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Buda környéki Irányt� H i r d e t é s

B�vebb információk a projektr�l a Trebag Kft. honlapján (trebag.hu) 
a Tudásbázis alatt, vagy a projekt honlapján: agroskill.eu. 

Ingyenes tanfolyami lehetőség!
A projekt keretén belül 2015 els� negyedévében 4 x ½ napos tréninget szervezünk, ahol mez�gazdasági szakoktatók és ökológiai 
gazdálkodók számára képzést tartunk nem-formális tanulás formájában, melyet képzett, az ökológiai gazdálkodásban jártas trénerek 
vezetnek. A tervek szerint fest�növényekr�l szóló ismeretanyag kerül átadásra.
Lehet�ség szerint olyan jelentkez�ket várunk, akik pedagógiai végzettség�ek (esetleg szakképzésben is jártasak), az ökológiai 
gazdálkodás iránt elkötelezettek, és a megszerzett tudást saját gyakorlatukban fel fogják tudni használni. Túljelentkezés esetén el�nyben 
részesülnek a tanárok és az ökológiai gazdálkodással foglalkozók.
Id�pont: 2015 március második fele – április els� fele id�szakban 4 x ½ nap, egy kés�bb rögzítend� dátumban
Helyszín: Trebag Kft., Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 20.
Jelentkezés: folyamatosan Várnai Mónikánál a 26-555-221 telefonszámon vagy a monika.varnai@trebag.hu e-mailcímen.

AGROSKILL
Az informális tanulás érvényesítését segít� módszertani transzfer 

szakképzési intézmények számára a fenntartható mez�gazdaságban
Az Európai Unió Az egész életen át tartó tanulás programja által támogatott 

AGROSKILL projekt 2013 októberében kezd�dött és két évig tart. Célja, hogy az is-
kolarendszeren kívül megszerzett tudást lehessen érvényesíteni, elismertetni a szak-

képzésben a fenntartható (biológiai) mez�gazdaság területén. 

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
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2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
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Pest megyei hírek

Véghajrá a 2014-2020-as 
beruházások előkészítésében 

2015.  I. számBuda környéki Irányt�

Az elfogadott uniós operatív progra-
mokhoz kapcsolódva 14 Pest megyei 
járásközpont (Aszód, Budakeszi, 
Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Gödöllő, 
Monor, Nagykáta, Nagykőrös, Ráckeve, 
Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, 
Vác) tervezi újra a jövőjét.

A Belügyminisztérium még 2014-ben kezd-
te meg az előkészítését annak az átfogó 
programnak, melynek célja, hogy a hazai 
településszerkezeten belül jellemzően szer-
veződő várostérségi központokra alapoz-
va teljessé tegye a gazdasági és településfej-
lesztési projektek területi tervezését. Ez azt 
jelenti, hogy március és június között egy-
séges módszertani alapelvek szerint készül-
nek el a kis- és közepes városok és közvet-
len környezetük gazdasági és funkcionális 
egységét leíró tervek – az ún. integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiák (ITS). A tervezést 
minden régióban egységesen egy tervezői 
konzorcium végzi.

Pest megyében nem csak Érd Megyei 
Jogú Város, hanem több Pest megyei város-
térség önálló karakterrel rendelkezik, lénye-
gében megyei jogú városok feladatait látják 
el. A főváros térsége többközpontú város-
térség, sajátos pólustérségekkel és vállalko-
zási övezetekkel, valamint a leszakadó tér-
ségek sajátos fejlesztési igényeivel. 

Az ITS készítése fontos lehetőség arra, 
hogy a járások fejlesztési igényét érthető 

és kézzelfogható módon határozzák meg 
az érintett önkormányzatok, valamint a 
gazdaság és a civil közösségek képviselői, 
hogy megalapozzák az esetlegesen meg-
nyíló hazai fejlesztési források lehívását, 
másrészt könnyebben mozgósíthassák saját 
erőforrásaikat.  

A megyei integrált területi program kere-
tében, illetve a területi kiválasztási rend-
szer keretei között elsősorban az üzleti inf-
rastruktúra, a fenntartható közlekedés, az 
óvodák és bölcsődék fejlesztése, valamint a 
szociális városrehabilitáció fejlesztése törté-
nik majd meg. A településeket érintő dön-
tések nagyobb részét – pl. innováció, ener-
giahatékonyság fejlesztése, turizmus – az 
egyes szaktárcák tervezik. Az integrált terü-
leti stratégiák így a megyei és az ágazati 
döntések megalapozását is szolgálják.

Hangsúlyozni szükséges ugyanakkor, 
hogy a hazai fejlesztési forrásokra, vállal-
kozói beruházásokra, valamint közvetlenül 
lehívható uniós forrásokra kiterjedő terve-
zésre van szükség, nagy jelentőséggel bíró 
vezérprojektek köré szervezve a közleke-
dés, az intelligens városfejlesztés, a techno-
lógiafejlesztés, vagy más témákban. A Pest 
megyei városoknak nincs más választása, 
mint előre menni, azaz több lábra állítani 
a települések és a nagyobb egységet alko-
tó várostérségek fejlesztését, s ehhez le kell 
tenni a megfelelő terveket helyi és megyei 
szinten egyaránt.         www.pestmegye.hu

Kiszámíthatóbb 
szociális támogatások

Március 1-jével átalakul a szociális támo-
gatási rendszer. A változtatás lényege, 
hogy a jövedelemkompenzációt biztosító 
támogatások a járásokhoz, míg a kiadás-
kompenzáló segélyek az önkormányzatok-
hoz kerülnek. 

Járási szintre kerül tehát az időskorúak járadé-
ka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosultság, vala-
mint az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás FHT, egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT). 
A jövőben országosan, egységes elvek alap-
ján állapítják majd meg a jogosultságot 
ezekhez a támogatásokhoz a járási hivata-
lok. Kifizetésüket a központi költségvetésből 
finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben 
már nem lesz szerepük. A kérelmeket be lehet 
nyújtani a polgármesteri hivataloknál, a járá-
si hivataloknál, a kormányablakokban, a járá-
si hivatalok kirendeltségein és települési ügy-
segédeinél. 

A kiadáskompenzáló támogatást az önkor-
mányzatoktól kérhetik azok, akiknek nehézsé-
get jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifi-
zetése. Az önkormányzatoktól kérhető kiadás-
kompenzáló támogatások elnevezése március-
tól egységesen települési támogatásra változik. 
Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmene-
ti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más 
címen kifizetett segélyek. 

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással 
összefüggésben nincs teendőjük..

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támoga-
tási szerződés alapján pályázatot hirdet az „Azonnal 
cselekszünk” elnevezésű támogatási program kereté-
ben Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehéz-
séggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásá-
nak megőrzése érdekében (Pályázati azonosító: ACS_
MEGŐRZŐ_2015) pályázat megvalósítására.

Pályázat benyújtására és ennek révén vissza nem térítendő 
támogatásra jogosult az, aki a legalább 25 főt érintő, csoportos 
létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv 
részére jelezte, és munkaviszonyban foglalkoztatja azon 
munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével 
összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül 
felmondással megszüntetné.

A pályázatok benyújthatók a pályázati felhívás megjelenésé-
től folyamatosan, legkésőbb 2016. január 30-ig illetve visz-
szavonásig.

Pályázat 
munkahelymegőrző támogatásra

Február 18-tól tilos a transzzsírsav
Ettől a naptól tilos olyan élelmiszert forgalomba hozni Magyarországon, 
amely összes zsírtartalmának 100 grammjában a transzzsírsavak mennyisé-
ge meghaladja a 2 grammot. 

Az Európai Unióban Magyarország az ötödik olyan ország, ahol rendeletileg sza-
bályozzák az élelmiszerekben található transzzsírsav mennyiségét. Az állati ere-
detű zsírokban természetesen előforduló transzzsírsavakra nem vonatkozik a sza-
bályozás.

Az ipari feldolgozás során a növényi olajok részleges hidrogénezésével kelet-
kezett transzzsírsavak rendkívül ártalmasak az egészségre, kedvezőtlenül befo-
lyásolják a zsíranyagcserét. A transzzsírsavak kedveznek egyes gyulladások, az 
érfal-károsodás, az inzulinrezisztencia, a hasi elhízás, a szívritmuszavarok, a cukor-
betegség és bizonyos daganatos betegségek kialakulásának. A jelentős kockázatot 
jól tükrözi, hogy már 5 g/nap transzzsírsavbevitel 25 százalékkal növeli a szív- és 
érrendszeri megbetegedések lehetőségét.

A kockázatos termékek között a legnagyobb arányban kekszek, nápolyik, tea-
sütemények, csokoládé ízű termékek, szaloncukrok és cukrászsütemények fordul-
nak elő.

A rendelet a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszerekre terjed ki. Az új 
előírásoknak nem kell megfelelnie azoknak a végső fogyasztó számára előállított, 
illetve forgalomba hozott élelmiszereknek, amelyeket az Európai Unió valamely 
tagállamában vagy Törökországban készítettek, illetve hoztak forgalomba. 
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Ellenszavazat nélkül elfogadta a XII. 
kerületi képviselő-testület január 27-én 
azt a határozatot, amely a Normafát 
érintő helyi népszavazási kérdés alap-
ját adja - közölte Váczi János (Fidesz-
KDNP) alpolgármester a blogján. 
A referendumot tavasszal tarthatják 
meg a kerületben.

Az alpolgármester tájékoztatása szerint a 
testületi határozat kimondja, hogy a helyi 
népszavazást követően a Normafa megújí-
tása során kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni arra, hogy a Normafa területének jelen-
tős része a Budai Tájvédelmi Körzethez 
tartozik, természetvédelmi terület, vala-
mint védett erdő. A rekonstrukció során 
a Natura 2000-es természetvédelmi hatás-
becslés megállapításai, valamint a környe-
zetvédelmi előírások szerint kell eljárni a 
Normafa történelmi, kulturális hagyomá-
nyainak figyelembevételével. Kiemelten 
fontos a fenntarthatóság elve mentén az 
egész éves használat lehetőségének kidol-
gozása úgy, hogy a Normafa környékén 
élők nyugalma ne sérüljön - ismertette.

A testület döntése értelmében a köz-
lekedés szabályozása során a közösségi 
közlekedést részesítenék előnyben, így az 
önkormányzat kezdeményezi az Eötvös 
út - Konkoly-Thege úti kanyar forgalom-
csökkentését, a Távcső utca kiépítését, a 
buszforduló és a Normafa Síház melletti 
gépjárműparkoló áthelyezését az Eötvös 
út 40. és környékén lévő ingatlanok 
bevonásával. Az önkormányzat emellett 
szakmai és jogi támogatást nyújt a fogas-
kerekű vasút nyomvonalának meghosz-

szabbításához és végállomásának elhe-
lyezéséhez, szintén az Eötvös út 40. és 
környéke területére, továbbá kezdemé-
nyezi a Gyermekvasút környezetkímélő 
vasúttá történő átalakítását és a Libegő 
korszerűsítését.

Az önkormányzat kezdeményezi továb-
bá a Normafa területén kívüli kisebb 
közösségi parkolók kialakítását, például 
a Zugligeti úton, Budakeszi határában, a 
Szépjuhásznénál és a Hűvösvölgyben. Ide 
vezető túraútvonalakat is kiépítenének és 
a közösségi közlekedési megállókhoz kap-
csolódó P+R parkolók kialakítását kezde-
ményezik.

A határozat rögzíti a területen talál-
ható rossz műszaki állapotú, többnyire 
műemlékvédelem alatt álló épületek fel-
újítását, új funkciók szerinti hasznosítá-
sát. E szerint a Béla király úton, az egy-
kori Fácán vendéglő épületének közösségi 
célú felújításával természetvédelmi-okta-
tási központot alakítanának ki, s felújí-
tanák, hasznosítanák az egykori Lóvasút 
végállomás épületét is.

Az Eötvös út 48. alatti önkormány-
zati ingatlanon jönne létre az úgyneve-
zett Normafa Kapu látogató- és infor-
mációs központ, s a képviselő-testület 
kiemelten fontosnak mondta ki az egyko-
ri Olimpia Hotel kisajátításának és bontá-
sának kezdeményezését. A parkoló áthe-
lyezését követően bővíthetik a Normafa 
Síház vendéglátó funkcióját, játszóhelyet, 
közösségi teret alakíthatnak ki.

