L A KO S S Á G I A P R Ó H I R D E T É S
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418
Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szakmai, kiállítói, tenyésztõi gyakorlattal vállalja az Ön otthonában
kutyája teljes körû kozmetikáját.
06-23-450-866, 06-20-9735-090
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgépek,
fagyasztók javítása garanciával,
hétvégén is. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Akciós lakásklíma
szerelés. Tel.: 06-20- 467-7693
• PALACKOS PB-GÁZ ingyenes házhoz- szállítással.
Elõrendelés: 06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263
• TV, VIDEO, rádiómagnó, CD,
lemezjátszó, távszabályozó és
háztartási kisgépek javítása.
Kemény Endre 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 korrepetálás, felkészítés
érettségire és középfokú nyelvvizsgára, társalgás anyanyelvûvel.
OROSZ minden szinten, üzleti
nyelv is. MAGYAR külföldieknek.
Tel.: 06-23-453-217
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általános és középiskolás diákoknak. Helyesírási, szövegértési
problémák javítása, középiskolás
felvételi előkészítés, érettségire
felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa gyártása, szerelése, javítása. Pontos,
precíz munka, kedvező áron.
Tel.: 06-70-268-9591
• TAKARÍTÁST, VASALÁST vállal
megbízható középkorú nő, igényes házaknál, referenciával.
Tel.: 06-20-440-2347
• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! Háztartási, ipari, elektronikai, kerti elektromos gépek, berendezések javítása, hibakeresése. Épületvillamossági szerelés, javítás, hibakeresés. Páty, Orgona u.5.
06-20-243-8811, 06-20-984-3782
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, munkájukra igényes
idősgondozókat, takarítónőket,

bébiszittereket, igény szerint, akár
bentlakással is. Empátia Iroda. 0670-380-5650, 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 hívható!
Tel.: 06-70-221-5144
• KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, ácsolatok készítése. T.: 06-30-644 2881,
Attila.Hadabas@gmail.com
• ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ Budakeszin a Bem és az Árnyas u. sarkán. 2x1111 m² T: 06-23-450-338
• KERTGONDOZÁS, parlagfű-mentesítés. Ifj. Márton Géza dísznövénykertész T.: 06-30-681-6217,
martongeza77@gmail.com
• PG BAU vállal homlokzati hőszigetelést, gipszkarton-szerelést,
szobafestést, mázolást.
Tel.: 06-20-375-6432
• KERTI ÉS HÁZ KÖRÜLI munkák
vállal megbízható, leinformálható
középkorú férfi. 06-30-388-1588
• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK! Porcelánt, kerámiát, festményt, csillárt, bronz- és ezüsttárgyakat, képeslapot, bizsut,
borostyánt, bakelit hanglemezt,
órákat, könyveket, hifit, teljes
hagyatékot, lomtalanítást díjtalan kiszállással, értékbecsléssel.
Hívjon bizalommal!
06-1-466-8321, 06-30-973-4949
Pintér Nikoletta
• ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötnék
szakképzett ápolónői végzettséggel. Tel.: 06-1-285-4808,
06-30-991-8719 Aradi Lászlóné
• KÉZI KASZÁLÁST, kerti munkákat vállalunk. Kerítésfestés, sziklakertépítés. 06-20-259-3461,
06-20-208-6322
• HÁZTARTÁSVEZETÉST vállal leinformálható középkorú nő igényes
háztatásba. Tel.: 30/639-2668
• ANGOL / NÉMET nyelvórák
minden szinten, egyénileg vagy
kis csoportban. Információk:
www.kerekmondat.hu
T.: 06-23-456-632, 06-20-382-0971
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A hirdetések tartalmáért és a szolgáltatások minőségéért a kiadó felelősséget nem vállal.

Buda környéki Irányt

Buda környéki Irányt
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H i r d0e t é s

Buda környéki Irányt

KÖNYVELÉS
Budakeszin
könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést,
könyvvizsgálatot, adótanácsadást, bérszámfejtést, hatóságok előtti
képviseletet, garanciával.

Telefon:
30 268 5858

2014. augusztus

AG O R A
l Kft-k,

Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
l Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek
részére,
AGORA Kft.
l Kalkulációk, tervek, értékelések,
2094. Nagykovácsi,
l Folyamatszervezés, szabályzatok.
Dózsa Gy. u. 18.
l Év

Tap a s z t alat, s z ak é rte le m ,
megbíz hatóság!

K Ö N Y V E L É S

St-R-AS Bt.

Strasszer Róbertné Judit
Tel.: 06 23 457 138, 06 20 355 4033
E-mail: stras@interware.hu
www.stras.hu

26/389-132
30/9520-654
www.agorahungary.hu

A St-R-As Bt. VÁLLALJA TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI 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

AUTÓSZERELŐK ÉS FLOTTA TULAJDONOSOK EXTRA KEDVEZMÉNY!

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS SZOMBATON IS!
S Z O M B AT I N Y I T VA TA R T Á S : 9 - 1 4 - I G
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Gyermeke érdeklődik a zene- és tánctanulás iránt?
Olyan délutáni elfoglaltságot keres,
amely egyszerre fejleszti gyermeke önértékelését, önkifejezését és hozzájárul
társas kompetenciáinak bővüléséhez?
Fontosnak tartja, hogy gyermeke olyan
tevékenységben lelje örömét, mellyel
koncentrációs képessége is javul?

A Kiss Zenede AMI
éppen ezt kínálja
Önnek és gyermekének!
A 21 éves tapasztalattal,
évente legalább 3 fellépési
lehetőséget nyújtó művészeti képzésünk 8 budapesti és
3 vidéki (Páty, Telki, Budajenő)
helyszín mellett az évek óta
növekvő érdeklődés eredményeként 2014 szeptemberétől
már Budakeszin is elérhető!

Hús- Hentesáru
egyeskereskedés
és V
y, Kovács Imre

2071

Pát

utca 7
.

ves házi füstölt terméke
í
m
z
ké
ias környezetben k
család
- Tőkehús - Szalámik, felvágottak - Disznósajt
- Baromfi
- Friss tepertő
- Tepertőkrém
- Házi zsír
- Grillhúsok
- Grillkolbász
Nyitva tartás

AMIT KÍNÁLUNK: szolfézs előképző zenei informatikával, furulya,
trombita, gitár, jazz-gitár, jazz-basszusgitár, jazz-dob, szintetizátor,
magánének (klasszikus- és könnyű), balett alapú moderntánc, társastánc.
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ, BEIRATKOZÁS ÉS ÓRABEOSZTÁS:
2014. szeptember 8., hétfő 16-20 óráig az Erkel Ferenc Művelődési
Központban, ahol találkozhatnak pedagógusainkkal.

K, Sz, Cs, P: 7-18
Szo 7-13
h, v: zárva
0623/343-324
Vízlágyítóba sótabletta

K I S S Z E N E D E A L A P F O KÚ M Ű V É S Z E T I I S KO L A
1028 Budapest, Hidegkúti út 167. I 06 (1) 274 7549
zenede@t-online.hu I www.kiss-zenede.hu I facebook.com/kisszenede

25kg/zsák 2.100 Ft
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