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II. Vilmos német uralkodó híres monda-
ta az első világháború kirobbanásakor 
hangzott el. Sem ő, sem az OMM csá-
szára, Ferenc József, sem mások nem 
sejtették, hogy a hazatérésre csupán 
négy évvel később kerülhet sor. Ahogy 
azt sem, hogy 500-600 ezer magyar 
katona nem láthatja újból szülőföldjét, 
családját. Az életüket áldozták a hazá-
ért. Az első világháborús magyar vesz-
teség fele az olasz frontokon esett el. 
Ez jóval több, mint a doni veszteség. 

Ez év júliusában az Isonzó Express uta-
saként „zarándokolhattam” el az egyko-
ri frontvonalra Doberdóba , a pokol tor-
nácára,  a halál dombra, az Isonzó folyó-
hoz. Kiváló hadtörténészek tartottak 
velünk, akik már az odafelé tartó vonat-
úton, majd a csaták helyszínein is remek 
előadásokat tartottak. Múzeumi látoga-
tásaink során tovább mélyítettük ismere-
teinket a „Caporetto-i csodáról ”, az első 
világháborúban használt fegyverekről, a 
katonák harctéri, 
háborús szenve-
déseiről. 

San Martino 
del Carsoban 
múzeumban lát-
hattam fény-
képeket a 
„Fakatonáról” . 
1915-ben a sze-
gedieket a világ-
háborúban harco-
ló katonák sorsa 
foglalkoztatta leg-
inkább. Az ott-
hon maradottak 
a maguk szerény 
eszközeivel igye-
keztek segíteni a 
fronton lévőket.  A város 
főterén 208 cm magas 
fakatona szobrot állítot-
tak ki. Fém szögeket lehe-
tett vásárolni, ezeket a 
fakatona testébe verték, 
szorosan egymás mellé. 
A szögek árából befolyt 
összeget egy katonai sza-
natórium felállítására 
fordították. A korabeli 
hagyomány szerint szá-
mos édesanya vélte benne 
felfedezni saját, elhunyt 
katonafiát. Tömörkény 
István tárcájában leírja: 
egy idős falusi asszony 
is időnként meglátogatta 
a szobrot. Kisírta magát, 
majd távozóban visszané-
zett, s így szólt: „a gyüvő héten mögint bejövök 
a fiamhoz”. 1945-ig a fakatonát nagy meg-
becsülés övezte, majd az új rendszer nem 

tűrte az első világháború emlékeit, eltá-
volították a kiállítótérből, s a csigalépcső 
aljába helyezték. Ma már újból az állandó 
történeti kiállítás részét képezi. 

Mélyen megrendítettek a harctéri visz-
szaemlékezések, amelyek a fronton elesett 
katonák utolsó perceiről szólnak:

„a híd körül sűrűn hullanak az ellen-
ség ekrazit gránátjai. Bevág  a gránát, két 
halott, két sebesült. Az egyik sebesült 
utolsó erőfeszítéssel vaskos noteszét kiha-
jítja zsebéből s eldől örökre.  A notesz!  

Vajon miért? Van 
benne egy fény-
kép , melyen 25 
év körüli asszony 
síró kisgyerme-
ket, úgy egy éveset 
tart a kezében. Az 
asszony mosolyog-
va néz a fényké-

pezőgépre, talán annak örül, hogy milyen 
boldogságot szerez férjének.  

„Szeretett kedves barátom’ Ha ezen fényké-

pet nálam megtalálod, légy szíves kézhez szol-
gáltatni, megáld érte az Isten, legalább  sze-
retett, kedves feleségem  had tudja meg, hogy 
én már meghaltam, s hozzá soha haza nem 
megyek. Utoljára csókolom én, András. Címe: 
Jakab Andrásné asszonynak, Hajdú megye, 
Nádudvar, Sirály u. 161.” 

 Az utazás megerősített abban a hitem-
ben, hogy a magyar katonáknak a „Nagy 
Háborúban” tanúsított helytállásáról, 
hősiességéről a késői utódokat tájékoz-
tatni kell.   A koszorúzásokon, az ünnepi 
beszédeken túl nagyobb teret kell szen-
telni az első világháború történetének 
és magyar vonatkozásainak. A tanter-
vi és érettségi követelményeket sürgősen 
át kell alakítani. Erkölcsi kötelességünk, 
hogy emlékezzünk és megismerjük nagy-

apáink, dédapáink önfeláldozó, hősies, 
hazát védő magatartását.  Nagy a politi-
kai elit, a tömegkommunikáció és az okta-
tás felelőssége az emlékezet politika kiala-
kításában. Nem szabad, hogy a fakatona 
1945 utáni sorsára jussanak elődeink har-
cai, szenvedései, áldozatai.

Áfra Sándor
Fotók: Gellér Dávid

A következő lapszámban Földváry Gábor, a 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tör-
ténelemtanárának beszámolóját közöljük.

 „Mire a falevelek lehullanak, 
a katonáink visszatérnek…”
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Pest megyei hírek

A Super - Sikeres uniós pályázat-előké-
szítő rendezvénysorozat - című vállal-
kozás-fejlesztési roadshow budapesti 
befejező rendezvényén Szabó István, a 
megyei önkormányzat elnöke elmond-
ta, hogy Pest megyében sokkal keve-
sebb az uniós forrás, mint az ország 
más vidékein, így jóval nagyobb az 
önkormányzatok felelőssége, hogy a 
kevesebből jóval több érték szülessen.

Csepreghy Nándor, fejlesztéspoliti-
kai kommunikációért felelős helyettes 

államtitkár a rendezvényen tartott elő-
adásában felhívta a figyelmet arra, hogy 
egy lakosra jutó fejlesztési források sze-
rint Magyarország 712 ezer forint/fővel 
a második helyet foglalja el a tagállam-
ok rangsorában. Kiemelte, hogy nem-
csak a források mennyisége, hanem fel-
használása is fontos: a rendelkezésre álló 
12 ezer milliárd forint 60 százalékát gaz-
daságfejlesztési célokra fordítják majd 
2020-ig, és alapvetően a kkv-szektort 
támogatják majd. Hozzátette: innová-
ció tekintetében fel kell zárkózni az 

Európai Unió átlagához, ezért 750 mil-
liárd forint kifejezetten innovációs célo-
kat szolgál majd.

Az első pályázatok nem véletlenül szól-
tak technológiai fejlesztésről, hiszen a 
magyar gyártó cégek egyik legnagyobb 
versenyhátránya az elavult eszközállo-
mány - fejtette ki. Fontos lesz az is, hogy 
a kkv-kat megújuló energiaforrások hasz-
nálatára ösztönözzék, és egy olyan szak-
képzési és felsőoktatási rendszert hoz-
zanak létre, amely piacképes munkaerőt 
bocsát ki.

A kkv-k innovációjára fókuszálnak az uniós támogatások

Új szabályok szeptembertől
Szeptembertől ingyen étkezhet az eddigi 
27% helyett a bölcsődések és óvodások 
90 százaléka, 321 ezer gyermek. A jövő évi 
költségvetésben 72 milliárd forint áll ren-
delkezésre az ingyenes gyerekétkeztetésre. 
A közétkeztetőknek tilos lesz cukrozott italt, 
vagy magas zsírtartalmú húsételt felkínál-
ni, viszont naponta kell adni zöldséget, gyü-
mölcsöt, vagy ezekből készült ételt, tejter-
méket, és teljes kiőrlésű gabonából készült 
pékárukat.

Idén minden eddiginél több, 300 ezer gye-
rek juthat ingyenesen tankönyvhöz az általá-
nos iskolákban az első három évfolyamon, de 
rajtuk kívül a nagycsaládosok, a szociálisan 
rászorulók és a tartósan betegek továbbra is 
térítésmentesen juthatnak a kiadványokhoz.

A budapesti Széher úti Szent Ferenc 
Kórház túraösvénnyel is segíti a szív- és 
érrendszeri betegséggel, magas vérnyomás-
sal élők és a cukorbetegek gyógyulását. 
A kórház szomszédságában a Sanofi és 
a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésével 
kialakított erdei útvonalat a kórházi bete-
gek mellett bárki használhatja.

Az erdei tanösvény egy eszközökkel ellen-
őrzött mozgásprogram, mely az egészsége-
sek esetében a megelőzést, a szív- és érrend-
szeri betegséggel és magasvérnyomás-beteg-
séggel élők, valamint cukorbetegek eseté-
ben pedig a szövődmények kialakulásá-
nak megelőzését, késleltetését szolgálja. 
A túra során mért egészségügyi adatokat a kór-

ház szakemberei értékelik ki. Azok számára, 
akiknél kiugró értékeket észlelnek, a kórház 
szakrendelésein betegségspecifikus szűrővizs-
gálatokat kínál. 

Az erdei tanösvénynek saját – szívet for-
máló – túrajelzése van, ez segít a tájéko-
zódásban a rövidebb, 2,7 kilométeres 
és a hosszabb, 5,1 kilométeres szakaszon. 
A javasolt pulzusmérő pontokat tájékoztató 
táblák jelzik. Ha valaki nem egyedül szeret-
né a távot teljesíteni, vagy séta közben további 
információkra van szüksége, a kórház szakem-
berei által vezetett túrát is választhatja.

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Kórházi tanösvény szívbetegeknek

Elindult a pestmegyeimustra.hu
Június 18-án mutatta be a Pest Megyei 
Kormányhivatal a pestmegyeimustra.
hu honlapot. A 2010 óta készíti a Pest 
megyei Mustra kiadványokat a megye fel-
újított műemlékeinek megismertetésére. 
Az eddigi kiadványok a műemlékvédel-
mi hatóság munkájáról számoltak be, míg 
az új honlap célja a megyei épített örök-

ség népszerűsítése. Az oldalon jelenleg 21 
műemlékről olvashatunk. A cél az, hogy a 
jövőben minél több műemlék csatlakoz-
zon a honlaphoz. Bárki elküldheti Pest 
megyei települése műemlékét, fotók és 
egy rövid leírás kíséretében, ezzel bővít-
ve a kezdeményezést és interaktívvá téve 
az oldalt.