A népszavazási eredményhez kötött 
döntés értelmében korlátozottan biztosí-
tanának síelési lehetőséget: a Szaniszló rét 

környékén oktató sífutó pálya működne, 
a Kis-Norma lejtőn mobil felvonó telepí-
tésével állítanák helyre az egykori sípálya 
egy részét a Mátyás király útig.

Az önkormányzat a síelést támogató 
fejlesztések hatásainak vizsgálatára egy 
környezetvédelmi szakemberekből álló 
bizottságot hoz létre, amelynek felada-
ta folyamatosan figyelni a használat-
ból adódó esetleges kockázatokat és a 
Normafa természeti környezeti értékei-
re gyakorolt hatásokat. Biztosítani kell a 
szánkózás és a síelés biztonságos elkülöní-
tését - olvasható a határozatban.         

A kerület a közbiztonság javítását fel-
ügyeleti jelenléttel és térfigyelő kamerák 
telepítésével valósítaná meg, a Normafa 
zsúfoltságának enyhítése érdekében pedig 
nagyobb területre húzná szét a túraútvo-
nalakat. Szétválasztanák a futók, sífutók, 
túrázók, kerékpárosok, valamint a sétá-
lók által használt útvonalakat. Emellett a 
fogyatékkal élők, különösen a mozgáskor-
látozottak és látássérültek számára is láto-
gatható területeket alakítanának ki.

Az önkormányzat csomagmegőrzőket, 
öltözőket, valamint illemhelyeket alakí-
tana ki és biztonságos, környezetkímé-
lő tűzrakó helyeket biztosítana. A kerü-
let felújítaná a Jánoshegyi utat, és a köz-
világítást úgy alakítaná ki, hogy az ne ter-
helje felesleges fénnyel a környezetet. 
A döntés értelmében kisebb játszóhelye-
ket is létrehoznak és teljesen felújítanák 
az Anna-réten található játszóteret.

A népszavazási kérdés azt tartalmazza, 
hogy a szavazásra jogosultak egyetérte-
nek-e ezen határozattal.                (MTI)

Tavasszal népszavazás lesz a Normafáról

Vasárnapi pihenőnap 
Március 15-től vasárnaponként – az üzle-
tek nyitva tartását érintő új szabályozás 
miatt a BKK nagy alapterületű, városszé-
li áruházakat kiszolgáló buszjáratain az 
ünnepnapi közlekedési rend lép életbe a 
Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
tervei szerint.

A módosítás Budakeszi, Budatétény, 
Budaörs, Csepel, Kistarcsa, Kurucles, 
Lakihegy, Maglód, Óbuda, Pesterzsébet, 
Pesthidegkút, Pestszentlőrinc, 
Rákosmente, Rákospalota, Rákosszent-
mihály, Solymár, Soroksár, Szigetszent-
miklós, Törökbálint, Újbuda, Újpalota és 
Újpest térségét érinti. Ezeken belül a 22, 
22A, 38, 38A, 48, 64, 64A, 92, 92A, 104, 
104A, 123, 123A, 126, 126A, 135, 135A, 
138, 140B, 162, 204, 218, 218A, 224, 
236, 236A, 238, 262 járatok menetrend-
jében várhatók változások.

Azokon a hétvégéken, amikor a törvény 
adta lehetőséggel élve az áruházak nyit-
va tartanak, az áruházakkal való megál-
lapodás függvényében külön menetrendet 
léptetnek életbe, amely szerint a buszok 
a jelenlegi vasárnapi közlekedési rendben 
érik el az áruházakat.                   (MTI)

Lakossági tájékoztatás 
a Budai-hegyek erdőtervezéséről 

A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési Osztálya 2015. 
március 31-én, kedden 18 órakor lakossági tájékoztatót tart Budai-hegyek körzeti erdő-
tervezéséről az Erdészeti Információs Központban (1021 Budapest, Budakeszi út 91.).

Március elejéig több mint 40 ezer 
ember, kis- és nagyvállalat tár-
sadalmi felelősségérzetét 
mozgósította a közmé-
dia tematikus napja, 
amelyet Áder János 
köztársasági elnök 
indítványára a jég-
károsult magyar 
erdők mihamarabbi 
helyreállításának és a 
hazai erdészeti szak-
mai munka bemutatá-
sának érdekében szer-
veztek.

Az S.O.S. Bajban az erdő! kezdeményezés 
nem ért véget: a hozzájáruláso-

kat fogadó 13600-as telefon-
vonal egészen év végéig él, 

ahol a 90-es kód megadá-
sával lehet 250 Ft-ot 
felajánlani a károso-
dott erdők helyreál-
lítására. Az Országos 
Erdészeti Egyesület 
az év folyamán rend-

szeresen tájékoztatást 
nyújt az erdőkben zajló 

jégkármentesítési munká-
latokról. 

Bajban az erdő! 
tematikus nap a közmédiában

állalat tár-
rzetét 
mé-
a, 
s 

a 
k-
tá-
zer-

nem ért vég
kat fogad

vonal 
ahol

sáv
fe
d
lí
E
a

sz
nyú

jégkár
latokról.
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Február 25-én a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapján Ungváry Krisztián, 
a XX. század had- és politikatörténetét, 
valamint a kommunista időszak titkos-
szolgálatait és állambiztonságát kutató, 
neves történész tartott gondolatébresz-
tő előadást a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban. A fasiszta és 
a kommunista diktatúrák összefüggé-
seit és hasonlóságát elemezte Márai 
Sándort idézve: vajon igaz-e, hogy egy 
demokrata antikommunista és antifa-
siszta kell, hogy legyen egyszerre?

A kommunizmus eszméje, amely egy igaz-
ságos világ eljövetelét ígérte, s amit a hit-
nél, a szeretetnél, a múltnál, a hagyomá-
nyoknál és az emberi életnél is fontosabb-
nak tartottak, követőik semmilyen esz-
közben nem válogattak, hogy megragad-
ják és megtarthassák a hatalmat. A vilá-
gon százmillióra becsülik a kommuniz-
mus áldozatainak számát, melynek több-
sége Kínában keletkezett, de a kambo-
dzsai rezsim is az ország lakosságának a 

negyedét irtotta ki a kommunizmus esz-
méjének bűvöletében.

A kommunizmus áldozatairól nincs 
pontos adat, csak a nyilvántartott áldo-
zatokról tudunk, az eltűntek, a megnyo-
morított családok, az árván felnőtt gyere-
kek, a kettétört sorsok számát csak becsül-
ni tudjuk. Az emlékezéssel meg kell érte-
nünk a múltunkat, a világtörténelem egyik 
legpusztítóbb diktatúráját, hogy érteni és 
becsülni tudjuk a szabad életet.

Ungváry Krisztián 1999-ben megvédett 
doktori disszertációját Budapest 1944-45-
ös ostromáról jól ismerjük, melyben nem 
csak az ostromot, de az azt követő kitö-
rést is elemezte. A kitörés emlékét és nyo-
mait még ma is őrzik az érintett települé-
sek, Budakeszi, Nagykovácsi, Perbál, ame-
lyek környékén az erdőkön túljutva végül 
is a negyvenezer kitörőből alig 700 kato-
nának sikerült átjutnia a szovjet csapatok 
pusztító gyűrűjén.

A Buda környéki Iránytű honlapján 18 
folytatásban megjelentette egy budake-
szi sváb származású magyar katona beszá-

molóját a kitörésről A kitörők között vol-
tam címmel, amely 1950-ben jelent meg a 
magyarországi kiutasítottak szemléjében, 
az Értesítőben, melyet az egykori buda-
keszi jegyző, dr. Gödrösy Béla szerkesz-
tett és adott ki 1949 és 1955 között 
Németországban magyar nyelven az éve-
kig a visszatérésre váró kitelepítettek köré-
ben. A rendezvény végén egy fénymásola-
tot ajándékoztam Ungváry Krisztiánnak 
a kitörésről szóló beszámolóból, amely-
nek tartalmát megismerve a történész 
a valószínűleg az Országos Széchényi 
Könyvtár számára is ismeretlen Értesítő 
füzeteket igen különleges és pótolhatatlan 
hungarikumnak nevezte.

Reméljük, hogy e felfedezésnek köszön-
hetően a kitelepített budakesziek hatévnyi 
krónikája végre elfoglalhatja méltó helyét 
a magyar történetírásban.

Koós Hutás Katalin
A kitörők között voltam című beszámolóból ízelí-
tőt lapunk 11. oldalán közlünk. A teljes beszá-
moló honlapunk Múltunk tanúi című rovatá-
ban olvasható: www.budakornyekiiranytu.hu

Pótolhatatlan hungarikum 
a budakeszi kitelepítettek birtokában

Metszésoktatás a budakeszi tündérkertben
Március 7-én Magyar Lajos, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészettudományi 
Karának Dísznövény-termesztési és 
Dendrológiai Tanszékének mérnöke, 
az oltás, az alanynemesítés és a fais-
kolai technológia fejlesztésének egyik 
legismertebb gyakorlati szakértője 
tartott szabadtéri metszésoktatást a 
Budakeszi Erdészet „tündérkertjében”.

A lelkes érdeklődők szemléletes példá-
kon tapasztalhatták meg, hogy a jó gazda 
több évre előre gondolkodva metszi a gyü-

mölcsfáit, figyelembe véve a fa fajtáját, a 
rügyek formáját, állását, de még az uralko-
dó szélirányt is. A tavaszi metszéssel nem 
ért véget az ez irányú munkája: a vegetáci-
ós időszak során a gyümölcsfák több kiiga-
zítást is igényelnek a hatékony és a gazda 
által elvárt fejlődéshez.

A Budakeszi Tündérkert első ültetvé-
nyét a Pilisi Parkerdő Zrt. 2011-ben hozta 
létre a Budakeszi Erdészetnél három hek-
táron, amely az ország teljes területéről 
származó 500 gyümölcsfáról származó 
oltványokat nevel. 2013 óta újabb másfél 

hektáron a Zsámbéki-medence tizenegy 
településének hagyományos és régen elfe-
ledett gyümölcsfáiról felajánlott oltóvesz-
szőkből Kovács Gyula erdész-pomológus, 
a Tündérkert-mozgalom alapítója készí-
tette oltványok gondozását végzik. 
A fák a gondos metszésnek köszönhe-
tően rövidesen termőre fordulnak, s az 
egyes fajták azonosítása akkor történhet 
meg. Ebben komoly segítséget nyújtanak 
a helyi civil szervezetek, amelyek vállalták 
az anyafák megfigyelését, tulajdonságaik 
leírását.                                  kohuka

2015. január 1-jétől a buda-
keszi közösség már nem a 
Budahegyvidéki Evangélikus 
Egyházközség leánygyüleke-
zete, hanem önálló anyagyü-
lekezetté vált. A jogi átalaku-
lás az előző év őszén indult el 
azzal, hogy a budakeszi evan-
gélikus gyülekezet közgyűlése 
megfogalmazta szándékát.

Ezt jóváhagyta először a Budahegyvidéki 
anyagyülekezet, majd a Budai Evangélikus 
Egyházmegye, valamint az Északi 
Evangélikus Egyházkerület közgyűlé-
se. Az utóbbi évek fejlődése, a gyüleke-
zet létszámbeli növekedése, tevékenysé-
gi körének bővülése, s az a tény, hogy 
a Magyarországi Evangélikus Egyháztól 
kapott rendszeres működési támogatással 
kiegészítve ugyan, de anyagilag is önállóan 

képes működni, adta 
meg az alapot a döntés 
meghozatalához. 

A megfelelő előké-
születek és a február 
10-ig tartó jelölések 
után a gyülekezet feb-
ruár 22-i közgyűlésén 
hozta meg döntéseit az 

önálló működéshez szükséges tisztségvi-
selők és a lelkész megválasztására, ahol a 
Budakeszi Evangélikus Egyházközség lel-
készévé Lacknerné Puskás Sárát, felügye-
lővé Benczúr Lászlót, gondnokká Virágh 
Zsuzsannát, jegyzővé Harangozó Katalint, 
számvevőszéki elnökké Bertalanné 
Wieland Évát, számvevőszéki taggá 
Thamm Editet és Virágh Beátát, egyház-
megyei küldötté Dr. Lackner Pált, végül 
jelölőbizottsági taggá Garádi Gézát válasz-
totta.