Folytatódnak az 
útfelújítások Budapesten

További korlátozás várható a Budaörsi 
úton, a Margit hídnál és a Széll Kálmán 
téren is. A munkák november közepé-
ig tartanak. A www.kozut.bkk.hu linken 
valós idejű közúti információk is elérhe-
tők, s interaktív online térkép is segít, 
hol milyen fennakadásra kell számítani, 
mivel az előre tervezett korlátozások már 
napokkal az életbe lépés előtt elérhető az 
új webes felületen.

Szűcs Lajos Pest megye 
miniszteri biztosa 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a megyei fejlesztési projektek megvaló-
sítására megyénként egy-egy miniszteri 
biztost nevezett ki, akik 2015. június 
1-jétől 2015. november 30-áig töltik be 
tisztségüket. Pest megyében Szűcs Lajost, 
a pest megyei közgyűlés korábbi elnö-
két, a Fidesz politikusát nevezték ki.  
Szűcs Lajos 2006 és 2014 között a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke volt. A 2014. évi 
országgyűlési választásokon Pest megye 7. 
számú (Vecsés) választókerületének képvi-
selője lett.

A tervek szerint havi nyolcezer-ötszáz 
forintot kaphatnak a második világ-
háborús hadiárvák, hadiözvegyek. 
A lépés az 1938. november 2. és 1945. 
május 9. között elesett katonák hozzá-
tartozóit érinti, egyfajta nyugdíj-kiegé-
szítésként is értelmezhető, mintegy 18 
ezer ember számára. A törvény hatá-
lyát kiterjesztik azokra is, akik 1947-
ben elveszítették magyar állampolgár-
ságukat - így több ezer embert érinthet 
a javaslat a határon túl is. 

A támogatást kérvényezni kell, a kére-
lem határidő-korlátozás nélkül, bármikor 

benyújtható a lakóhely szerint illetékes 
fővárosi és megyei kormányhivatal járá-
si (fővárosi kerületi) hivatalában. A kül-
földön élő kérelmező esetében Budapest 
Főváros Kormányhivatala járna el, a jára-
dékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítaná.

A II. világháború után az új politi-
kai rezsim gyakorlatilag kinyilatkoztatta, 
hogy aki a II. világháborúban harcolt és 
a Szovjetunió ellen küzdött, az az ország 
és a Szovjetunió ellenségeként bűnös-
nek számít. Megbélyegezték a II. világ-
háború minden katonáját, a hadiözvegye-
ket és a hadiárvákat, s megvonták tőlük 
az ellátást.

Havi 8 ezer forinttal több nyugdíj
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Németországi tudósítónk, Albrecht 
György a Karlsruhe melletti 
Philippsburgban él, ahol már most is 
nagyobb a többségében török beván-
dorlók aránya, mint a németeké.

Megkerülhetetlen az utóbbi időben az élet 
minden területén megmutatkozó „mene-
kültügyi” probléma. Divat most a magya-
rokat szidni (szeptember eleji állapot), 
mintha ők okozták volna ezt a válsá-
got. Ha Magyarországon akarják tartani a 
beözönlőket, hiszen ez a dublini megálla-
podás, akkor azért, ha regiszt-
rálás nélkül továbbengedik 
őket, akkor meg azért. Van 
egy arab tanmese, hogy egy 
igen öreg ember egészen fia-
tal unokájával elment a távoli 
piacra, hogy szamarat vegye-
nek. Hazafelé mindketten a 
szamár mellett bandukolnak. 
Egy arra járó megszólja őket, 
hogy miért nem ül föl a sza-
márra az öreg, hisz már alig 
áll a lábán. Így is tesznek és 
mennek tovább. Egy újabb 
szembe jövő a szegény gye-
reket sajnálja, mire cserélnek. A követke-
ző meg éppen ezt kritizálja. Erre felülnek 
mind a ketten a szamár hátára, akkor a 
többiek a szamarat kezdik sajnálni.

Valahogy így van most a magyarok-
kal is. Nem nagyon értem, miért, mert 
azzal, hogy akadályozzák a vándor-
lók továbbutazását, éppen a németeket 
védik, hiszen egyetlen menekült sem akar 
Magyarországon maradni. Nem mindig 
nézünk magyar tévét, de egyszer éppen 
elkaptunk egy jelenetet, amikor egy rend-
őrségi autó bement közéjük és hangos-
beszélőn arabul magyarázta, mire szá-
míthatnak: regisztrálniuk kell és bemen-
ni egy magyarországi táborba. Egy ember-
ként üvöltötték: „No” és „Germany”. És 
ezek után - főleg a németek – kvóták alap-
ján akarják őket elosztani az egyes uniós 
országok között. Akaratuk ellenére? 

Tapasztalatból tudjuk, hogy nem egy-
szerű beilleszkedni itt a bennszülött 
németek közé, még ha beszélik is a nyel-
vünket. Mit lesz azokkal, akik csak ara-
bul, vagy tört angolsággal tudnak? Akiket 
megkérdeznek, mind mérnökök, orvosok 
és hasonlók akarnak lenni. Egyik sem fizi-
kai munkás. Netán a bevándorlók arra 
számítanak, hogy az itteni irdatlan magas 
oktatási költségüket a német adófizetők 

finanszírozzák majd? És ha végeztek? Az 
uniós munkavállalók többsége sem tud 
képzettségének megfelelően elhelyezked-
ni. Erősen alább kell adniuk az igényü-
ket, hogy megkapaszkodhassanak. Nem 
ritka az itt el nem fogadott érettségizett, 
aki autókat pucol, vagy gyárban emeli le 
a futószalagról a súlyos teherautógumikat, 
vagy tanári, netán fogorvosi diplomás, ill. 
más magasabb képesítésű munkavállaló, 
aki takarításból tud csak megélni, vagy 
öregek otthonában ápolói munkát vállal, 
vagy mérnök létére éjszakai portás, vagy 

jogi diplomával, kétszeres doktori címmel 
egyszerű könyvelő. 

És akkor még nem beszéltünk a morá-
lis helyzetről. Mennyire lesznek megbíz-
hatóak az arab munkavállalók? Ha értik is 
a dolgukat szorgalmasak lesznek-e egyál-
talán? Vagy csak akkor mennek be a mun-
kahelyeikre, ha kedvük van? Pontosak 
lesznek? Betartják-e a határidőket? Vagy 
a következő évtizedekben el lehet majd 
felejteni a német tüchtigkeitet? Esetleg 
sztrájkolni fognak, ha nekik nem tetsző 
munkamorált követelnek meg tőlük? 

S ha már a morálnál tartok milyen lesz a 
nők helyzete? Párhuzamos társadalom jön 
létre, amelynek nyomai már ma is megta-
lálhatók? Lesz-e vegyes házasság? A törö-
köknél is előfordul, hogy a család becsü-
letét féltve a fiútestvér több késszúrás-
sal megölte a húgát, vagy egy apa főbe 
lőtte a lányát, mert az német fiúval akart 
élni, mint más normális német fiatal pár. 
(Ehrenmord! Csodálkoznak rajta, hogy 
ezért elítélik és börtönbe zárják őket). 
És nem járhatnak úgy felöltözve, mint a 
német lányok az utcán, csak fejkendő-
ben, netán még az arcot is letakaró fekete 

csadorban? És ha valaki a németek közül 
riasztó jövőt vízionál, mint Thilo Sarrazin 
a Deutschland schaft sich ab című köny-
vében, akkor azt kirúgják az állásából, 
kiteszik a pártjából és hallgatásra ítélik? 

A lakáshelyzet már most sem rózsás. 
(Mi lesz később?) A kisebb lakások bér-
leti díja aránytalanul magas, hiszen azt a 
kereslet-kínálat befolyásolja. A főleg fiatal 
férfiakból álló migránsok is ilyen lakáso-
kat fognak igényelni, az árakat az égig sró-
folva. Mint a török vendégmunkások, ők 
is maguk után vonzzák majd a családtag-

jaikat. A gyermekvállalás már most 
sokkal nagyobb, mint az európai 
átlag, egyrészt tradíciós okokból, 
másrészt a szociális kedvezmények 
kihasználása miatt is. 

 Már most vannak Berlinben, 
Frankfurtban és máshol is olyan 
negyedek, vagy kis falvak, ahol a 
németek kisebbségbe szorultak. 
A bennszülöttek vagy kihalnak, 
vagy kiköltöznek ezekből a kör-

zetekből, hiszen a 
törökök otthon-
ról hozott nyíltabb 
habitusa sokakat 
zavar: későn kel-
nek, sokáig fenn 
vannak, nagy a 
vendégjárás, gye-
rekek még éjfél-
kor is az udvarok-
ban hangosan ját-
szanak, a felnőt-
tek is zajosabbak 
az átlagnál, nehe-
zen elviselhetők. 
Tisztelet a kivéte-
leknek! 
Miket ígérhet-

tek az embercsempészek a migránsoknak, 
milyen hamisan csillogó jövőt vázoltak fel 
nekik? Honnan szereznek ennyi pénzt, 
honnan van nekik mindenhol műkö-
dő mobiltelefonjuk? Arra gondolhat az 
ember, hogy valahonnan, valakik pénze-
lik őket. Feltehetőleg sokaknak jól jönne, 
ha Európa eltűnne a térképről. Legalábbis 
a mai formájában. 

Minket is, mint szerintem sokakat 
nagyon aggaszt ez az újkori népvándorlás. 
Egy aktuális felmérés szerint nem a saját 
gondjaik okoznak a németeknek aggodal-
mat, hanem azoktól félnek igazán, ame-
lyeket közvetlenül nem tudnak befolyásol-
ni. Minden második ember a bevándorlás 
okozta konfliktusoktól tart, az ország ela-
dósodásától, terrortámadásoktól és a bűn-
cselekményektől. 

Robert Schumannak (1886-1963), az 
egységes Európa egyik megálmodójának 
tudják be azt a mondást, hogy Európa 
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Minél 
több információ ér, annál sötétebben 
látom a jövőnket, főleg a gyerekeinkért és 
unokáinkért aggódva. Hova vezet ez? 

 Albrecht György

Népvándorlók
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Az M1 autópálya a zsámbéki lehajtónál szeptember 5-én (Fotó: facebook)

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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Az önkormányzat a 
nyáron megállapo-
dott az érintett tulaj-
donosokkal, így a 
művelődési ház kör-
nyékén 6000 m² egy-
befüggő terület az 
önkormányzat saját 
forrásaiból a telek-
egyesítéseket köve-
tően önkormányza-
ti tulajdonba kerül. 
A Fő utca és az Erdő 
utcai ingatlanok kerí-
téseivel behatárolt területbe beleér-
tendő a tüdőgondozó ingatlana és a 
Kossuth u. 4. is. A terület sorsáról még 
az ősszel a lakók és a helyi vállalkozá-
sok véleményét is kikérik. 

Tekintettel arra, hogy az elműlt évti-
zedekben sokféle ígéret elhangzott már 
a területet illetően, jelentős előrelé-
pés, hogy mostantól egy jogilag ren-
dezett, egybefüggő, a korábbinál jóval 

nagyobb értéket képviselő 6000 m² áll 
a mindenkori budakeszi önkormány-
zat rendelkezésére, hogy ott egy, a 
város életét gazdaságilag, építészetileg 
és közérzetileg is hosszútávra megha-
tározó beruházást valósíthasson meg. 
Az önkormányzat jövőre már a közbe-
szerzési pályázatok kiírását tervezi az 
építészeti tervezésre, az esetleges hitel-
felvételre és a kivitelezésre is.

Újabb előrelépés a budakeszi 
városközpont fejlesztésére

Budakeszi önkormányzatának hírei

Elkeltek az 
Etheles-parki telkek

Idén márciusban az Etheles-parban önkor-
mányzati fejlesztéssel kialakított, tíz, 
egyenként 1000 m²-es építési telekből ket-
tőt külön-külön, nyolcat pedig csomagban 
értékesített összesen bruttó 266 millió 
forintért. A nettó összeget még csökkente-
ni fogja a közművek bevezetése az építési 
területre. A fennmaradó bevétel az önkor-
mányzat fejlesztési keretét növeli majd.

Energetikai pályázat
A nyár közepén az önkormányzat 
150 millió forintot nyert a Nagy 
Sándor József Gimnázium és a Czövek 
Erna Zeneiskola energiakorszerűsíté-
sére. A gimnáziumban az energiata-
karékosabb fűtés érdekében hőszigetelik 
a falakat, a tetőt és a pincefödémet, 
valamint kicserélik a külső nyílás-
zárókat. Ugyanezeket a munkákat 
a zeneiskolában is elvégzik, de ott a 
tető helyett a padlásfödémet szige-
telik. A munkák december 15-ig befeje-
ződnek. 

Bohárné Varga 
Katalin a Pitypang 

Sportóvoda élén
Augusztus 1-jétől 
öt évre, három 
hónap próbaidővel 
a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai 
Főiskolán a nehe-
zen beilleszke-
dő gyerekeket 
célzottan segítő 
pszichopedagógiát 
tanult, háromgyer-
mekes anyát nevezte ki az önkormányzat 
intézményvezetőnek 2020. július 31-ig. 
Tizenkét éve Budakeszin a Tarkabarka 
óvodában kezdett, majd rövid dunakeszi 
kitérő után idén júniusban megszerezte 
az alkalmazás feltételéül szabott közok-
tatási intézményvezetői végzettséget is. 
Január óta volt vezető-helyettes a jelen-
leg 225 fős óvodában.

Augusztus 1-jétől öt évre, 
három hónap próbaidővel a 
2014 óta az LMP színeiben 
a budakeszi képviselő-testü-
letben politizáló óvodapeda-
gógust nevezte ki 2020. júli-
us 31-ig, azt követően, hogy 
két egymást követő pályá-
zati kiírásra egyetlen pályá-
zó sem jelentkezett. Az új 
vezető huszonöt évig egy 
II. kerületi óvodában dol-
gozott, egy ideig igazgató-
ként, majd Budakeszin létrehozta a jelen-
leg is működő Cini-cini családi napközi 
és játszóházat, melyet most a 192 férő-
helyes Szivárvány óvodáért hagyott ott. 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília lapunk-
nak elmondta, hogy az óvoda műsza-
ki állapota miatt már energetikai fejlesz-
tési pályázat elnyerésére sem alkalmas. 

Az elkövetkező öt évben 
ezért új óvoda építését ter-
vezi az önkormányzat 
Nagyszénászug felé, a Domb 
utca melletti önkormányzati 
területen a jelenlegi ingat-
lan hasznosításával és pályá-
zati pénzek bevonásával. Az 
új vezető személyében nem-
csak szakmailag, de az új 
beruházás menedzselésében 
is határozott, együttműkö-
dő partnert remél.

Csatornaberuházás
A csatornázási beruházás lényegi mun-
kái befejeződtek. Néhány kiegészítő 
munka maradt. Például a szennyvíz-
tisztító telephez vezető út aszfaltozása 
várhatóan szeptember 2. hetében elkez-
dődik.

Makkosi út
A Fővárosi Vízművek a Makkosi út 
91-ig cseréli a víznyomó vezetéket, 
utána az utat helyreállítják: aszfalt lesz 
a Megyei úti csomópontig, feljebb a 
murvás utat javítják. A csatornázási 
beruházás kivitelezője a Makkosi út tel-
jes hosszában felajánlotta a mart aszfal-
tos helyreállítást, de ezt a lakók több-
sége elutasított attól való félelmében, 
hogy a mart aszfalt rákkeltő. A Makkosi 
út aszfaltozására a fedezetet az önkor-
mányzat pályázatok elnyerésével igyek-
szik biztosítani.                             (x)

Ligetiné Komáromi Gabriella vezeti 
a Szivárvány Óvodát

•  a 22-es busz menetrendje tovább b�vült. Augusztus 3-tól a teljes üzemid� alatt legalább 
fél óránként közlekedik járat a sz�l�skerti kereskedelmi területre.

•  Budakeszi 2019. december 31-ig érvényes szerz�dést kötött a BKK-val a 22-es buszcsalád üze-
meltetésére, amelynek keretében kétmillió forintot fizet havonta, támogatásként.

•  az idén elkészül a Temet� utcai, a temet� oldalbejáratához kapcsolódó buszmegállópár.
•  Budakeszi f�úttól keletre es� teljes városrészében (Nagyszénászugban is) megszavazta a képvi-

sel�-testület a 30 km/h sebességkorlátozást. 
•  elkészült az áteresz a Domb utca és a Budaörsi út között. Az Akácfa utcai szakaszon P+R 

parkoló kialakítását is tervezik, ösztönözve a továbbutazókat a tömegközlekedés használatára.
•  A beszakadt Kossuth utcai áteresz sorsának rendezése a Kossuth köz elejéig várhatóan az �sszel 

elkészül egy tizenötmilliós beruházással.

KÖ Z L E K E D É S I  I N F O R M Á C I Ó K
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Régi mondás: Róma a világ fővárosa. 
Ezt igazolja sok más mellett a turisták 
szüntelen áradata is. Akinek van sze-
rencséje eljutni ide, az megérzi a Város 
egyedülálló hangulatát és vonzását. 
Ezt tapasztalta meg a Prohászka gim-
názium latintanára, Bednárik György, 
aki tavaly nyáron Erasmus+ pályázat 
révén olaszul tanulhatott itt a Tempus 
Közalapítvány támogatásával a Torre di 
Babele (Bábel tornya) nyelviskolában.  
  
„A rengeteg műemlékkel 
együtt is Róma élő és lüktető, 
eleven hely, amelynek meg-
vannak a maga súlyos gond-
jai: piszok és ürülék az utcá-
kon, zsúfolt járművek, ahol 
figyelni kell az ügyes zseb-
tolvajokra, a hajléktalanok és 
bevándorlók tömegei, a turis-
tákat kihasználó szélhámos-
ok, az ezernyi illegális árus a sok bóvlival, 
a nagy hőség, az óriási forgalom, a gya-
kori sztrájkok, a korrupt politikusok... És 
mégis …  Róma egyik csodája, hogy párat-
lan harmóniában található itt a kétezer 

éves ókor, a néhány száz éves 
reneszánsz és barokk, vala-
mint a modern metropolisz.  
Bármerre mégy, a történelem-
be botlasz: itt harcoltak a gla-
diátorok, és korábban itt állt Nero császár 
pazarlóan fényűző Aranypalotája;  itt, a 
Circus Maximusban száguldoztak hajda-
nán a versenykocsik, és nem messze tőle a 
Santa Sabina templomot arra a házra épí-
tették, amelyben Szent Péter és Szent Pál 

is vendégeskedett; 
ezen a kapu vonul-
tak ki a Fabiusok, 
hogy védjék a 
hazájukat – mind 
a háromszázhatan 
elestek; itt, a 
Palatinuson építet-
tek palotát az elő-
kelő emberek, és 
itt állt Domitianus 

stadionja, a mai Piazza Navona helyén. 
A Campo dei fiorin minden nap van piac, 
és a tér közepén ott áll Giordano Bruno 
szobra, épp azon a helyen, ahol 1600-
ban megégették. De a Forum Romanum 

közepén is eszünkbe jut az iste-
ni Julius templománál, hogy itt 
hamvasztották el a később isten-
né avatott Caesart. Hány diadal-
menet vonult itt végig, ahol azért 
az ünneplők között a legyőzötte-
ket is végighurcolták, és közülük 
az előkelőbbeket mindjárt ki is 

végezték (ezt a szégyent akarta elkerülni 
az öngyilkos Kleopátra). 