A megválasztott tisztségviselők szolgá-
latba iktatására 2015. március 1-jén került 
sor az istentiszteleten. A lelkésziktatás 
2015. április 19-én 15 órakor lesz a buda-
keszi református templomban.

A Budakeszi Evangélikus Gyülekezet, 
a hozzá tartozó Budajenővel, Páttyal 
és Telkivel együtt, a Budahegyvidéki 
Evangélikus Egyházközség szórványa volt. 
A nyolcvanas években 57 nyilvántartott 
tagból 39-en vettek részt aktívan a gyü-
lekezet életében. A 2000-ben tartott nép-
számláláson már háromszázan vallot-
ták magukat evangélikusnak, ami meg-
erősítette az itt élő, eddig még ismeret-
len evangélikusok felkeresésének szándé-
kát. 2007 augusztusától Lacknerné Puskás 
Sára személyében missziói lelkész látja 
el a szolgálatokat. Fordulatot jelentett a 
2009-ben elkészült gyülekezeti terem a 
Budakeszi, Fő u. 155. szám alatt (06-20-
770-0056, keszievgyul@gmail.com; bank-
számla:11712004-20336680).

khk

Önálló lett a budakeszi gyülekezet
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Telefonon és interneten akár munka-
időn túl is intézhetik ügyeiket a buda-
örsiek, miután minden eleme elké-
szült a több mint 47 milliós uniós for-
rásból elindított és önkormányzati 
pénzből folytatódó beruházásnak.

Az elnyert támogatásból egyebek mellett 
operátorokat és távmunkásokat képez-
tek ki a munkájuk alapját képező szoft-
ver használatára. Az operátorok a hiva-
talban fogadják a hívásokat munkana-
pokon reggel 7 és 8 óra, valamint ked-
den, szerdán és csütörtökön délután 
4 és 7 óra között. Az általános tájékozta-
táson kívül segítenek az egyes ügyek elő-
készítésében (például dokumentumokat, 
adatlapokat küldenek az ügyfeleknek), 

és akár sms-ben is lehet kérdezni tőlük.
A kommunikációt könnyíti, hogy az 

internetkapcsolattal rendelkezők számá-
ra (ez a helyi lakosság háromnegyedét 
jelenti) videótelefonon keresztül az ügy-
intézési útvonalak is megmutathatóak, s 
a munkatársakkal csetelve is kapcsolatba 
lehet lépni. Az internettel nem rendelke-
ző lakosok városszerte ügyintézési pon-
tokon vehetik igénybe a speciális szol-
gáltatást. Az interaktív program rugal-
masságát jelzi, hogy a kollégák egy része 
otthonról látja el feladatát.

Az interaktív ügyfélszolgálat Budaörs 
honlapján (www.budaors.hu), a 
segitahivatal@budaors.hu e-mail címen, 
valamint a 23/880-440-as telefonszá-
mon érhető el.

Kistérségi hírek

Interaktív ügyfélszolgálat Budaörsön

Bocsánatkérést várnak 
Budaörs polgármesterétől

Teljes az óvodai 
ellátottság Budaörsön

Több mint 400 millió forintból 
új óvoda épült, s kibővítettek egy 
régi épületet Budaörsön. Ezzel min-
den három évet betöltött budaör-
si gyermeknek jut óvodai férőhely 
– közölte a budaörsi önkormányzat 
sajtóreferense annak kapcsán, hogy 
a Kincskereső óvoda új és felújított 
épületét átadták január 22-én.

A 403 milliós építkezés költségét az 
önkormányzat saját forrásból állta. 
A 941 négyzetméteres, kétszintes új 
épületben négy, a 183 négyzetméte-
res felújítottban pedig két csoportszo-
ba található, az ország egyik legkorsze-
rűbb óvodakomplexuma összesen 130 
kisgyermeket tud fogadni. 

Az új óvodakomplexumnak és az 
önkormányzat által támogatott csa-
ládi napköziknek köszönhetően a 
folyamatosan gyarapodó lélekszámú 
Budaörsön mostantól minden érintett 
gyereket fel tudnak venni. 

(MTI)

A Fidesz budaörsi szervezete után a 
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és 
további öt szervezet nyilvános bocsá-
natkérésre szólította fel Budaörs polgár-
mesterét, mert a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapján tartott képvise-
lő-testületi ülésen „megtagadta” a Fidesz 
kezdeményezte egyperces tiszteletadást, 
mert erről a mozzanatról nem egyeztet-
tek vele. A közlemény szerint a város-
vezető azt mondta: szerinte kommu-
nizmus nem is volt Magyarországon. 
Wittinghoff Tamás polgármester „csúsz-
tatásnak és hazugságnak” nevezte a tör-
téntek „tálalását”.

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
(Pofosz), az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetsége, 
a Szovjetunióban volt magyar politikai 
rabok és kényszermunkások szervezete 
(Szorakész), a Recski Szövetség Egyesület, 
az 1956-os Nemzetőrök Hagyományápoló 
Tanácsa és a Magyar Politikai Elítéltek 
Közössége vezetői az MTI-hez eljuttatott 
közös közleményükben emlékeztettek: a 
kommunista diktatúrák halálos áldozata-
inak számát világviszonylatban 100 mil-
lióra, Kelet-Közép-Európában 1 millióra 
becsülik. Még többen vannak, akiket „a 
diktatúra hétköznapi valósága testileg és 
lelkileg megnyomorított” – utaltak a val-
latásokon, kínzásokon átesettekre, a meg-
bélyegzettekre, a kirekesztettekre, vala-
mint a börtönbe zártakra, illetve az üldö-
zöttekre a nyilatkozatot aláíró szervezetek. 
Felszólították Wittinghoff Tamást: nyilvá-
nosan kérjen bocsánatot a kommunizmus 
áldozatainak hozzátartozóitól.

Megdöbbentőnek tartotta a polgármes-
ter viselkedését a Fidesz budaörsi szerveze-
te is, akik szerint a kommunizmus bűnei-
nek tagadása törvényellenes és sérti az áldo-
zatok, hozzátartozóik és minden demokrati-
kus értékek mellett elkötelezett ember mél-
tóságát, ezért feljelentést tesznek az ügyben. 

Wittinghoff Tamás a nyilatkozatra az 
MTI-nek úgy reagált: sajnálatos, hogy a 
budaörsi Fidesz „csúsztatáson és hazug-
ságon alapuló” közleményét a Pofosz és 
partnerszervezetei is készpénznek vették, 
és erre alapozva fogalmazták meg tiltako-
zásukat.

„Nemcsak hogy nem tagadom a múlt 
bűneit, de negyedszázaddal ezelőtti köz-
életi szerepvállalásomnak éppen az volt 
az oka, hogy mélyen megvetettem a szo-
cializmusnak nevezett kádári önkényt. 
Ennél jobban csak a rákosista diktatúrát 
és a nyilas rémuralmat, és ezek rémtette-
it vetem meg, amelyeket sokszor ugyan-
azon személyek követtek el. Bűneik meg-
bocsáthatatlanok” – jelentette ki a polgár-
mester, hangsúlyozva: minden ezzel ellen-
kező állítás „ostobaság és manipuláció”. 

Szerinte a Fidesz „hiteltelen kéré-
sek megfogalmazása és álhírek gyártá-
sa helyett” jobban tenné, ha elősegíte-
né a múlt feltárását például az ügynök-
listák nyilvánossá tételével. Esetleg meg-
akadályozná, hogy egy köztemetőben az 
56-os „ellenforradalmat legyőző, hős szov-
jet katonáknak emléket állító” obeliszk 
legyen. Ez tényleg a múlt meggyalázása 
– mondta Wittinghoff Tamás, hozzátéve, 
örömmel látná ezzel kapcsolatban a most 
tiltakozó szervezetek állásfoglalásait.                                             

 (MTI)

Metrófejlesztéssel 
kiváltható 

a Déli pályaudvar
A Jobbik MTI-hez eljuttatott köz-
leménye szerint csak a 2-es metró 
Kelenföldre vitele és a 4-es metró 
meghosszabbítása után lehet meg-
szüntetni a Déli pályaudvart.

Korábban több portál is arról 
írt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) elkezdte vizs-
gálni, miként lehetne véglegesen 
Kelenföldre költöztetni a vasútállo-
más utas- és vonatforgalmát.

A Jobbik álláspontja szerint ehhez 
először a pályaudvar-fejlesztés kell, 
másrészt kéreg alatt ki kellene vezet-
ni a 2-es metrót a Délitől Kelenföldig, 
a 4-es metrót pedig a budaörsi virág-
piacig meg kellene hosszabbítani. 
Jelezte: ebben az uniós pénzügyi cik-
lusban jelentős források vannak a 
vasút és a kötött pályás közlekedés 
integrálására.

Közjegyzők a budakeszi járásban
Budaörs 2. számú közjegyzői irodájában dr. Szécsényi-Nagy Kristóf kezdte meg 

működését, ezzel négyre emelkedett a budakeszi járásban felkereshető irodák száma. 
PAPNÉ DR. CSÓKA ANNA (2040 Budaörs, Szabadság út 137. fsz. 1. Tel: 23/422-279 

csoka@mokk.hu
DR. SZÉCSÉNYI-NAGY KRISTÓF (2045 Törökbálint, Tó Park utca 3. Forwarders Plaza, 

Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 175., Tel: 23/799-140, szecsenyi-nagy.kristof@mokk.hu
DR. HUSZÁR ÉVA (2092 Budakeszi, Fő u. 186., Tel: 23/451-381, 23/457-394, 

huszareva@mokk.hu
DR. KOMÁROMI JÓZSEF (2092 Budakeszi, Fő u. 136. Tel: 23/457-033, E-mail: 

komaromi@mokk.hu
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Évforduló

A Történelmi Székely Gyors után idén 
újabb történelmi zarándokvonat indul 
útjára. 2015. július 20-23. között szé-
lesen körvonalazódó nemzeti, sőt nem-
zetközi összefogással nyilvános külön-
vonat indul Szlovéniába, a száz évvel 
ezelőtt megnyílt első világháborús 
olasz front déli szakaszára. Doberdó, 
Isonzó, Görz, Caporetto, mind-mind 
máig ismerősen csengő nevek – eze-
ket a helyszíneket keresik fel a külön-
vonat utasai szakavatott magyar had-
történészek vezetésével. A különvonat 
Orfeum-kocsijában magyar hadtörté-
nészek előadásai mellett Sebő Ferenc 
és zenekara kíséri a magyar emléke-
ket e távoli hadszíntéren kutató zarán-
dokvonatot, melynek szakmai szerve-
zői a Budakeszi Kultúra Alapítvány, a 
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi 
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 
Főosztálya, az Indóház Közlekedési 
Kiadó és a Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvány. Az utazást a 
MÁV-Nosztalgia Kft. szervezi.

Idén száz éve kezdődtek azok az ese-
mények, amelyek nyomán az Isonzó 
neve fogalommá vált a magyarság szá-
mára. 1915. május 23-án Olaszország 
hadat üzent korábbi szövetségesének, az 
Osztrák-Magyar Monarchiának és belé-
pett az I. világháborúba. A meginduló 
olasz támadás megállítására az akkor már 
két fronton is háborút vívó Monarchiának 
a korabeli határainál nem volt lehetősé-
ge, ezért saját területén, természetes aka-
dályok mögött alakította ki védelmi rend-
szerét. Ebben fontos szerep jutott az 
Isonzónak. A svájci határtól az Adriáig 
végig hegyekkel határolt 600 kilométer 
hosszú délnyugati front keleti részén ala-
csonyabb hegyvonulatok húzódtak, ezért 
az olasz csapatok ebbe az irányba indí-
tották a fő támadásukat. Itt állta útju-
kat az Isonzó, amelynek a nyugati part-
ját az osztrák-magyar hadvezetőség áten-
gedte az olaszoknak és a keletin húzó-
dó hegyekben alakította ki a védelemét. 
Az északról az Alpokból délnek höm-
pölygő és az Adriába torkolló, alig 100 
kilométeres folyószakaszon az osztrák-
magyar hadvezetőség két hídfőt tartott 
fenn egy későbbi lehetséges ellentámadás 
kiindulópontjaként. Északon Tolmeinnél 
(ma Tolmin, Szlovénia) és délen Görznél 
(ma Gorizia, Olaszország) ezeknek a híd-
főknek az elfoglalásáért bontakoztak ki 
az elkövetkező időszakban a legvéresebb 
ütközetek.