Aztán, ha fárasztó már a nagy nyüzs-
gés, akkor elég csak befordulni egy mel-
lékutcába, ahol a csönd fogad meg néhány 
járókelő és a hétköznapi Róma. Nagyobb 
kirándulásra pedig ott van a tengerpar-
ti Ostia vagy a csodálatos Assisi, esetleg 
Orvieto vagy Tivoli, az Este család villá-
jával. A falon emléktábla jelzi, hogy éve-
kig élt és dolgozott itt Liszt Ferenc: élmé-
nyeiből  írta „A Villa d’Este szökőkútjai” 
című művét. 

Róma gazdagsága szinte kimeríthetet-
len. A város önérzetes és büszke a múltjá-
ra: tisztelettel elfogadja a turistákat, várja 
is őket, de nem udvarol nekik, hanem éli 
a saját életét. Nyilván még nagyon soká-
ig, mert ahogy a VIII. században írta Beda 
Venerabilis: „Amíg a Colosseum áll, állni 
fog Róma, ha elpusztul, elpusztul Róma 
és a világ is.”

Roma caput mundi

Idén másodszor szervezett tehetség-
tábort a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium szaktanári ajánlás-
sal kiválasztott 8-10.-es diákoknak 
Pannonhalmán. A bencés szerzetesek 
jelmondata nem véletlenül lett a mot-
tójuk: a középkori monostor sokrétű 
küldetésének bemutatásán dolgoztak a 
tábor három és fél napja alatt.

A munka sikeréhez nagymértékben hozzá-
járult az apátság közelségének különleges 
hangulata és a minden kényelemmel fel-
szerelt szálláshely a Szent Jakab vendég-
házban, ahol már az első estét csapatépí-
tő játékokkal töltötték. A következő napok 
apátsági látogatásokkal, múzeumpedagó-

giai foglalkozásokkal és a látottak feldol-
gozásával teltek: kvízjáték tesztelte a diá-
kok tudását, s a médiafoglalkozáson fiktív 
középkori apátsági újságot állítottak össze. 
Középpontba állítva a fény szerepét a hét-
köznapokban, a tudományban és a nyelv-
ben, készültek középkori gregorián kották 
és színes templomrajzok, iniciálék és üveg-
ablak tervek különleges papírból– mind-
ezekből összefűzve pedig egy kódex szü-
letett. 

A tábor 80%-ban „A hat vagy nyolc évfo-
lyammal működő középiskolák tehetségse-
gítő programjainak támogatása című, NTP-
KKT-B-14 kódjelű NTP-KKT-B-14-0016 
Ora et labora humán tehetségtábor című 
pályázat támogatásával valósult meg.

Ora et labora - Imádkozz és dolgozz!Elhunyt a 100 éves 
Mátéffy József

Augusztus 13-án 
egy egész évszá-
zadot felölelő 
aktív élet után, 
alig egy hónap-
pal a 100. szüle-
tésnapjára össze-
sereglett népes 
családdal való 
találkozást köve-

tően megtért teremtőjéhez a MÁVAG 
mozdonytervezője. Mátéffy József az 
első világégés alatt született Erdélyben. 
Megélte Trianont, s a II. világháború után 
volt amerikai és szovjet hadifogoly is. 
Erdélyből Magyarországra, Budakeszire 
menekült, amely akkor éppen történe-
tének legnagyobb deportálásait élte át. 
Utolsó útjára augusztus 28-án kísérték a 
budakeszi temetőben. A nyáron bejegyzett Budakeszi Amatőr 

Asztalitenisz Egyesület szervezésében szep-
tember 21-től hétfőn és csütörtökön 16-18 
óráig a fiataloknak, 18-19 óra között felnőt-
teknek Bátorfiné Demeter Erzsébet magyar 
bajnok, I. osztályú válogatott tart az edzése-
ket Pósfai Gábor, korábbi budakeszi lakos 
és aktív asztaliteniszező, az egyesület elnö-
ke tájékoztatása szerint a Prohászka gimná-
zium alagsori tornatermében. 

A szeptemberben még ingye-
nes tanfolyamokra lehet jelentkezni a 
pingpongbudakeszi@gmail.com címen, tele-
fonon a (23)535-710/149 számon Bakács 
Bernadettnél, és személyesen az önkor-
mányzat ügyfélszolgálatán. Október 5-től a 
tanfolyam díja 6000 Ft/hó.

A népszerű éjszakai pingpong bajnok-
ság szeptember 25-26-án 18 órakor lesz, 

melyekre előzetesen a fenti elérhetősége-
ken, de a helyszínen is lehet regisztrálni 500 
forintos díjért a felnőttek esetében, mely 
díjat az egyesület eszközvásárlásra fordít. 

Körbefutották a 
Balatont

Idén először teljesítette budakeszi csapat a 
kétszázhúsz kilométeres ultrabalaton futó-
versenyt a magyar tenger körül. A Főnix 
Futóklub tagjai budakeszi színekben 19 óra 
22 perc alatt kerülték meg a tavat, ezzel az 
előkelő 5. helyen végeztek a hétfős csapatok 
kategóriájában. A Főnix Futóklub csapatá-
nak tagjai: Draskóczy Gergő, Gönci Dániel, 
Hidas Csaba, Huber-Szabó Lőrinc, Lelkes 
István, Till Gábor és Tóth Szabolcs.

Pingpong egyesület alakult Budakeszin

Elhunyt az ország 
legidősebb védőnője

Életének 95. évé-
ben elhunyt dr. 
Ostoros Gyuláné, 
aki 1940-ben, 
75 éve szerez-
te védőnői diplo-
máját. Férjével, 
dr. Ostoros Gyula 
körzeti orvos-
sal együtt 1950-
es Budakeszire költözésük után a helyi 
egészségügy emblematikus alakjaivá vál-
tak. Utolsó útjára augusztus 19-én kísér-
ték a budakeszi temetőben.
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Augusztus 13-án megkezdődtek a 
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi 
Általános Iskola Gyógypedagógiai 
Intézményi Egység új épületének mun-
kálatai az Árpád u. 4-8. szám alatt. Az 
épület felőli oldalon az építkezés ideje 
alatt az ingatlan előtti járda felvonulá-
si területként szolgál, ezért azt lezárják.

Elsőként az ingatlanon jelenleg álló épüle-
teket elbontják, majd egy, a környezetébe 
illeszkedő, négy tanteremmel, egy könyvtár 
és számítógépteremmel, egy technikaterem-
mel, egy foglalkoztatóval ellátott modern, 
földszintes, magas tetős kialakítású isko-
laépület jön létre 2016 áprilisáig, amely-
nek hasznos alapterülete 499 m². Az épü-

let körbeöleli a belső átriumkertet, a tanter-
mek előtt látványkert jön létre, a szaktante-
remhez pedig tankert kapcsolódik. A hátsó 

kertben játszókertet, tornapályát, parkolót 
és kerti tárolót alakítanak ki. A tervező az 
Archikon Kft., a kivitelező a LAm Zrt.

Gyógypedagógiai iskola épül Budaörsön 

Budaörs belépett a 
TÖOSZ-ba 

Budaörs önkormányzata 2015. szep-
tember 1-jével csatlakozott a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségéhez 
(TÖOSZ), egyúttal a Történelmi Városok 
Hálózatához is. Budaörs reméli, hogy 
ezzel a csatlakozással javulnak az érdekér-
vényesítési és együttműködési lehetőségei.

Épül a csapadékvíz-
csatorna a 

Kamaraerdei úton
Elkészült a Kamaraerdei út csapadék-
víz-csatorna építésének első üteme, s rövi-
desen kezdődik a második is. A munká-
latok miatt félpályás útlezárás várható a 
Kamaraerdei úton, kerülni a Beregszászi 
utca felé tanácsos. A beruházás elkészülté-
vel azonban nem önti el többé az esővíz a 
vasúti felüljáró környékét.

Az első ütemben elkészült a Hosszúréti-
patak partján egy záporvíztározó, valamint 
kiépültek a bekötő csövek a Hosszúréti-
pataktól a Kolozsvári utca és Kamaraerdei 
út kereszteződéséig. A második ütemben a 
Kamaraerdei út alatt a buszfordulóig veze-
tik tovább a csöveket. A munkálatok vár-
hatóan még augusztus folyamán megkez-
dődnek, és a tervek szerint még a tél beáll-
ta előtt elkészül a beruházás. 

14 milliárdos fejlesztés 
a budaörsi Tetra Paknál
A világ vezető élelmiszer-csomagolóanyag-
gyártó vállalata 2012-ben indított prog-
ramjában bővítette a budaörsi üzem csar-
nokait, fejlesztette a Tetra Brik Aseptic 
termékcsalád gyártósorát, és telepített 
egy innovatív, hőkezelhető, teljes egészé-
ben újrahasznosítható csomagolóanyagot 
gyártó Tetra Recart gépsort is. A beru-
házást június 23-án adták át. A beruhá-
zás eredményeként 80 százalékban meg-
újult a gyár gépparkja, 20 százalékkal 
bővült gyártókapacitás, és 45 új munka-
hely jött létre. 