Mielőtt az Isonzó (szlovénül Soča) elér-
né a tengert Görz alatt kénytelen meg-
kerülni a Karszt-fennsík nyugati nyúl-
ványát. Ez az alig több mint 60 km²-
es, legmagasabb pontján, a Monte San 
Michelén is csak 275 méter magas terü-
let a Doberdó-fennsík. A magyarság szá-
mára szintén fogalommá vált Doberdó 
szolgált a görzi hídfő déli védőbástyaként. 
A fennsík vigyázta az északi lábá-
nál keletről nyugati irányba folyó, 
Isonzóba torkolló Wippach (szlo-
vénül Vipava) völgyében húzódó 
évezredes hadiutat is. Ezen lehe-
tett eljutni Laibach (ma Ljubljana) 
és Trieszt felé, ami az olasz táma-
dások fő célja volt.

1915 nyarától 1917 őszéig 11 támadást 
indítottak az olasz csapatok az Isonzónál. 
Kisebb területeket sikerült ugyan elfoglal-
niuk, így 1916 augusztusában a görzi híd-
főt és Görz városát is, aminek a követ-
keztében a Doberdót ki kellett ürítenie 
az ott több mint egy éven át óriási áldo-
zatok árán sikeresen védekező, József 
főherceg irányítása alatt álló, döntően 
magyar kiegészítésű ezredeknek, azonban 
ezekben a csatákban  az olaszoknak 
nem sikerült áttörniük az osztrák-magyar 
csapatok védelmét. 

Az 1917. október 24-én kez-
dődött, a hadtörténetírás által 
12. isonzói csataként emlegetett 
caporettói áttörés azonban döntő 
fordulatot hozott az Isonzónál. 
A mindvégig megtartott tolmeini 
hídfőből indult osztrák-magyar és 
német csapatok közös támadása 
hatására teljesen összeomlott az 
olaszok védelme. 1917 végén fran-
cia és angol hadosztályok segítsé-
gével 100 kilométerrel nyugatabb-
ra egy másik folyónál, a Piavénál 
tudták csak megállítani az előre-
nyomulásunkat, csak ott mereve-
dett meg újra a front.

Az Isonzónál közel két és fél éven át 
vívott harcok hevessége és veszteségei 
vetekedtek a nyugati hadszíntér legvére-
sebb helyszínein vívott összecsapásokéval. 
A összesen 12 csata során a két fél együt-
tes vesztesége meghaladta a másfél mil-
lió katonát.

Az osztrák-magyar haderő keretei között 
az Isonzó-front minden szakaszán harcol-
tak a korabeli Magyar Királyság területé-
ről kiegészített alakulatok. Egyes terüle-
tek, mint pl. tolmeini hídfő némely pontja 
(pl. a Mrzli vrh magaslat), a Doberdó-
fennsík, vagy 1917 őszén a Monte San 
Gabriele védelme döntően magyar kiegé-
szítésű alakulatok kezében volt. A kora-
beli Magyarország legjelentősebb város-
ai, Budapest, Debrecen, Székesfehérvár, 
Nagyvárad, Szeged, Temesvár folyama-
tosan itt harcoló házi ezredei mellett az 
ország sok más területéről is érkeztek ide 
csapatok hosszabb-rövidebb időre. Az itt 
küzdő alakulatok azonban olyan súlyos 

veszteségeket szenvedtek – egy-egy csata 
során néha állományuk felét, kétharma-
dát is elvesztve –, hogy a saját hadkiegé-
szítési területükről nem tudták pótolni a 
veszteségeiket, ezért folyamatosan más 
alakulatoktól is vezényeltek ide csapa-
tokat a kiegészítésükre. A Magyarország 
minden területéről vezényeltek katoná-
kat az Isonzóhoz. Így került például a 

Doberdóra és szenvedett 1916 nyarán 
sebesülést Erdély későbbi híres püs-

pöke, Márton Áron is, akit erede-
tileg a székelyudvarhelyi 82. gya-
logezredbe soroztak, de századá-
val együtt a temesvári 61. gyalog-

ezred kiegészítésére vezényeltek.
A magyarság számára az óriási veszte-

ségek miatt gyászos, szomorú emlékeket 
idéz az Isonzó és a Doberdó történelmi-
földrajzi fogalma, azonban ezek a helyszí-
nek a súlyos veszteségek ellenére a magyar 
katonai helytállás jelképei. Az Isonzónál 
és a Doberdón a korabeli Magyarország 
területéről kikerülő katonák a legne-
hezebb körülmények között védték az 
akkori közös hazát, az Osztrák-Magyar 
Monarchiát. Az Isonzó és a Doberdó a 
magyar köztudatban általuk és miattuk 
vált fogalommá.

A különvonat utasai meglátogatják majd 
a görzi várat és múzeumát, Visintiniben 
a temetőt és a magyar kápolnát, San 
Martino del Carsot, Monte San Michelét 
(Lukacich- és Schönburg-alagút, ágyúter-
mek, emlékmű), a Caporettói (Kobarid) 
múzeumot, a Kolovrat-hegygerincen az 
egykori állásokat, bunkereket, emlék-
helyeket, a tolmin-ločei katonai teme-
tőt, Foglianoban a magyar temetőt, végül 
hazaútban, július 23-án a különvonat meg-
áll Štanjelben (Sankt Daniel), ahol a vas-
útállomáshoz közeli, az Osztrák-Magyar 
Monarchia 5500 katonájának örök nyug-
helyéül szolgáló katonai temetőben köz-
ponti megemlékezést tartanak. 

További információk 
az út előkészületeiről: 
ww.isonzoexpressz.hu 

vagy a www.mavnosztalgia.hu
Ajánlott honlapok: 

www.nagyhaboru.blog.hu 
és www.budakeszikultura.hu
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Bankbotrány – befagyott bankszámlák

Fejek hullottak a pátyi önkormányzatnál 

Kistérségi hírek

A Magyar Nemzeti Bank több évti-
zedes visszaélés-sorozatot gyanít 
a Buda-Cash Brókerháznál, ezért 
2015. február 24-én azonnali hatály-
lyal felfüggesztette, majd március 
3-án vissza is vonta a Buda-Cash 
Brókerház Zrt. tevékenységi enge-
délyét, és a brókerházzal össze-
függésbe hozható Dél-Dunántúli 
Regionális Bank (DRB) bankcsoport-
hoz tartozó négy banknál (a BRB 
BUDA Regionális Banknál, a DRB 
Dél-dunántúli Regionális Banknál, 
a Dél-dunántúli Takarék Banknál, 
az ÉRB Észak-magyarországi 
Regionális Banknál) is. A budake-
szi járásban a bicskei központú BRB 
Buda Regionális Bank Budakeszin, 
Budaörsön, Pátyon, Zsámbékon és 
Biatorbágyon is működtet fiókokat. 
A betétesek még e hónapban hoz-
zájutnak megtakarításaikhoz, ame-
lyet az Országos Betétbiztosítási Alap 
(OBA) automatikusan fizet majd ki, 
s amelyhez a jegybank elegendő for-
rást nyújt. 

Az intézkedések oka, hogy az MNB vizs-
gálatának megállapítása szerint a kis-
bankok eszközeinek értéke nem nyújt 
fedezetet a velük szembeni követelé-
sek teljesítésére. Sőt, mivel a Buda-Cash 
Brókerház Zrt. súlyos, bankonként tíz-
milliárdos nagyságrendű összegekkel nem 
tud elszámolni, emiatt a hitelintézetek 
saját tőkéje is negatívvá vált.

Az engedély-visszavonó határozatokkal 
automatikusan, külön kérés nélkül meg-
indul az Országos Betétbiztosítási Alap 
kártalanítási eljárása. Az OBA a betét-
garanciával érintett valamennyi betét-
re – a lakossági és vállalati megtakarítá-
sok e körbe tartoznak – törvényi előírás 
alapján 20 munkanapon belül maximum 

mintegy 30 millió forintig kárkifizetést 
teljesít. A korábbi tapasztalatok szerint 
az OBA a törvényes határidőnél sok-
kal gyorsabban fizetett a betéteseknek. 
A DRB Bankcsoport sem mérete, sem 
tevékenysége alapján nem jelent kocká-
zatot a magyar pénzügyi rendszer stabi-
litására – az MNB tájékoztatása szerint.

Esetleges kérdéseikkel és észrevételeik-
kel az MNB illetékeshez tudnak fordulni 
a +36 1 4899100 telefonszámon.

A NAV KÖZLEMÉNYE

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
is közleményt adott ki, miszerint azok-
kal az érintett ügyfelekkel, akik e banki 
visszaélések miatt nem tudják határidő-
ben teljesíteni adókötelezettségeiket, a 
NAV méltányosan jár el. Bár a korláto-
zó intézkedések hatálya alatt álló pénz-
intézeteknél vezetett bankszámlák záro-
lása nem mentesíti az adózókat a beval-
lások határidőben történő benyújtásá-
nak kötelezettsége alól, a NAV-hoz már 
benyújtott bevallásban, vagy 17-es számú 
átvezetési és kiutalási kérelemben a DRB 
bankcsoporthoz tartozó pénzintézetnél 
vezetett pénzforgalmi számlaszámra kez-
deményezett kiutalások esetében az érin-
tett adózók kérelmezhetik a kiutalások 
másik pénzintézetnél vezetett számla-
számra teljesítését. 

A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK 
KÖZLEMÉNYE

A Szövetkezeti Hitelintézetek 
Integrációs Szervezete (SZHISZ) hang-
súlyozza, hogy a takarékszövetkezetek-
nek nincs közük a Buda-Cash-ügyhöz. 
Szerintük megtévesztő, hogy a bics-
kei központtal működő BRB Buda 
Regionális Bank, amely korábban Buda 

Takarék és Vértes Takarék néven, vala-
mint Biatorbágy és Környéke Takarék 
néven működött, mára bankká alakult, 
nem takarékszövetkezet és nem tagja 
a takarékszövetkezetek közösségének, 
ezért a BRB-nél kialakult helyzethez a 
környéken működő valódi takarékszö-
vetkezeteknek, mint például az Érd és 
Vidéke Takarékszövetkezetnek (www.
erditakarek.hu), semmi közük.

A szervezet közleményében felidézi, 
hogy a takarékokhoz elhelyezett megta-
karításokat a valódi takarékszövetkezetek 
új Garanciaközösségének köszönhető-
en 2014 decembere óta Magyarországon 
az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 
mellett a takarékok saját Tőkefedezeti 
Alapja is biztosítja, így a valódi takaré-
kokban elhelyezett betétek mögött egy-
ségesen közel 300 milliárd forintnyi 
tőke áll.

PÁTY NEM A BRB-NÉL 
VEZET SZÁMLÁT

Páty önkormányzata közleményben 
tudatta, hogy nem a Buda Regionális 
Banknál (BRB) vezeti a számláját. 
A helyi adóbefizetések megérkeznek 
az önkormányzat alszámláira és azo-
kat rendben lekönyvelik az adózók-
nak. Azok az adózók, akik csak a BRB 
Bankban vezetik folyószámlájukat, a 
2015. I. félévi adójukat (magánszemé-
lyek kommunális adó, telekadó, épít-
ményadó, gépjárműadó, iparűzési adó) 
március 16. helyett április 30-ig telje-
síthetik késedelmi pótlékmentesen. Ezt 
írásban kell kérni a polgármesteri hiva-
tal adóigazgatási irodájánál, melyhez 
csatolni kell a három hónapnál nem 
régebbi számlakivonat másolatát, mely 
a BRB-folyószámlájuk létét igazolja.

Február 3-án Varga István társa-
dalmi megbízatású alpolgármes-
ter lemondott tisztségéről és az 
Összefogás a Faluért egyesületi tag-
ságát is megszüntette. Pedig a 2014-
es választáson nem jutott be a tes-
tületbe, de Székely László polgár-
mester ismételten behívta alpol-
gármesternek. Vajon a választások 
után három hónappal mi változott? 
Január 23-án dr. Guba Zsolt jegyző 
távozott felmentéssel, majd a pénz-
ügyi irodavezetőnek is távoznia kel-
lett. Az új jegyző hivatalba lépéséig 
Veres Erika aljegyző látja el a jegy-
zői feladatokat. A jegyzői pályáza-
tok benyújtásának határideje már-
cius 9. volt. Székely László polgár-
mestert kérdeztük a kialakult hely-
zetről.

– Polgármester úr, mi volt az oka a jegyző fel-
mentésének?
– Páty Község Önkormányzatának a belső 
ellenőrzési szakértő 2014. november 4-i 
keltezéssel készített egy kiemelt jelen-
tést, amely a jegyző többször „kritikus-
nak” minősített mulasztásaira is rávilágít. 
A feltárt hiányosságok a 2014. évet érin-
tik, s komoly problémákra figyelmeztet, 
állami támogatás megvonását vetíti előre 
és azonnali intézkedéseket sürget, de erről 
a jegyző nem tájékoztatta sem a polgár-
mestert, sem a képviselő-testületet, annak 
ellenére, hogy a jejelentést 2014. novem-
ber 4-én átvette. 
– Hogyan derült ez ki? 
– Az általam kezdeményezett belső elle-
nőrzés során. A pénzügyi iroda személyi 
változásai (öt vezető és több dolgozó cse-
réje két év alatt), a munkavállalók részbe-
ni képzetlensége, a vezetői irányítás hiá-

nya, továbbá a CT-EcoStadt programból 
adódó hibák, és azok folyamatos javítá-
sa azt eredményezte, hogy 2014-ben a 
Magyar Államkincstár az önkormányza-
tot folyamatosan bírságolta késedelmes 
teljesítésért. A pénzügyi irodán kialakult 
helyzet, valamint a február eleji határidő 
miatt pedig már külső szakértőt kellett 
bevonni a 2014-es könyvelési hiányossá-
gok kijavítására
– Okozott-e ez kárt a hivatalnak?
– Hiány nincs, csak bírság a helytelen 
könyvelés miatt.
– Mennyi a bírság összege? 
– 3,5 millió forint. 
– Az alpolgármester lemondása összefügg ezzel? 
– Varga István február 13-i hatály-
lyal mondott le alpolgármesteri tisztéről. 
Sajnálatosan megromlott köztünk a mun-
kakapcsolat, ezért nem láttuk értelmét a 
további közös munkának.             - hájas -
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Március 5-én ünnepélyes keretek 
között adta át Nagykovácsi polgár-
mestere, Kiszelné Mohos Katalin a 
munkaterületet a kivitelező ZSO-
VIA konzorcium képviselőinek. 
Beszédében köszönetet mondott az 
előző képviselő-testületnek, élükön 
Bencsik Mónika polgármesternek és 
Magyarország kormányának is azért, 
hogy ez a projekt most megvalósulhat.

A 2014 januárjában megkötött támoga-
tási szerződés eredményeként várhatóan 
idén március 23-án lőszermentesítéssel 
és régészeti feltárással kezdődő beruházás 
összköltsége 1 milliárd 258 ezer forint, 
melynek csupán 88 milliós önkormány-
zati önerejéből is 73 millió forintot vissza 
nem térítendő támogatásként pályázott 
meg az önkormányzat. A kilenc hónap-

ra becsült beruházás novemberre várha-
tóan befejeződik. 

A beruházás Nagykovácsi Zsíros-hegyi 
településrészének csatornázására, egy új 
szennyvíz-főgyűjtő, központi átemelő és 
gerincvezeték kiépítésére és fővárosi csat-
lakoztatására, valamint a meglévő háló-
zaton a pályázat keretein belül meg-
engedett felújítási feladatok elvégzésé-
re terjed ki, 853 ingatlan csatornázá-
sát, nyolc közterületi átemelő építését és 
tizenhét helyszínen felújítási (jellemzően 
az Ördögárok területét érintő) munkák 
elvégzését jelenti. Az új főgyűjtő az ame-
rikai iskolától indul a II. kerületi főgyűj-
tőhöz.

A mérnöki feladatokat az Utiber 
Kft., a projektmenedzsmentet a VTK 
Innosystem Kft., a lakossági tájékozta-
tást az Arkánum Bt. és a kivitelezést a 

Hajdú és Tsa Kft-ből, valamint a Vianova 
87 Zrt-ből álló a ZSO-VIA konzorcium 
látja el. A Kossuth u. 1. szám alatt ügy-
félfogadási irodát nyitnak, de a www.
nagykovacsi.hu önkormányzati oldalon 
naprakész információkat találnak majd 
az érdeklődők. Saját e-mailcíme is lesz 
a projektnek, s az építésvezetők elérhe-
tőségeit a postaládákba bedobott értesí-
tőkön találják majd meg a beruházással 
érintett lakók.

Az egyes ingatlanok bekötési költsége 
várhatóan ötvenezer forint lesz. Ehhez 
jön még a DMRV Zrt. 5000 Ft-os kiszál-
lási költsége (utcák összefogásával ez 
minimálisra csökkenthető) és ingatlanon-
ként 1700 forintos szemledíja, valamint 
az ingatlanon belüli rákötés terveztetésé-
nek és kivitelezésének a költsége.

Koós Hutás Katalin

Milliárdos szennyvízberuházás Nagykovácsiban

Kistérségi hírek

Megkezdődött az 
energetikai felújítás

Megkezdődött a zsámbéki Zichy 
Miklós Általános Iskola energetikai 
felújítása, mivel az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott, 
„A zsámbéki általános iskola komplex 
energetikai felújítása” című pályázatu-
kat a Környezet és Energia Operatív 
Program Irányító Hatósága 155,7 mil-
lió Ft-tal támogatja. 

A sikeres pályázatnak köszönhetően 
kicserélik az iskola nyílászáróit, korszerű-
sítik a fűtését, hőszigetelik a homlokzatot, 
a lábazatot és a tetőt. A pályázat elszá-
molható összköltsége 183,18 millió Ft, 
amelynek 15%-a az önkormányzati önerő. 
A várhatóan 2015. június 30-ig befejező-
dő beruházástól az intézmény energiakölt-
ségének 58,7%-os csökkenését remélik, 
amely a energiaköltség-megtakarításban 
éves szinten tízmillió forintot jelent majd.

Február 28-án az 
1987 és 1997 között 
a töki református 
gyülekezetben szol-
gáló, ma a Károli 
Gáspár Református 
Egyetem speciális 
kollégiumán taní-
tó, hosszú idő után 
ismét Zsámbékra 
visszaköltözött kuta-
tó-lelkész, Bereczky 
Zoltán tartott elő-
adást a töki műve-
lődési házban a kár-
pát-medencei refor-
mátus templomok 
mennyezeti kazettá-
inak szimbólumai-
ról, minden esetben 
összehasonlítva azo-
kat a töki kazetták 
jelképeivel.

A Kárpát-medencében mintegy száz tel-
jes értékű kazettás templom maradt fenn. 
A töki nem tartozik ezek közé, mert 
a mennyezet csak részleges. Bereczky 
Zoltán évtizedek óta a kárpát-meden-
cei református templomok kazettás meny-
nyezeteit kutatja. Elmondása szerint hat 
évvel ezelőttig tízezer kazettát digitalizált. 
Három éve jött rá, hogy a gyönyörű tábla-

képek egy ősképőrző 
liturgiát alkotnak, 
amely valójában 
egyetlen kép, de 12 
alapképre bontha-
tó fel. A csengersimai 
református templom 
kazettás mennyezetét 
hozta fel példának, 
amin egy teljes misz-
tériumjáték fedezhe-
tő fel, egy év összes 
játéka, egy világállí-
tás, aminek a miben-
létét talán azok tud-
ják leginkább elkép-
zelni, akik már talál-
koztak a családállítás 
fogalmával. Tizenkét 
lépésben felépülő 
egyetlen kép, ame-
lyek megértése révén 
a kazetták jelképei 
díszítőelemből Isten 

igéjévé válnak. Ugyanezeket az ősi jelké-
peket fedezhetjük fel a  az írottas terí-
tőkön, párnákon, a festett tányérokon, a 
hímzésekben, fafaragásokban, melyekre 
az „isteni” jelképek ismeretében egészen 
más szemmel tekinthetünk.

A jelképek rétegeiről és értelmezésükről 
színes képes albumot is megjelentetett a 
Püski Kiadó gondozásában.

A töki református templom 
szimbólumai

Az autó 
gazdáját keressük!

Zsámbékon került elő az 1968 táján 
készült fotó az akkoriban igen divatos 
Moszkvicsról. Az autó tulajdonosának oda-

ígérték ezt a ma már igazi csemegének szá-
mító felvételt, de a címe elveszett. Az autó-
tulajdonos jelentkezését várjuk, amennyi-
ben igényt tart a képre, kérjük, jelentkezzen 
a szerkesztőségben (e-mail: szerkesztoseg@
budakornyekiiranytu.hu; Tel: 06-23-457-
058; Mobil: 06-30-922-6418)

Dunán innen, Tiszán túl címmel május 
16-án tartják a Kárpát-medencei hagyo-
mányőrző tehetségkutató verseny 2015 
budapesti és Pest megyei elődöntőjét 
Nagykovácsiban a helyi önkormányzat, az 
Öregiskola Közösségi Ház és az Országos 
Baranta Szövetség és tagcsapatai szervezé-
sében. Nevezni 2015. április 1-jén éjfélig 

négy kategóriában (néptánc, népdal, nép-
zene és népmese) és két (6-12, 13-18 éves) 
korcsoportban lehet. A döntőt 2015. júni-
us 6-án a miskolci Művészetek Házában 
tartják.

A versenykiírás Nagykovácsi önkor-
mányzati portálján, a www.nagykovacsi.
hu-n található.

Nagykovácsiban lesz az elődöntő
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1945. február 11-én az orosz csapa-
tok által két hónapja körülzárt vár-
ból kitört a százezerről negyvenezer-
re fogyatkozott német-magyar védő-
sereg. A néhány napos kitörés során 
fogságba esett mintegy 23 ezer, elesett 
kb. 15 ezer katona. A német vona-
lakat csupán hétszázan érték el. 
E kitörésnek volt részese egy buda-
keszi származású, később kitelepített 
katona, Cs. A., akinek az Értesítőben, 
a magyarországi kiutasítottak szemlé-
jében 1950-ben megjelent visszaemlé-
kezésének első két részét csupán ízelí-
tőül közöljük.

Vég nélküli, hosszú és súlyos napok óta 
vártuk és mégis meglepetésként ért a 
parancs 1945. február 11-én este 7 órakor: 
Kilenc órakor kitörés! Egész különös érzés-
sel fogadtam ezt az ugyancsak különös 
parancsot. Nagy a sürgés-forgás: minden-
ki csomagol, készülődik. Hátizsákomból 
mindent kidobok, csak törülközőt, szap-
pant és egész kevés élelmiszert rakok bele. 
Az idő ólomlábakon jár. 

Az izgalom már pattanásig feszíti ide-
geinket, mikor fél kilenckor elindulunk, 
hogy az Ostrom utca sarkán, a Budavár 
kávéházban elfoglaljuk rohamhelyünket. 
A szörnyűséges romok között a latyakos-
havas egykori utcákon át itt-ott aknabe-
csapódásoktól zavarva egy halott és egypár 
sebesült veszteséggel megérkezünk rendel-
tetési helyünkre. 

Néhány nappal ezelőtt a német hiva-
talos hadijelentés a Budán levőkről úgy 
emlékezett meg: „Buda hős védői még 
mindig tartják magukat” – Sem többet, 
sem kevesebbet. – Én ezt halotti jelentés-
nek vettem, s sajnos igen soknak az is volt. 

Nyolc óra ötven... még tíz percünk van. 
Odaát száz méterre tőlünk az oroszok, 
úgy látszik, nem sejtenek semmit. Valahol 
a Margit körúton a nagy csendben meg-
szólal egy golyószóró, felelnek is reá, egy 
kis idő után aztán szinte egyszerre hallgat-
nak el. Újra csönd van. Görcsösen fogom a 
géppisztolyom. A torkomban érzem a szí-
vem. Milyen szerencsések a Margit körút-
beliek – gondolom magamban, csak 20-30 
méterre vannak az ellenségtől, könnyeb-
ben érik el, mint mi. 