A forgalom-számlálási adatok alapján 
augusztusban módosította a BKK a 
budaörsi és törökbálinti járatait: több 
éjszakai járat lesz, megszűnik a 287A 
járat, gyakrabban jár a 287-es és betér 
a vasútállomáshoz. Idén közel 300 mil-
lió helyett csak bruttó 262 millió forin-
tot fizet a BKK-nak Budaörs, mivel 
egy korábbitól eltérő jellegű pénzügyi 
konstrukciót dolgoztak ki az együtt-
működésre.

4 0 : Csúcsidőben változatlan marad, csúcs-
időn kívül megosztva közlekedik, 40 és 
40B jelzéssel 30 perces követési idővel, 
kipótolva a jelenlegi 140 és 140A jára-
tok napközbeni Bretzfeld utcai követé-
si idejét, mivel azok nem érintik a jövő-
ben ezt az útvonalat. Az üzletek vasár-
napi zárva tartása miatt hétvégén a 
kisebb utasforgalomra tekintettel, keve-
sebb menetteljesítménnyel közlekedik.

2 4 0E: Megváltozik, 240 módosított szá-
mozással közlekedik a továbbiakban, 
a fonódó villamoshálózat kialakítása 
miatt a Villányi úton keresztül, hétköz-
nap kapacitásnövekedéssel. 22 óra után 
az M4 metróhoz hangolt, több 40-es 
jelzésű járat miatt nem közlekedik, 
valamint az üzletek vasárnapi zárva tar-
tása miatt hétvégén, a kisebb utasforga-
lomra tekintettel, kevesebb menettelje-
sítménnyel közlekedik.

1 4 0-es járatcsalád (140, 140A, 140B, 
142): Az aktuális forgalmi rend-
nek megfelelően biztosít kapcsola-
tot Törökbálint, Budaörs, és a Széll 
Kálmán tér között. (A járatcsaládot 
érintő változásokról a BKK honlapján 
található részletes tájékoztatás.)

1 8 8E: Móricz Zsigmond körtér helyett 
Őrmező metróvégállomásra közleke-
dik a fonódó villamoshálózat kialakí-
tása miatt. A menetszámokat ésszerű-
sítették, tanítási időben sűrűbben köz-
lekedik.

8 8 : Csúcsidőben eggyel kevesebb menet 
indul, de a 188E-vel kipótolták a török-
bálinti kezdeményezés miatt kieső jára-
tokat. Az alacsony kihasználtság miatt 
Őrmező végállomásig közlekedik a 
Móricz Zsigmond körtér helyett.

4 0 E: Az eddig csak reggel Kelenföld vas-
útállomásig közlekedő 40E járat ezután 
délután is és Budaörs felé is közlekedik. 
Délutáni követési ideje 30 perc.

9 4 0: Növekedett a menetszám, ezzel 
javítva az éjszakai közlekedést.

9 7 2: Növekedett a menetszám, ezzel 
javítva az éjszakai közlekedést.

Ezentúl támogatást nyújt és nem szolgál-
tatást vásárol Budaörs a BKK-tól az agglo-
merációs járatokért cserébe. A támogatási 
szerződés 2015. január 1-től 2022. június 
30-ig tart. A megállapodás értelmében a 
BKK valamennyi budaörsi járatot légkon-
dicionált, EURO VI. besorolású, alacsony 
károsanyag-kibocsátású és alacsony padló-
szintes buszokkal üzemelteti. A járműve-
zetők továbbra is árulnak jegyet, helyi és 
helyközi jegyet is értékesítenek, s automa-
tákon keresztül is biztosítja a BKK a jegy-
vásárlást. A 40-es és 240E viszonylaton, 
munkanapokon a reggeli és délutáni csúcs-
időszakban az utasok minden ajtót igény-
be vehetnek a felszálláskor. Ezen kívül – a 
babakocsis vagy kerekes székes felszállást 
kivéve - csak első ajtós felszállás lehetséges 
és az utazásra jogosító okmány felmutatá-
sa is kötelező.

Változnak a BKK-járatok Budaörsön

Körforgalom épül 
Biatorbágyon 

A viadukt alatti körforgalom építése 2015. 
július elején elkezdődött. Az építés során 
a viadukt alatt a Füzes patakon átíve-
lő hidat elbontják. Emiatt várhatóan két 
hónapig teljes forgalomterelés lesz az 
ország út - Fő út - Forrás utca környezeté-
ben.  A kijelölt elkerülő útvonalakon súly-
korlátozások érvényesek.
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Talán csak a Liget utcában közleke-
dők tudják, hogy Pátyon a katoliku-
son és a reformátuson kívül egy zsidó 
temető is található. Inkább csak múlt-
ja van. Negyvenöt után talán itt nyu-
godna az a tizennyolc helybéli, akik 
nem jöttek vissza Auschwitzból, az 
egyetlen túlélő, Kerekes (Klein) Miklós 
máshol pihen. Egy jeles évforduló arra 
ösztönözte a Pátyon egy ját-
szóteret már építő Dobogóért 
Egyesület tagságát, hogy mél-
tóbb arculatot adjon a hely-
színnek.

Páty egyik híres szülöttje, Eisler 
Mátyás 150 éve itt látta meg a 
napvilágot. Az évforduló adta 
az önkormányzattal egyezte-
tett ötletet, hogy a temetőt róla 
nevezzék el.  A születésnapon, 
szeptember 2-án kis ünnepségen avatták 
fel az Eisler Mátyás emlékparkot, és azt 
az információs táblát, amely tájékoztat 
a névadó személyéről és a pátyi zsidóság 
történetéről. A későbbiekben az emlék-
park utca felőli részére egy jelképes kerí-
tést is építenének, pályázati forrásból.

A MAZSIHISZ és a pátyi önkormány-
zat megállapodása alapvetően megoldja a 
zöldfelület rendben tartását, de léteznek 
olyan időszerű feladatok, amelyek anya-

gi forrásokat is igényelnek. Ezek előterem-
téséhez várják az adakozók hozzájárulá-
sát, melynek részleteiről Lukács Gábortól 
(Liget köz 1., e-mail: mr.lukacs@gmail.com, 
tel: 06-30-39 49  514) kapható tájékoz-
tatás.

Eisler Mátyás (1865. szeptember 2.  
Páty–1930. december 13. Kolozsvár) a 
kolozsvári, sőt az erdélyi zsidóság egyik 

legismertebb és elismertebb 
tudós vallási vezetője volt. 
A budapesti egyetem nyelvész 
bölcsészdoktori címével és az 
Országos Rabbiképző Intézet 
friss diplomájával került 1891-
ben a kolozsvári neológ hit-
község élére. 1893-tól huszon-
öt évig a sémi nyelvek és iro-
dalmak magántanára az egye-
temen. Eközben a zsidó-
ság erdélyi történetét kutat-

ta, erről forrásértékű tanulmányok sorát 
írta. Erdély Romániához csatolása után 
ő lett az erdélyi zsidó neológ szervezke-
dések egyik vezéralakja. Igen nagy szere-
pe volt abban, hogy a századforduló táján 
a kolozsvári magyar értelmiség, mintegy 
„más” felekezet tagjaiként tekintette és 
soraiba fogadta a neológ zsidókat. Eisler 
sírköve – méltó magyar és héber felirat-
tal – ma is áll a kolozsvári Balassa utcai 
régi zsidó temetőben.      Forrás: zsido.com

Zsidó emlékparkot avattak Pátyon Kárpátalján élők részére 
téli ruhaneműket gyűjt 

a Pátyi Katolikus Karitász! 
Téli gyermek- és felnőtt lábbeliket, téli 
ruhákat (kabát, pulóver, sál, sapka, kesz-
tyű)és téli takarókat várnak.

Értesítés: agnesh56@gmail.com vagy 
ügyeleti napokon személyesen (minden 
hétfőn 10-11 óra között a templomban, 
Munkás tér)

Adjuk össze! 
Előkészületben a 

Zsámbéki Nyár Képes Története
Újraindult a gyűjtés az adjukossze.hu 
oldalon a Zsámbéki Nyári Színház képes 
történetének megvalósítására. A szín-
ház szerint közel járnak már ahhoz az 
összeghez, amely elegendő lesz a könyv 
kiadásához. Az első körben 341.045Ft 
gyűlt össze. Ezen kívül a Summa Artium, 
Mátyás Katalin, Szabó Sándor, Gál 
Anna és a FAL Fesztivál nézői további 
470.000Ft támogatást nyújtottak.  

A könyv előkészítése már folyamat-
ban van. Továbbra is várják a felajánlá-
sokat! A kezdeményezés az adjukossze.
hu oldalon megtekinthető, a támogatáso-
kat az oldalon keresztül lehet eljuttatni a 
Támogatom gombra kattintva a Zsámbéki 
Színházi Bázis számára.

A tárlat fő célja Pest megye értékeinek 
bemutatása, népszerűsítése. A megyei 
értékek között a zsámbéki romtemp-
lom és Budaörs sváb múltjának épített 
öröksége is szerepel már. Más Buda 
környéki értéket az ezt soroló honla-
pon egyelőre nem találtunk.

A vándorkiállítás 
anyagát a megyei 
értéktárba 43 tele-
pülésről beküldött 
99 ismert és kevésbé 
ismert értékből válo-
gatták össze – tájé-
koztatta az MTI-t 
a megyeháza hiva-
talának sajtófőnö-
ke. Ambrus András 
elmondta, hogy 
eddig főként konfe-
renciákon mutatták be a régiós értéke-
ket, ám szeretnének tovább lépni: július-
ban a gödöllői királyi kastélyban, augusz-
tus elsejétől a ceglédi strand- és gyógyfür-
dőben nyílt kiállításon a nagyközönség is 
megismerhette a megye „büszkeségeit”. 
Az önkormányzat szándékai szerint ősztől 
tovább utaztatják a mintegy száz fotót és 
a három kisfilmet; hogy pontosan hol lesz-
nek a tárlat állomásai, az a befogadó tele-
pülések szándékától is függ. 

A kiállítás anyagáról elmondta, hogy az 
olyan sokak által jól ismert megyei érté-

kek, mint a zsámbéki romtemplom, a váci 
bazilika vagy az ecseri lakodalmas mel-
lett bemutatják például a kisoroszi sziget-
orrot, a kocséri Kutyakaparó csárdát és a 
ráckevei Duna-ág úszólápjait, élővilágát 
is. Számos információval gazdagodhat-
nak a tárlatlátogatók az ócsai templomról, 

a lakihegyi adóto-
ronyról és a Dabas-
gyóni betonpályá-
ról, a Szigetszent-
miklóson kifej-
lesztett, a MÁV 
által ma is hasz-
nált vasúti jelző-
lámpát pedig akár 
kézbe is vehetik. 
Belelapozhatnak 
a szintén megyei 
értéknek számító, 
Barcsay Jenő által 

összeállított művészeti anatómia könyv-
be, amelyet a világ több országában tan-
könyvként ismernek az orvostanhallgatók.  

Azért nagyon fontos közkinccsé tenni a 
megyei értékeket, mert ezeknek köszön-
hetően számos település manapság „fedezi 
fel újra magát”. A megyei értéktárba jelen-
leg is folyamatosan érkeznek anyagok, 
így a tárlat anyaga később még bővülhet. 
Egy-egy települési érték a megyeháza ille-
tékes bizottságának döntése alapján kerül-
het be a megyei értéktárba. A bizottság-
ban a képviselőkön kívül egy, a felterjesz-

tett értékről szakmai tanáccsal szol-
gáló etnográfus is ül. A testület hatá-
roz arról is, hogy a megyei értékek 

közül melyeket tart nemzeti értéknek, és 
ha akad ilyen, azt a Hungarikum-bizottság 
elé terjeszti.    

Pest megyei hungarikum még nincs, de 
a vecsési káposzta már nemzeti értéknek 
minősül. 

Vándorkiállítás népszerűsíti Pest megye értékeit

Gazdag program 
a nyári színházakban

A Szabadtéri Színházak Szövetségének 
nyolc tagja – a Budapesti Nyári 
Fesztivál, az Esztergomi Várszínház, 
a Gyulai Várszínház, a Kisvárdai 
Várszínház, a Kőszegi Várszínház, a 
Szarvasi Vízi Színház, a Zsámbéki 
Nyári Színház, valamint a Szentendrei 
Teátrum és Nyár - júniustól augusz-
tus végéig naponta várta a közönséget 
értékes programokkal.

A Zsámbéki Nyári Színház reperto-
árján szerepelt többek között a Manna 
Produkció és a Zsámbéki Színházi Bázis 
közös előadása, a III. Richárd Burák Ádám 
rendezésében, valamint a Soltis Lajos 
Színház Prométheusza. Az Artus Stúdió 
Piknik nőkkel című produkciója, Ráckevei 
Anna Nő az időben című előadóestje és 
Berecz András Angyalfütty című előadá-
sa mellett a Kárpátaljai Megyei Magyar 
Drámai Színház két előadása is várta az 
érdeklődőket.

Eisler Mátyás
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A kastély nevet viselő, valójában egy 
kis udvarral rendelkező, kétszáz négy-
zetméteres épület kocsmaként műkö-
dött kilencven évig.   Nagykovácsiban 
a Kossuth u. 16. szám alatti, közel két-
száz éves ház, négy méteres belmagas-
sága és homlokzata miatt falu egyik 
egyedülálló épülete. Szeptember 11-én 
Breznay Pál festőművész és Névai 
András fotóművész együttes kiállításá-
val nyílik a kulturális központ és galé-
ria, ahol egy több mint hetven négy-
zetméteres nagyterem és egy kisterem 
áll rendelkezésre kiállítások, kulturá-
lis események és műhelyfoglalkozá-
sok megrendezéséhez. Vetítések, kon-
certek idejére 60-80 fős nézőteret is ki 
tudnak alakítani. 

 Az új kulturális intézmény működtetője a 
SzívTér Kastélya Egyesület, melynek ala-

pítója az amerikai kultu-
rális életben már gyakorla-
tot szerzett Névai András. 
Az épületet is ő bocsátot-
ta az egyesület rendelkezé-
sére. Nyilatkozata szerint 
„a név mögött olyan hely, 
olyan gondolat rejlik, ami 
a mai világban ritkaságnak 
számít. Egyszerűen őszinte megnevezés. 
Nincs mögötte szerep, nincsenek áttéte-
lek, üres marketingelemek, hanem direkt 
kommunikáció, ami ugyanakkor metafo-
raként hat. Szívből-lélekből készült alko-
tásoknak teret adó épület, mely a hival-
kodó pompájú uradalmi épületek mögött 
megbúvó, u.n. „kiskastélyok” hangulatát 
árasztja. Világunkban kevés helynek van 
őszinte és egyenes, jól megfogalmazott 
célja és üzenete. A SzívTér Kastélya csak 
olyan produktumnak lehet otthona, ame-

lyet szívből készítettek, jó szívvel mutat-
nak be, és mi is szívesen látjuk. A műnek 
nem a rangja, márkaneve, gazdasági poten-
ciálja a meghatározó, ami alapján itt meg-
jelenhet, hanem az a minőség, amit csak a 
szív adhat meg és ebben mindvégig követ-
kezetesek leszünk. Mindez azért is fontos, 
hogy a műalkotás mindenkiben felélesz-
sze a lelkében lakó „művészt”, és az csak 
a szívcsakrán át, a lélek által lehetséges. 
A mai alacsony rezgésű produktumok vilá-
gában, amelyek sokak számára túl elvont-
nak tűnnek, az emberek napról-napra 
távolodnak a művészet világától, így a 
bennük lakó művésztől is. Ebbe a szürke-
ségbe hoz újra életet és színeket a szívből-
lélekből alkotott mű, átfestve a mindenna-
pokat, újra érzéseket, életet, mosolyt vará-
zsolva. Ez a missziónk a SzívTér Kastélya 
kiállításaival és rendezvényeivel. És az esz-

köztár is bőséges, lehet fest-
mény, szobor, grafika, mozgás 
és tánc, vagy akár a kimondott 
szavak irodalmi varázsa. 

Ruba Szilvia programszer-
vező lapunknak elmondta, szí-
vesen várják a Buda környé-
ki régió művészeinek érdeklő-
dését is a SzívTér Kastélyban, 

amelyről a www.szivterkastelya.com, egy-
előre még kidolgozás alatt álló honlapon 
később várhatóan többet is megtudhat-
nak majd. 

Koós Hutása Katalin

Kistérségi hírek

A SzívTér Kastélya

Augusztus 24-én megkezdő-
dött a főgyűjtő vezeték építése a 
Nagykovácsi úton, szakaszos fél-
pályás útlezárás mellett. Az egy-
irányú forgalmat jelzőlámpák-
kal és jelzőőrökkel biztosítják. 
Forgalomkorlátozó táblák várhatók, 
emellett felhívják a figyelmet a 40 
km/h-s sebességkorlátozás fokozott 
betartására.

A csatornázási munkák a Nagykovácsi 
úton várhatóan 2015. szeptember 30-ig 
befejeződnek.

A felbontott útszakaszokat az erede-
ti állapotnak megfelelően állítják hely-
re. Mivel a projekt célja a csatornaháló-
zat fejlesztése Nagykovácsiban, így ennek 
a projektnek a keretében nincs lehetőség 
az úthálózat javítására – nyilatkozta köz-
leményében a kivitelező.

Falu kemencéje

Augusztus 15-16-án Nagyboldogasszony 
nagykovácsi búcsúján avatták fel a rég-
óta tervezett közösségi helyet, a „min-
denki kemencéjét” a faluház udvarán. a 
többfunkciós szabadtéri konyhában búbos 
kemence, sparhelt, bográcsozó és grillezési 
lehetőség is kiépült.

Folytatódik a csatornázás 

Helyreigazítás
Lapunk 2014. január-februári számá-
ban a Jogsértés vagy személyes ellen-
tét? – Felfüggesztenék a polgármes-
tert Nagykovácsiban címmel megjelent, 
Bencsik Mónika polgármesterrel készí-
tett interjúban a bíróság döntése sze-
rint Tóthné Pataki Csilla, volt nagyková-
csi jegyzőről valótlan tényeket közöltünk 
„az alpolgármestert támogató jegyző”, „a 
jegyző pénzügyi fedezet nélkül írt alá” és a 
„politikai játszmában aktív szerepet válla-

ló jegyző” alaptalan kijelentéseivel. A valós 
tények azok, hogy a jegyző feladatát tel-
jesítve jelezte az általa észlelt jogszabály-
sértést és aláíráskor biztosítva volt a pénz-
ügyi fedezet az önkormányzat szerződésbe-
li kötelezettségvállalásához. 