A Margit körút egyik oldala a miénk, a 
másik az oroszoké. Itt, az Ostrom utcá-
ban, lényegesen nehezebb a helyzet, mert 
innét keresztül kell vágni magunkat a 
Széll Kálmán téren, ahol köröskörül min-
den ablakból és pincelyukból géppuskák 
és golyószórók tömegei merednek felénk. 
A házak itt már nincsenek annyira tönkre-
téve, mint a várban. Ha ezen az első gyű-
rűn valami isteni csoda folytán mégis átjut-
nánk, hova és merre menjünk? 
– Ki tudja? – kérdi egy hang tőlem, 
nem messze a kapualjban. Közelebb húzó-
dom, hogy az esetleges választ meghalljam. 
Valóban, a nagy készülődésben megfeled-

keztünk a legfontosabbról: hová megyünk? 
Itt senki semmit nem tudott erre vonatko-
zóan mondani, most öt perccel a támadás 
előtt. Valaki Budakeszit említi, felfigyelek: 

– Igen én tudom az utat arra felé, oda 
való vagyok – mondja egy vékony hang. 
Odamegyek melléje, de a sötétben nem 
tudom megismerni. 

– Ki vagy? – kérdezem tőle. Mondja a 
nevét. A második kérdésemre aztán, hogy 
még nincs 16 éves. Egy gyermek katona-
ruhában. 

– Egy lépést nem mégy el mellőlem, min-
dig mellettem maradsz! – mondom néki, 
miközben a karórámra nézek. Még négy 
perc. Néma csend van, mintha béke volna. 
A szemben levő ház kiégett ablakai úgy 
merednek reánk, mint egy csontos halálfej 
szemüregei. Szinte érzem a halál leheletét, 
oly közel van hozzánk. 

Piros rakétát lőnek ki az oroszok. 
A kísérteties fényben újra az órámra nézek. 
Még két perc. Megfordulok, hogy még egy-
két szót váltsak a mögöttem álló fiúval, de 
ebben a pillanatban tőlünk jobbra aztán 
balra is megdördülnek a fegyverek. A bor-
zalmas hangorkán belehasított a csendes 
éjszakába. Mi is megszólaltatjuk fegyvere-
inket. Ebben az őrült hangzavarban a pán-
célököl játszotta a nagydobot dobhártyát 
szakító erővel a gépfegyver, a golyószóró és 
a géppisztoly ördögi lármájában. 

Kiugrom a kapualjból és teljes erővel 
rohanok, kezemben a működő géppisz-
tollyal. A fiú féljobbra mögöttem. Valahol 
csőrepedés van a Vérmező utcában, bokán 
felüli víz hömpölyög le az úttesten, átgá-
zolunk rajta. Az oroszok az első meglepe-
téstől magukhoz tértek. Mintha közpon-
ti kapcsolással a Széll Kálmán tér összes 
ablakait egyszerre világították volna ki, 
úgy fénylettek az orosz fegyverek torko-
lattüzei. 

A legszélső elárusító fabódét értük el. 
A bódé csodáltosképpen sértetlen volt. 
A földre vágódom, a fiú is. Szorosan mel-
lettem fekszik. Nagyon liheg, én is. Új 
tárat helyezek a géppisztolyomba, köz-
ben többen érik el a bódét, de köztük már 
súlyos sebesültek is. 

Jobbra tőlünk – a percekkel ezelőtt álta-
lam még irigyelt – Margit körútiak szörnyű 
katasztrófáját látom. A Retek utca torko-
lata alá van aknázva és a szerencsétlenek 
arra rohantak. Emberi testrészek tömegé-
vel röpködnek a levegőben. Piros, zöld és 
sárga világító rakétákat lőnek az oroszok. 
A legvadabb képzeletet is felülmúló pokoli 
látvány. Amerre most már nézek minden-
ütt megcsonkított holttestek. A halálhör-
gést elnyomja a fegyverek szörnyű lármája. 

Egy félperces lihegés után intek a fiúnak, 
ő megérti, egyszerre felugrunk és teljes erő-
vel rohanunk. Őt aztán többé nem láttam, 
csak álmaimban és mindig zöld megvilágí-
tásban. A tőlünk 15 méterre a járda szélén 
levő utcai kőrakás a cél. Többen rohanunk 
arra. Én másodiknak érem el. Úgy érzem, 

hogy fedve vagyok az orosz golyó elől, csak 
a szörnyű káoszban a mögöttünk levők 
lövedékei csapódnak közénk. Mind töb-
ben vagyunk a kőrakás mögött. 

Az utcákon mögöttünk töméntelen 
ember fekszik holtan vagy sebesülten. 
Az előttünk levő ház ablakából nem tüzel-
nek az oroszok, de jobbra tőlünk annál 
veszélyesebben. Átugrom a járdán és a 
ház falához lapulok. Torkom szakadtából 
többször ordítom a fiú nevét, de nem 
jelentkezik. 

– Megőrült. 
– Ilyen helyzetben ez természetes – 

hangzik mögöttem. 
A géppisztolyomat a karomra aggat-

va mindkét tenyeremet arcomba nyo-
mom, egész forró vagyok. Az egyik tenye-
rem csupa vér. Nem, nem sebesültem 
meg, csak beletenyereltem egy vértócsá-
ba. Homlokomon, arcomon csorog végig a 
verejték. A szörnyű látvány, a kétségbeejtő 
helyzet és a talán pillanatokon belül bekö-
vetkezhető halál érzete váltja ki. Igen, a 
halálverejték folyik végig rajtam. 

Nincs igazuk – állapítom meg magamban 
– én nem őrültem meg, én észnél vagyok. 
Szorosan a házak mentén kúszom előre, 
ketten vannak előttem. A Széll Kálmán 
teret a Retek utcával összekötő Dékán utca 
sarkán bevárnak. A kis utcában egy csoport 
orosz fut felénk. A romok, törmelékek, 
bútordarabok és a felszakított kövek közt 
nem vesznek észre bennünket. Váratlanul 
egy közeli házból ugrottak elénk. Most 
egészen elől vagyok, csak méterekre van-
nak tőlünk. A tárban lévő mind a 32 löve-
déket közéjük lövöm, a társaim is. Az oro-
szok egy lövést sem tudnak leadni. 

Nyomban tovább mászunk az előbb 
még rohanó és most már mozdulatlan 
orosz csoporton keresztül. Az úttesten 
át a házak mentén igen gyorsan kúszunk 
előre. Három házzal a sarkon túl felkelek 
és lehajolva rohanok, itt már nem lőnek 
ki a házak ablakaiból, elérem a sarokhá-
zat a Széll Kálmán téren, a Marton gyógy-
szertárt. Amint visszapillantok, mögöttem 
egy egész szép csoportot látok, amint futva 
jönnek a házak mentén. Előttem az Olasz 
fasoron semmi mozgás. Egy különös fekete 
vonal húzódik keresztül az úton, mire nem 
folytatom az utamat, hanem bemegyek a 
gyógyszertárba. 

Pár perces megfigyelés után aztán meg-
állapítom, hogy előttünk vagy harminc 
méterre embermagasságú barikád húzó-
dik keresztül az utcán. Tanakodunk, mit 
tegyünk, minden perc drága. – Ezt meg-
rohanni több mint öngyilkosság – állapít-
juk meg valamennyien. Igen kínos perce-
ket töltünk. Mit tegyünk, ha már eddig 
jutottunk, meg nem adjuk magunkat. Hát 
csak meg kell halni nekünk is, mert itt nem 
jutunk keresztül. A barikádnak nem mehe-
tünk. Közben mind többen leszünk, sok 
súlyos sebesült is itt fekszik, akik utolsó 
erejüket is összeszedték, csak hogy tovább 
jussanak.

A teljes, 18 részes beszámolót honlapunk 
Múltunk tanúi című rovatában találják. 

www.budakornyekiiranytu.hu

Évforduló

A kitörők között voltam … 
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Még a múlt év tavaszán történt. 
A gyimesbükki templomba menet egy 
vékonyka kislány sündörgött mellém, s 
megszólított:
– Még jő-e vaj egyszer ide?
– Jövök - feleltem határozottan.
– Hoz-e nekem vaj egy könyvet?
– Hozok - vágtam rá gondolkodás nélkül, 
s megkérdeztem a nevét.  
– Imeldának hívnak. 
Bementünk a templomba.
– Kend mellé ülhetek-e?
– Igen! – mondtam, s letelepedtünk egy 
padba. 

A mise alatt mellém simult, néha rám 
mosolygott, de tovább nem beszélhettünk, 
kezdődött a szentmise. Kifele jövet oda-
futott az édesanyjához, egy feketeruhás, 
megtört fiatalasszonyhoz s örömmel újsá-
golta neki, hogy ez az asszony - már mint 
én - hoz neki mesekönyvet. Elköszöntünk, 
elmentében még vissza- visszafordult és 
integetett. Előző nap az iskolájukban 
meséltem, a műsor végén egy találós kér-
dés megfejtéséért egy könyvecskét ajándé-
koztam egy fiúnak.

Pünkösdkor utaztam ismét Gyimesbe. 
Alig hogy kiszálltam a kocsiból, Imelda 
futott felém és megkérdezte:
– Hozott-e könyvet?
– Nem hoztam kicsim, nagyon sok dolgom 
volt, de legközelebb hozok!

Láttam csalódott kis arcán, hogy hiszi 
is meg nem is. Nagyon szégyelltem maga-
mat.  Néhány nap alatt sok mindent meg-
tudtam a gyimesbükki gyerekek életé-
ről, az anyanyelv használat nehézségeiről. 
Nagyon kevés gyereknek van a tanköny-
vein kívül más magyar nyelvű olvasnivaló-
ja. Nagy elhatározást tettem: legközelebb 
hozok minden gyereknek egy szép mese-
könyvet. A kezükbe adom, nem egy, üve-
ges szekrénybe kirakati tárgynak!  

Hazatérve gyűjteni kezdtem a mese-
könyveket. Barátok, ismerősök öl szám-
ra hordták hozzám a gyermekeik által 
kinőtt vagy megunt könyveket. Ilyent is-
olyant is! Mindet kézbevettem, mindbe 
beleolvastam, megjavítgattam a szakadá-

sokat, újakat is vettem, hogy meglegyen 
a háromszáz. Októberben, amikor úgyis 
arra felé volt dolgom, a Lakatos Demeter 
Csángó Magyar Kulturális Egyesület kifu-
varozott engem a könyvekkel egyetemben. 

Amikor kicsengettek, kinyíltak a tan-
terem ajtók, kitódultak a gyerekek, én 
néhány segítővel a könyves dobozokat 
hordtam az iskola aulájába. Egyszer csak 
Imelda ölelt át:
– Hozott-e nekem könyvet?
– Hoztam, gyere, nézd meg!

Leírhatatlan volt a gyerekek öröme.  
Barátaim szemében könnyek csillogtak és 
talán ők is arra gondoltak, amire én. Nem 
hagyhatjuk ezeket a gyerekeket magukra! 
Éppen akkoriban készült az új könyvem: 
a Mátyás király neve napja. Felajánlottam 
Nagy-Galaczi Hajnal igazgatónőnek, hogy 
kiküldöm a kéziratot, rendezzenek mese-
mondó versenyt Mátyás nap táján, s én 
eljövök zsűrizni.

Hamarosan örvendező levelet kaptam: 
meghirdették a Gyimes-völgyi Mátyás 
király mesemondó versenyt, kitűzték 
az időpontot, tizennégy iskola nevezett 
be három megyéből. Ezekből mindösz-
szesen három iskola magyar tannyelvű! 
Jelentkeztek a háromszéki Esztelnekről, a 
moldvai Pusztinából és az összes gyimesi 
iskolából, összesen 106 mesemondó tanul-
ja már az örök értékű, szépségű meséket 
Mátyás királyról. 

Megszeppentem a hír hallatán. Volt 
mindösszesen 40 ezer forintom, amit a 
Lakatos Demeter Egyesület ajánlott fel a 
díjakra. 

A boldogságos könyvosztást még annak 
idején eldicsekedtem a Magyar Művészeti 
Akadémia Népművészeti Tagozatának 
ülésén.  A társaim megszavaztak ötszáz-
ezer forintot.  Sőt még hirtelenjében saját 
pénzükből összeadtak hatvan ezret. Aztán 
jött a hír, hogy több, mint száz gyermek 
készül a versenyre.  Rohamosan közeledett 
az idő, Mátyás király neve napja, és én a 
harkányi kórházban vesztegeltem hosz-
szú három hétig. Egyáltalán nem láttam a 
megoldást. Stoller Antal tagozati társam, 
a Vitézi Ének Alapítvány vezetője sie-
tett a segítségemre. Megszervezte a kiuta-
zásunkat egy remek Ford mikrobusszal, 
megelőlegezte a szükséges pénzt, segített 
az ajándékkönyvek begyűjtésében. Szép 
új könyveket kaptam ajándékba is, ked-
vezményesen is, a Fekete Sas Kiadótól és 
a Pillangó Kiadótól.  Barátaim, ismerőse-
im mind nekem gyűjtötték a szép, megkí-
mélt használt mesekönyveket. Tizenegy 
rangos zsűri tagot is sikerült verbuválnom 
magam mellé, itthoni és erdélyi szakembe-
rekből.  Dr. Bolváry Gyula, Halász Péter, 
Dr. Kiss-Tampu Tatiana, Zubkóné Fekete 
Zsuzsanna, Stoller Antal, Mirk László és 
Mirk Lászlóné csíkszeredai tanárok, Antal 
Tibor, Fábián Éva, Sebestyén István és 
Málnási Demeter, kósteleki plébános úr is 
beugrott a megbetegedett Salamon József 
plébános úr helyett.

Már csak az oklevelek és az emléklap-
ok hiányoztak a boldogságomhoz. Az érdi 
Milton és Média Kft. vállalta és elkészí-
tette a gyönyörű lapokat. Fizetségül cse-
kély, jelképes összeget kértek és sok sikert 
kívántak. Akkor igazán megrendültem.  
Milyen jók az emberek!

Február 21-én reggel a gyimesbükki 
Dani Gergely Általános Iskolába gyönyörű 
népviseletbe öltözött gyerekek sereglettek, 
pedagógusokkal, szülőkkel. Olyan volt 
az iskola, mint egy méhkas. Tizenketten 
négyfelé oszlottunk s egy-egy tanterem-
ben megkezdtük a gyerekek meghallgatá-
sát. Én a 7-8. osztályosokhoz kerültem. 
Megvallom, sokféle aggályom volt a mese-
mondás színvonalát illetően. Tévedtem. 
Csodálatos volt! A gyerekek zöme nagyon 
szépen, ízesen és tisztán beszél. Átélten, 
örömmel, a hallgatóság számára élvezete-
sen meséltek valamennyien. Huszonnyolc 
helyezést adtunk ki. A négy első helye-
zett kimondottan nagyon tehetséges, a 
gálaműsoron mi zsűritagok is elragad-
tatva hallgattuk egymás „győzteseit”. 
Népművész társaink, Fábián Éva mese-
mondó, népdalénekes, Sebestyén István, 
a Népművészet Mestere, Antal Tibor nép-
dalénekes, Nyisztor Ilona népdalénekes, és 
két moldvai vendég mesemondó, valamint 
jómagam is felléptünk a gyerekekkel.   
Hosszú az út Gyimestől Budapestig, egész 
úton lelkendeztünk, hogy milyen nagysze-
rű, csodálatos volt. Nagy-Galaczi Hajnal 
igazgatónő búcsúzáskor azzal fejezte be 
köszönetét, hogy jövőre is visszavárnak 
bennünket, és akkor gyimesi népmesékkel 
versenyezzenek a gyerekek.

Nem tettem könnyelmű ígéretet, de 
elhatároztam, hogy mindent megteszek, 
hogy jövőre is találjak „jóembereket!”

Kóka Rozália mesemondó 
a Népművészet Mestere 

a Magyar Művészeti Akadémia tagja

2008 májusára a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
felújította a legkeletibb magyar vasúti �rházat 
Gyimesbükkön. A pünkösdvasárnapi átadásra 
ebben az évben érkezett ki el�ször az ezeréves 
határra a Székely gyors a koronás címeres 
mozdonnyal. Azóta már három zarándokvonat, 
a Székely gyors, a Csíksomlyó expressz és 
a Boldogasszony zarándokvonat szállítja 
Magyarországról az utasokat minden évben.
A Székely gyors útját a MÁV-Nosztalgia Kft. 
szervezi. Az utazás részleteir�l b�vebb tájé-
koztatást lapunk utolsó oldalán talál.
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Mesemondóverseny a Gyimesekben 
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Március 16. hétfő 19 óra

DUMASZÍNHÁZ
az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban (EFMK)
(Budakeszi, Fő u. 108., 

06-23-451-161)

Március 16. hétfő 19 óra

TAKARÓ MIHÁLY
A magyar irodalom az I. 

világháború idején
a Kleberberg 

Kultúrkúriában
T: 06-1-392-0860, www.

kulturkuria.hu

Március 17. kedd 11 óra

II. 
ZONGORÁSTALÁLKOZÓ
a Biatorbágyi Faluházban

T: 06-23-310-636

Március 17. kedd 18 óra

Zsámbékiak 
Szabadegyeteme

HUSZÁR 
HAGYOMÁNYŐRZÉS 

Kalmár Pál 
Radetzky-huszár, 
zsámbéki festő- 

és üvegművésszel
a zsámbéki műv. házban.

T: 06-23-340-694, 
05-20-665-9464

Március 17. kedd 18 óra

EL CAMINO 
László Dániel tárlata

az Öregiskola Közösségi 
Házban.

(Nagykovácsi, Kossuth u. 78. 
T: 06-26-356-362)

Március 17. kedd 19 óra

VERSSZÍNHÁZ – 
József Attila töredékei

Szerkesztő: Erdélyi György
Belépő: 1000 Ft, 

diák: 500 Ft
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu

Március 18. szerda 10 óra 

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Interaktív színházi előadás 

12-18 éves diákoknak
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Március 19. csütörtök 17.30

ÁLOM 2.
A Czövek Erna zeneiskola 

koncertje
a budakeszi 

Prohászka gimnáziumban
A belépés ingyenes.

Március 18. szerda 19 óra

SZERETETNYELV
Kéry Kittivel 

és Oberfrank Pállal
Kamaraszínházi esték 
Belépőjegy: 2000 Ft

a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Március 19. csütörtök 18 óra

EMLÉKEZÉS
a budakeszi németek 

kitelepítésére
a városháza 

tanácstermében.
Koszorúzás az emléktáb-
lánál, majd gyertyafényes 
szentmise a templomban.

Március 19. csütörtök 19 óra

FÁBIÁN MÁRTON tanár
Őrült spanyolok? címmel

farsangi és nagyheti szoká-
sokról a budakeszi 
Kálvin-teremben.

 (Budakeszi, Fő u. 159.)

Márc. 20. pént. 10.30, 19 óra

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Március 21. szombat 10 óra

CÉRNAHANGVERSENY
Zene és játék

Ferge Béla zenetanárral
a Prohászka gimnáziumban.

Belépőjegy: 1400 Ft.

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

• SZERELŐT KERES budakeszi vál-
lalkozás garázskapuk beépítésére, 
sok utazással. Feltétel: német kö-
zépszintű nyelvtudás, technikai 
érzék, jogosítvány. EUROKAPU 
06-30-924-7748
• OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA kis-
mamák, nagymamák, diákok szá-
mára. Tel.: 06-20-368-0492 és 
06-30-450-4738
• BIZTONSÁGTECHNIKAI SZERE-
LŐT keres budakeszi távfelügye-
let. Feltétel: gyengeáramú elekt-
romos szakképzettség, Budakeszi-
hez közeli lakóhely, 2 év gyakor-
lat.  tonguard@t-online.hu, 
06-20-9516526
• KERTÉSZ végzettségű eladó-
pénztárost keres a Budai Kert-
centrum. Számítógépes isme-
ret, munkabírás, lelkesedés, ver-
senyképes jövedelem. Jelentkezés: 
budaikertcentrum@gmail.com

• OSZTÁLYTANÍTÓT keres a pátyi 
Bocskai István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola azonnali belépéssel, határo-
zatlan időre. Előny: testnevelés 
vagy német végzettség vagy kö-
zépfokú nyelvvizsga). Tel. 06-20-
534-5164.
• PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT keres a 
Budajenői Közös Önkormányza-
ti Hivatal. A pályázatok beadási 
határideje 2015. március 23.
• ÉPÍTÉSÜGYI szolgáltató pont 
ügyintézőt keres a pátyi polgár-
mesteri hivatal, teljes munkaidő-
ben, határozatlan időre. A pályá-
zatok beadási határideje 2015. 
március 31.
• IGAZGATÓT keresnek a pátyi 
művelődési házba, határozat-
lan időre, teljes munkaidőben, 4 
hónap próbaidővel. A pályázatok 
beadási határideje 2015. április 9.
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LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 

Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves 
szak mai, ki ál lí tói, te nyész-
tõi gya kor lat tal vál lal ja az Ön 
ott ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû 
koz me ti ká ját. 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
• 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, középiskolás 
felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, 
akár bentlakással is. Empátia Iro-
da. Tel.. 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458
• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívha-
tó! Tel.: 06-70-221-5144

• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET 
VÁSÁROLOK! Porcelánt, kerámi-
át, festményt, csillárt, bronz- és 
ezüsttárgyakat, képeslapot, 
bizsut, borostyánt, bakelit 
hanglemezt, órákat, könyveket, 
hifit, bútort, szőnyeget, teljes 
hagyatékot, lomtalanítást díjta-
lan kiszállással, értékbecslés-
sel. Hívjon bizalommal! Pintér 
Nikoletta 06-1-466-8321, 
06-30-973-4949 

• HÁZTARTÁSVEZETÉST vállal idő-
seknél, családoknál leinformálha-
tó középkorú, megbízható nő. 
Tel.: 06-30/639-2668 
• KERTKARBANTARTÁST és ház kö-
rüli munkát vállal megbízható, 
leinformálható igényes férfi. Fű-
nyírás, gallyazás, metszés, per-
metezés. Tel.: 06-30/388-1588
• ELEKTROMOS GÉPEK, háztartá-
si, ipari,  berendezések javítása, 
hibakeresése. Gépkocsi generá-
torok és indítómotorok javítása, 
felújítása. Villanyszerelés, javí-
tás, hibakeresés. Páty, Orgona 
u.5. Tel.: 06-20-243-8811
•EZERMESTERI  munkákat, számí-
tógép karbantartást, műholdan-
tenna szerelését vállalunk. Szabó 
Norbert 06-20-2086322 és 
Németh Ágnes 06-20-259-3461
• SZÁMÍTÓGÉP MONITOR, SZÍNES, 
Philips 105 S típusú, ingyenesen 
elvihető. Tel. 06-30-9226418
• ECONOMIST angol nyelvű gaz-
dasági hetilap kiolvasott példá-
nyai ingyenesen elvihetők. Tel. 
06-30-922-6418
• BIZTONSÁGI LEMEZSZEKRÉNY, 
használt, egyajtós, hárompolcos, 
ma/mé/sz 140/60/75 eladó 
50 ezer forintért. 
Tel. 06-30-436-4753
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Március 21. szombat 10 óra

A VÍZ VILÁGNAPJA 
Az Ördögárok 

közös takarítása 
indulás a Kolozsvár térről.

Húsvétváró játszóház
Vekerdi Mónikával és a 

Nagykovácsi Muzsikásokkal
a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Március 21. szombat 10 óra

LÁDAFIA BÁBSZÍNHÁZ 
a Budakeszi EFMK-ban.

Belépő: 1000 Ft.

Március 21. szombat, 15 óra

DÁNYI MAGDOLNA 
fotókiállítása

a zsámbéki műv. házban.

Március 21., szombat, 17.00

SZENTSÉGIMÁDÁS
a Biai 

Szent Anna templomban.

Március 21. szombat 18 óra

A LÁTHATALAN 
LOBOGÓ

Erdélyi Helikon 
a nagykovácsi 
Öregiskolában. 

A belépés díjtalan.

Március 21. szomat 20.30

ÖREGISKOLA JAZZ KLUB 
Laurent Maur 

és a Trió Minor 
a nagykovácsi 

Muflon itatóban.

Március 22., vasárnap, 7.00

BIA 25 és BIA FELEZŐ
Gyülekező: Viadukt alatt

25 illetve 12,5 km-es 
gyalogos nappali teljesít-
ménytúrák Biatorbágyon.