Ugyanebben a cikkben a valóságot 
hamis színben tüntette fel a lap, amikor 
azt állította, hogy az ellentétek egy kút-
fúrási szerződés körüli vitában csúcsosod-
tak ki, melyet Dékány Angella az alpolgár-
mester és a jegyző pénzügyi fedezet nél-
kül írt alá a polgármester váratlan kórházi 

kezelése alatt. Ezzel szemben a valóság az, 
hogy a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása 
szerint a beruházásra a közműfejlesztési 
alapból rendelkezésre álló összeg alapján a 
Nagykovácsi Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete a 8/2013.(II.7.) sz. 
határozatával felhatalmazta a polgármes-
tert és a jegyzőt a közbeszerzési nyer-
tes ajánlattevővel való szerződéskötésre, 
s ezen határozat alapján került sor a kút-
fúrási szerződés aláírására. A szerződés-
re tényleges fedezetet a fejlesztési céltar-
talék nyújtott.
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Szeptember 5-i 
falunapján zené-
lő ivókutat avat 
Remeteszőlős, mely 
az önkormányzat, 
a helyi művészek 
és civilek összefo-
gásával jött létre, 
csakúgy, mint a 
kútnak helyet adó 
Bodza-liget. Ezzel az 
Önkormányzat egy 
régebbi terve való-
sul meg, mely sze-
rint az Örkény emlékfülké-
vel és a Könyvmegállóval 
fémjelzett „kultúrsarok” egy 
új művészeti ágat megjelenítő 
művel bővül.

A zenélő ivókút létrehozását 
Szathmáry Gergely polgármester elmon-
dása szerint két belülről fakadó erő moz-
gatta:

1. Remeteszőlős község az agglomerá-
ció legfiatalabb települése, mégis gazdag 
múlttal rendelkezik, hiszen a terület már a 
rómaiak óta lakott. Az ivó kút ezt tükrözi, 
mivel a Remeteszőlősön fellelt különbö-
ző építőanyagból állítottuk össze: láthat-

nak benne római 
építőkövet, fara-
gott Árpád-kori 
párkányelemet és 
svábok készítet-
te téglákat. A kút 
tehát az elmúlt 
kétezer évet idézi 
meg.

2. Remetesző-
lősiként büszkék 
lehetünk arra, 
hogy településün-
kön és az egész 

Nagykovác s i -me -
dencében sok kivá-
ló zenész lakik, „akik 
muzsikájukkal meg-
nyitják lelkünk régi-
óit, melyekbe csak 
a zene világít be” 

(Kodály Zoltán). Az ivókút remeteszőlősi 
és nagykovácsi zenészek játékát szólaltat-
ja meg, tiszteletet adva a művészek tudá-
sának, szellemiségének.

A kút formavilága a római kori Pannónia 
építészetét idézi meg, mivel a környék 
ebben a korban élte meg első fénykorát. 
Erre emlékeztet a timpanonban elhelye-
zett, Hadrianus korabeli pénz (as) dom-

borműve, melynek eredetijét a környéken 
találták meg. 

A kút díszítő elemei elénk hozzák a 
honfoglalás korát is egy Bezeréden feltárt 
tarsolylemez motívumainak megjeleníté-
sével, és a biológiai élet örök körforgását 
szimbolizáló vízköpő rozettával, megidéz-
ve a medence második fénykorát, amikor 
a királyi kovácsok népesítették be a kör-
nyéket. 

Az ivókút téglái a terület sváb korszak-
ára emlékeztetnek, amikor a török dúlás 
után szorgos kezek újra paradicsommá 
varázsolták ezt a vidéket. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A KÚTHOZ:
• Nyomja meg a csapon található gombot és 
enyhítse szomját! 
• A zenél� ivókút a víz megindulásával vélet-
lenszer�en kiválaszt egy zenei részletet, így 
ivás közben muzsikát hallhat helyi m�vészek 
tolmácsolásában.
• Foglaljon helyet a kút melletti padon és 
élvezze a felfrissülést!
• Ha kedve úgy tartja, keresse meg a kút épít-
ményében az egyes korokból származó épí-
t�köveket!
Használják egészséggel és hallgassák figye-
lemmel!

Zenél az ivókút Remeteszőlősön

Szeptember 13-án, vasárnap 8-15 óra 
között június óta a negyedik erdei pia-
cot tartják a Csergezán Pál  kilátóhoz 
vezető túraútvonal kiindulópontjánál 
álló erdészház kertjében.

Az „Erdei Piac – Kóstolj és kirándulj!” nevet 
viselő vadonatúj kezdeményezés a Mozgó 
Piac Program, a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara és a Pilisi Parkerdő Zrt. összefo-
gásával valósult meg. Először 2015. június 
7-én, majd július 12-én és augusztus 9-én 
szervezték meg, nagy sikerrel: közel húsz 
helyi termelő kínálta a portékáját a csak-
nem háromszáz látogatónak. A havi rend-
szerességgel, vasárnaponként lebonyolí-
tott piac helyszínéül a Budakeszi és Telki 
között található Hideg-völgyi erdészlak 

parkjára esett a választás. A piaci stan-
dokon roskadozó finomságok és a gaszt-
ronómiai élmény mellett hintaágyakat, 
homokozót és mászófalat is találhatnak 
az érdeklődők, de a helyszínen főzésre, 
kézműveskedésre, sőt szalonnasütésre is 
van lehetőség, melyhez például a finom 
szalonnát közvetlenül a termelőktől lehet 
helyben beszerezni. 

Aki árusnak jelentkezne a piacon, 
annak előzetesen regisztrálni a kell a 
termeloiprogram@gmail.com e-mailcímen 
vagy a 06-20-997-4084-es telefonszámon. 
Feltétel az őstermelői és/vagy kistermelői 
igazolványszám, agrárkamarai azonosító, 
számlaképesség, valamint 2000 Ft + áfa 
megfizetése egy kétméteres árusító asztal 
igénybevétele esetére.  (Pilisi Parkerdő Zrt.)

Erdei piac a Telki úton Új parkoló – 
új parkolási rend Budajenőn
A polgármeste-
ri hivatal olda-
lán az árok lefe-
désével tizen-
öt parkolóhe-
lyet létesített 
az önkormány-
zat. Mostantól 
viszont az úttest 
túloldalán par-
kolni tilos. Az 
ott lakók természetesen a saját behajtó-
jukra beállhatnak, csak az úttal párhuza-
mos árokszéli parkolás tiltott. 

Bővítették 
az iskolai étkezőt

Az új tanévben 
már 72 gyermek 
tud egyszerre 
ebédelni a koráb-
bi 48 helyett a 
korábbi sufni 
átalakításával a 
budajenői álta-
lános iskolában. 
A beruházást az 

önkormányzat finanszírozta, az intéz-
ményfenntartó (KLIK) nem járult hozzá 
az építéshez anyagilag. Az épülethez csat-
lakozó kerítés felújítása és a burkolt kerék-
pártároló pedig a szülők iskolai szerveze-
tének megrendelésére készült el. 
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Varga Lóránt Kővel, kő nélkül című, a 
makkosmáriai kegyhely 280 éves tör-
ténetéről írt drámáját a makkosmáriai 
templom kertjében berendezett nyári 
színházban közel ezren nézték meg az 
augusztus 27-29. közötti három estén.  
A sikeren felbuzdulva a szervezők ama-
tőr színjátszó csoport alapí-
tását tervezik, amely akár 
már húsvétkor újabb darab-
bal mutatkozhatna be, ezút-
tal a plébániatemplom mellet-
ti romkertben. 

A makkosmáriai búcsújáróhely 
története 1731-be nyúlik visz-
sza, amikor Traub Jánosnak 
egy útszéli tölgyfán megje-
lent a szenvedő Krisztus arca. 
A budakeszi sváb legény hálá-
ból Falconeri budai festő fest-
ményét függesztette a fára. 
A zarándokhely iránti érdeklő-
désnek köszönhetően 1768-ban már fel-
szentelhették itt a trinitárius rend temp-
lomát és kolostorát, s addigra már több 
tucat csodát tulajdonítottak a helynek. 
1784-ben azonban II. József feloszlatta a 
rendet, s a rommá lett kegyhely csak az 
első világháború után került vissza az egy-
ház kezébe. A második világháború után 
Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelete 
vált meghatározóvá. A hívek adománya-
iból 1950-ben szentelték fel az új temp-
lomot, melyet a kommunizmus nehéz 
éveit követően jelenleg a Domonkos Rend 
működtet. 

Bakács Bernadett alpolgármester évek 
óta próbálja szorosabbra fűzni Budakeszi 
és a kegyhely kapcsolatát, melynek hatá-
sos eszköze a Makkos Mária történetét 
és küldetését felmutató és budakeszi sze-
replőkkel időről-időre bemutatható szín-

darab. Varga Lórántot 2011 tavaszán ő 
kérte fel a történet megírására, melyet még 
azon az őszön az almásfüzítői Talpalatnyi 
Színház Szűcs József 
kiváló rendezésében 
nagy sikerrel elő is 
adott a helyi műve-

lődési központ 
épületében. 

Aztán a pályá-
zatok írásának 
időszaka követke-
zett, hogy összeálljon 
a költségvetése a makkosmáriai előadás-
nak is. Lázár Csaba, a Magyar Katolikus 
Rádió színész-bemondója Budakeszi kul-
turális tanácsadó testületének javaslatá-
ra már 2013 óta foglalkozik a darab újra-
rendezésével, melynek zenei betéteit már 
akkor megíratta Laczó Vince Zoltán teo-
lógus-zeneszerzővel, a Magyar Katolikus 
Rádió zenei szerkesztőjével. Lázár Csaba 
2015-ben egy elnyert hangjáték-pályázat-
nak köszönhetően a darabot feldolgozta, s 
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony nap-
ján adásba is ment a katolikus rádióban.

2014-ben a Budakeszi Szépítő Egyesület 

az önkormányzattal és az Erkel Ferenc 
Művelődési Központtal másfél millió 
forintot nyert, ami a színdarab 2,5 milliós 

költségvetésének egyharma-
da. Budakeszi önkormány-
zata az egyesületen keresz-
tül további háromszázezer 
forint támogatást adott. Egy 
elbírálás alatt álló pályázat-
ból várnak még 150 ezer 
forintot, miközben a jegy-
eladásból nettó 1 084 500 
Ft jött be, tehát a pénzügyi 
siker sem maradt el.