Rajt–cél: Biatorbágy, 
Viadukt.

BIA 25: Indítás: 7–9 óra, 
nevezés: 1200 Ft.

BIA FELEZŐ: Indítás: 
8–9.30, nevezési 500 Ft.

Rendező: 
Cserhát Baráti Társaság, 

Csipai György 
06 70 235 2565

Márc. 22. vasárnap 10-20 óra

ÍJÁSZ NAPFORDULÓ 
a Zsámbéki 

Hagyományőrző Baráti Kör 
rendezvénye
a zsámbéki 

művelődési házban 
és környékén.

Március 22. vasárnap 10 óra

ERDŐJÁRÓ KLUB 
Nagykovácsiban

Tovább a Crosskovácsin. 
Táv: 5 km. 

Túravezető: Bacsó Gábor 
(30/9303457).

Március 22., vasárnap 16 óra

CSALÁDOS KERESZTÚT 
a Mécs Családközösséggel
a biai katolikus temetőben

Március 22. vasárnap 19 óra

BUDAPEST SAXOPHONE 
QUARTET 

Belépő: 1800 Ft, 
elővétel 1500 Ft
www.marczi.hu

Március 24. kedd, 18 óra

SÁMÁNOK – KÉPEK – 
SZERTARTÁSOK

Nádorfi Lajos előadása
 a Zzámbéki műv. házban.

Március 24., kedd 19 óra

A Hidegtál Chef 
és Bakó László vállalkozó 
a Biatorbágyi Vállalkozók 

klubjában
a biatorbágyi Faluházban.

Március 25. szerda, 18.30 óra

CSALÁDI 
EGÉSZSÉGKLUB

Biologika 
Jobbágy Györgyi előadás 
a zsámbéki műv. házban.

Március 25. szerda 19 óra

GYÓGYÍTÁS ÉS 
MŰVÉSZET

Vendég: 
ZEFFER ANDRÁS, 

P. Mobil
Belépő: 500 Ft
www.marczi.hu

Március 25. szerda 19 óra

Márai Sándor: 
A kassai polgárok

a kassai 
Thália Színház előadása

Jegyár: 2800 Ft
www.kulturkuria.hu

Március 26., csütörtök 7.30

MEGYEI NÉMET 
NEMZETISÉGI 
ÉNEKVERSENY

a Biatorbágyi Faluházban.

Március 26. csütörtök, 18 óra

Sokszínű Grúzia 
Kristály Istvánné és Elekes 
a zsámbéki könyvtárban.

Március 26., csütörtök, 18 óra

MIÉNK ITT A SZÍNPAD
növendékhangverseny

a Biatorbágyi Faluházban.

Március 26. csütörtök 19 óra

BACH 330 KONCERT 
a nagykovácsi 

rk. templomban.
A belépés ingyenes.

Március 27. péntek 10 óra

Eckhardt Gábor: 
Mitől zong az ora? 

rendhagyó 
hangszerbemutató 

kisiskolásoknak
Jegyár: 600 Ft

www.kulturkuria.hu

Március 27. péntek 18 óra

BÖJTI ESTET
a budakeszi evangélikus 

gyülekezetben
(Budakeszi, Fő u. 155.)

Március 28., szombat, 9 óra

HÁROM FORRÁS, 
EGY PATAK

Víz világnapi túra 
a Biatorbágyi 

Tájvédő Körrel
a Kálvin térről.

Március 28. szombat 10 óra

ERDŐJÁRÓ KLUB 
Nagykovácsiban
Pilisszentivánra.

Indulás a Tisza István 
térről, táv: 5 km.

Túravezető: Bacsó Gábor 
(30/9303457).

Március 28. szombat 11 óra

TAVASZNYITÓ 
az ALMA együttessel

Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Március 28. szombat, 18 óra

HODOZSÓ-DEMENYIV 
jótékonysági hangverseny 

egy zongoráért
a zsámbéki műv. házban.

Március 28. szombat 19 óra

KALÁKA
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Március 28. szombat 19 óra

Misztrál együttes – 
Babits est Jegyár: 700 Ft

www.kulturkuria.hu

Március 29. vasárnap 17 óra

Portré+ Kondor Katalinnal
Vendég: Tóth Gy. László 

politológus
A belépés díjtalan

www.kulturkuria.hu

Március 29. vasárnap 19 óra

GRADUS AD PUBLICUM
„Hagyomány-tiszteletlenek”

Belépő: 1800 Ft, 
elővételben: 1300 Ft

Diák és nyugdíjas: 900 Ft
www.marczi.hu

Móniház Családi Napközi 
1-3 éves gyermekek számára

Információ: 06 30 471 33 41

Budakeszi, Széchenyi u. 203.

www.monihaz.hu
facebook: www.facebook.com/Monihaz.csana

Vendégeink lehetnek gyermekükkel, 

kipróbálhatják családi napközinket 3 fél napra
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MOLNÁR KŐFARAGÁS 
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre 
való bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Gránit egyszemélyes sírkövek 260 ezer forinttól, 

Márvány urnasírok 100 ezer forinttól 
Gránit urnasírok 130 ezer forinttól.

Műhely és kiállító kert: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 42. 
Molnár Tibor: 06-20-518-4960, 06-23-453-777

www.molnar-sirko.hu

BÍZZA RÁM KERTJÉT!
Ha nem ér rá, nem ért hozzá, bízza rám kertjének 
gondozását!
Vállalom díszkertek, veteményeskertek, gyümölcsösök 
gondozását, rendszeres kertfenntartási, ápolási 
munkáinak elvégzését, ami tartalmazza a következőket:
•  szakszerű metszés 

(gyümölcsfák, díszfák, sövények, bokrok)
• növények ültetése, vetése
• rendszeres fűnyírás
• öntözés, tápanyagozás
• növényvédelem
• gyomtalanítás
• elhanyagolt kertek rendbetétele, művelése
• minden egyéb ezekkel kapcsolatos tevékenység

Telefon: 06-30-535-6852 • www.gondoskertesz.hu

Március 29. vasárnap 19.30

a Grazioso Kamarazenekar 
Jegyár: 2500 Ft

www.kulturkuria.hu

Március 30. hétfő 18 óra

MOLNÁR FERENC: 
LILIOM

a RÉV Színházi 
és Nevelési Társulat (Győr) 

Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Március 30. hétfő 19 óra

TUDOMÁNY ÉS VALLÁS 
Lelki és szellemi 

betegségekről
dr. Süle Ferenc tart előadást
a nagykovácsi Öregiskolában.

Március 31. kedd, 18 óra

Az április 3-án induló, 
alapfokú fotótanfolyam 

tájékoztatója
a zsámbéki műv. házban.

Április 1. szerda 19 óra

PÓDIUMBESZÉLGETÉS
Vendég: PIROS ILDIKÓ 

színművész
Házigazda: 

Dombóvári Gábor
Belépő: 500 Ft
www.marczi.hu

Ápr. 2.csüt. 10.30 és 16 óra

UTAZÁS A 
CSACSIFOGATON

bábszínház 3-10 éveseknek
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Április 2. csütörtök 19 óra

Gyimesi 
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
a Szigony zenekarral

Április 7. kedd 9, 10 és 11 óra

KALÁKA KICSIKNEK
1,5-4 éves gyermekeknek

Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Április 8. szerda 19 óra

MAKSAMÉTA
Házigazda: Maksa Zoltán

Jegyár: 1000 Ft
www.kulturkuria.hu

Április 9. csütörtök 11 óra

ŰRHAJÓZÁS 
VILÁGNAPJA

Éder Iván asztrofotós 
A belépés díjtalan.

www.kulturkuria.hu

Április 9. Csütörtök 

SOMOS
Tanítás és táncház: 800 Ft

Táncház: 500 Ft
www.marczi.hu

Április 9. csütörtök 19 óra

SZABÓ BALÁZS 
BANDÁJA 
rendhagyó 

akusztikus koncert
K: Accord Quartet

Jegyár: 2500 Ft
www.kulturkuria.hu

Április 9. csütörtök 19 óra

MOLDVAI TÁNCHÁZ
a Somos zenekarral

Tanfolyam, táncház: 800 Ft
Táncház: 500 Ft
www.marczi.hu

Ápr.10. péntek, 20. hétfő 9.30

BÁRMIA
Interaktív mese az alvásról

3-6 éveseknek
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Április 10. péntek 10 óra

Szabad-e bejönni ide 
verseskönyvvel? 

VARRÓ DÁNIEL és a 
KALÁKA együttes 
Költészet Napja

A belépés díjtalan, de 
regisztrálni kell. 

Tel.: 06 1 392 0860
www.kulturkuria.hu

Április 10. péntek 10 óra

Eckhardt Gábor műsora 
kisiskolásoknak
Jegyár: 600 Ft

www.kulturkuria.hu

Április 10., 17., 20., 11.30 
és 24. 10 óra

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Interaktív színházi előadás

12-18 éves diákoknak
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Április 10. péntek 19 óra

VERSSZÍNHÁZ – 
József Attila töredékei 

Szerkesztő: Erdélyi György
Belépő: 1000 Ft, 

diák: 500 Ft
www.marczi.hu

Április 11. szombat 19 óra

GRADUS AD PUBLICUM
Sorozatszerkesztő 
Eckhardt Gábor 
zongoraművész
Belépő 1800 Ft, 
elővétel 1300 Ft.

Diák és nyugdíjas: 900 Ft
www.marczi.hu

Április 11. szombat 20 óra

Teleszkópos megfigyelés
az Űrhajózás Világnapján

www.kulturkuria.hu

Április 12. vasárnap 10-12 óra

MÁTKAVÁLTÓ 
MULATSÁG

Április 19. 

ZÖLDÁGAZÓ TÁNCHÁZ

Április 26. 

SZENT GYÖRGY-NAPI 
PÁSZTOROS 

Május 3. 

ANYÁK NAPI VIGASSÁG
1-7 éves korig
Belépő: 600 Ft
www.marczi.hu

Április 12. vasárnap 17 óra

PILINSZKY 
KÖLTÉSZETÉRŐL

a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Április 12. vasárnap 19 óra

KALÁKA – POCAKOS 
KONCERT

Gryllus Dorkával 
és Malek Andreával

Belépő: 2500 Ft
www.marczi.hu

Április 13. 9.30 és 17. 9 óra

ÁGACSKA
Interaktív, zenés játék 

6-12 éveseknek
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Április 13. hétfő 16 óráig

az IDŐSÜGYI TANÁCS
programjaira jelentkezhet-

nek a 60 év felettiek!
Sakk, ping-pong, művészet

T: 05-23-535-710/131
Budakeszi önkormányzata

Április 15. szerda 10.30 óra

BABASZÍNHÁZ 
a legfiatalabbaknak

Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Elegancia - Bizalom - Garancia
FOGTECHNIKA - FOGSOR

javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is
Egészségpénztári elfogadóhely

Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

06-30-234-83-27
www.fogtechnika-szomor.5mp.eu
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 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.
26/389-132
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

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 

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

H i r d e t 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
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További információ: az eniko.nagy@trebag.hu e-mail címen.

Az 50 év felettiek, avagy id�söd�k életmin�ségének javítása, illetve meg�rzése kiemelt prioritása az Európai Unió „Az egész életen át tartó 
tanulás programjának” és a legújabb Erasmus plus programnak. A TREBAG KFT. több, ezen program keretében támogatott nemzetközi 
projektben vett részt, melynek eredményeit szeretnénk megosztani minden kedves érdekl�d�vel. Témakörök ezen a délutánon:

u fi zikai és szellemi frissesség meg�rzésének lehet�ségei, ezek nemzetközi tapasztalatai

u Szenior Fitnesz Tesztek kipróbálása

u 50 felettiek/id�söd�k számára készített tananyagaink bemutatása (videók, honlapok, tankönyvek)

Id�pont: 2015. március 20. péntek 15.30- 17.30
 A program zárásaként közös beszélgetésre invitáljuk Önöket kis fogadás és pogács ázás keretében.

Helyszín: Erkel Ferenc M�vel�dési Központ, Budakeszi, F� utca 108
A részvétel ingyenes.

50 Felettiek Napja 
Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjunk Önt 
az „50 Felettiek Napja” című rendezvényünkre!