A darab legnagyobb érté-
ke azonban az az összefo-
gás, amely a különböző fele-
kezetek, civil szervezetek és 
az önkormányzat intézmé-
nyei között megtapasztal-

ható volt úgy, hogy a Spányi 
Antal székesfehérvári megyés 
püspök és Vargha Tamás hon-
védelmi államtitkár által véd-
nökölt előadásokon a hivatá-

sos színészek mellette a helyi 
közösség, a szemtanúk leszárma-

zottai is szerepelhettek, s bátran 
mondhatjuk, hogy kiválóan megállták a 

helyüket.                    Koós Hutás Katalin

A szereposztásban hivatásos színészek 
voltak Ivancsics Ilona, Fazekas Andrea, Csík 
Csaba, Incze József, Sinkovits-Vitay András és 
Szélyes Imre. 
A budakeszi szerepl�k: Albrecht István, 
Ambrózy István, Tóth Balázs, Danhauser 
Soma, Kemény Zsófi, Kutasy Pál, Pfendtner 
József és Rajnai László. A m�sorban közrem�-
ködött még a Hagyomány�rz� Kör kórusa és a 
Zákányi Zsolt Református Vegyeskar. 

Az eredeti helyszínen a makkosi legenda

Hosszú szünet után júli-
us 18-án újra össze-
jött egy közel húsz-
fős budakeszi társaság 
Menzingenben. Ezúttal 
nem az évtizedeken át 
megszokott, a Budakesser 
Gemeinschaft szervez-
te találkozóról volt szó, 
hanem Geszler Marika, 
Kovács Annus és Pable 
Jóska szervezte „kiscso-
portos” összejövetelről.

Az ötlet onnan indult, hogy 
a tagok egyre idősebbek és 
nehezen jutnak el a távoli Neckarsulmba. 
A menzingeni kis csoport már jó néhány 
éve hűségesen összejár, bár itt is érezni a 
kegyetlenül múló időt, hiszen egyre keve-
sebben tudnak eljönni. A korral azomban 

nem veszítik el a 
jókedvüket. Nem kel-
lett sokáig várni, míg 
valaki rá nem zendí-
tett az első nótára, 
Geszler Marci tangó-
harmonikája kísére-
tében: Süvít a szélvész/ 
Zúg az erdő/ Sárga lomb-
ját hullatja/ Felszáll a 
sóhaj/ Dalos madár a 
bús erdőt siratja... Holl 
Jakab váltig állítot-
ta, hogy ezt a dalt ő 
csak Budakeszin hal-
lotta énekelni, máshol 

sehol. A Budakeszi Hagyományőrző Kör 
vegyes karának CD-jén is megtalálható (a 
tizenkettedik a sorban) ez a dal, melyet 
az esten még számtalan magyar és német 
dal követett. 

Csodás, hogy a kiűzetésük után lassan 
hét évtizeddel is még így tudnak magya-
rul, és hogy az akkori szörnyűségek ellené-
re ilyen nosztalgiával gondolnak még min-
dig vissza a szeretett szülőhazájukra. 

Albrecht György, Philippsburg

Megjelent az Értesítő
Ötszáz példányban megjelent a Budakeszi 
Helytörténeti Egyesület első, negyed-
évesre tervezett ingyenes folyóirata, az 
Értesítő – Wudigesser Heimat Kurier az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 
Emberi Erőforrás Támogatás-kezelő és a 
Nemzeti Együttműködési Alap támoga-
tásával.

Az első szám már kapható volt augusz-
tus 9-én a budakeszi búcsún, a buda-
keszi tájházban (Fő utca 127.), a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtárban, online válto-
zatban a www.heimatmuseum-wudigess.
hu és a www.facebook.com/budakeszi.
tajhaz oldalakon magyarul is és németül 
is olvasható.

Budakesziek találkozója 
Menzingenben
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A Buda környéki Önkormányzati 
Társulás pályázatot hirdet a társulás 
logójának megtervezésére és elkészíté-
sére.  A pályázatokat 2015. szeptember 
25-ig várják.

A pályaműveket papír alapon és elekt-
ronikus adathordozón (CD vagy DVD) 
is be kell nyújtani tif, psd vagy vektoros 
ábraformátumban. A logónak nyomda-
iparilag sokszorosíthatónak kell lennie. 
Tartalmaznia kell a társulás elnevezését. 
A pályázónak néhány mondatban ki kell 
fejtenie, hogy a logó tartalma miként kap-
csolódik a BÖT-höz.

A pályázó pályaművének beadásával 
minden szerzői jogdíjról lemond. A pályá-
zat győztese a későbbiekben a logóval kap-

csolatban semmilyen igényt nem nyújthat 
be. A BÖT jogosult a későbbiekben a logó 
feletti rendelkezésre, azt szabadon, korlá-
tozás és a meghirdetett díjon felüli egyéb 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja és 
módosíthatja.

A pályaműveket postai úton kell meg-
küldeni a BÖT címére (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.), vagy zárt borítékban kell 
leadni ugyanezen a címen a budakeszi 
polgármesteri hivatalban. A borítékra rá 
kell írni: BÖT-logó ötletpályázat.

A beérkezett pályázatokat a Kulturális, 
Idegenforgalmi, és Környezetvédelmi 
Bizottság értékeli és javaslata alapján a 
döntést a társulás tanácsa hozza meg, 
amely a nyertes pályázatot bruttó 50 000 
Ft díjazásban részesíti.

Tervezz logót a BÖT-nek!Munkaügyi kirendeltség 
nyílt Budakeszin

Augusztustól sem az álláskeresőknek, sem 
a munkanélkülieknek nem kell Budaörsre 
utazni, mert a munkaügyi központ 
Budakeszin is fogadja az ügyfeleket a 
Fő utca 103. alatt a HÍD Családsegítő 
Szolgálat épületének földszintjén a követ-
kező ügyfélfogadási rend szerint:

Hétfő: 8.30 –15 óra
Kedd:  8.30 –15 óra
Szerda:  8.30 –15 óra
Csütörtök: 8.30 –12 óra, korlátozott 
ügyfélfogadás van az első regisztrációra 
jelentkezőknek és a munkáltatóknak.
Péntek:  8.30 –13 

 ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 
1. HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Székhely: Budakeszi, Fő u. 179. 
T: 06-23-535-710
H  8-18, K,Cs,P  8-12 óra, Sze 8-16 óra
Budaörsi és zsámbéki kirendeltség: 
H 13-16, K,Cs,P 8-12, Sze  8-18 óra
Az ebédidő harminc perc, de ez az ügyfél-
fogadást nem zavarhatja.
A nagykovácsi és a biatorbágyi kirendelt-
ség ügyfélfogadási határideje igazodik az 
adott település polgármesteri hivatalának 
ügyfélfogadási rendjéhez.
2. OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY: 
H  7-17, K, Cs  8-18, Sze  8-20, P  8-16
3. KORMÁNYABLAK OSZTÁLY: 
H  7-17, K, Cs  8-18, Sze  8-20, P  8-16 
4. FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY: 
H-Sze   8.30-15, Cs 8.30-12 óra (csak az 
első alkalommal jelentkezők - nyilvántar-
tásba még nem vett szereplők - és munkál-
tatók számára) és P 8.30-13 óra
5. FÖLDHIVATALI OSZTÁLY: 
H-Cs 8.30-12 és 13-16 óra, 
valamint P 8.30-12 óra

Kihelyezett ügyfélszolgálati irodában: 
H-Cs 8.30-12.30 és 13-16 óra, valamint 
P 8.30-13 óra
 MUNKAREND
1. HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY: 
H 8-18.30, K,Sze 8-16.30, Cs 8-16, 
P 8-12.30
2. OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 
(KÉT MŰSZAKBAN)
H 6.30-14.30 és 9-17.30
K 7.30-15.30 és 10.30-18.30
Sze 7.30-15 óra és 13-20.30
Cs 7.30-15 óra és 11-18.30
P 7.30-16.30 mindkét műszakban 
3. KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 
(KÉT MŰSZAKBAN)
H 6.30-14.30 és 9-17.30
K 7.30-15.30 és 10.30-18.30
Sze 7.30-15 óra és 13-20.30
CS 7.30-15 óra és 11-18.30
P 7.30-16.30 mindkét műszakban
4. FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY: 
H-Cs 7.30-16 és P 7.30-13.30
5. FÖLDHIVATALI OSZTÁLY: 
H-Cs 8-16.30 és P 8-14 óra

Változott a nyitva tartási rend
A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának (Budakeszi, Fő u. 
179.) ügyfélfogadási ideje és a munkarendje az alábbiak szerint változott dr. 
Szelenczy Gabriella, a budakeszi járási hivatal vezetőjének tájékoztató augusz-
tus 13-án kelt tájékoztató levele alapján:

Változik 
a Vadaspark bejárata

A Budakeszi Vadaspark az elmúlt tíz 
évben gyökeresen megváltozott. Mára 
korszerű, vonzó, sokféle programjával 
széles közönségigényt kiszolgáló csalá-
di kikapcsolódási centrummá nőtte ki 
magát. E folyamat legújabb mérföldkö-
ve a főbejárat felújítása és funkcioná-
lis bővítése.

Alig két hónapja készült el a Budakeszi 
Vadaspark egyik büszkesége, a gyerme-
keket az erdő világába kalauzoló Makk 
kuckó játszótér, most pedig megkezdődik 
a 80-as években épült főbejárat felújítá-
sa. A jelenlegi főbejárat művészeti értékét 
emeli az ifjú Szabó István által alkotott 
bronz szarvas szobor. Az elmúlt 30 évben 
a főbejárat nemcsak jelképévé, hanem a 
Budakeszi Vadaspark egyik meghatározó 
elemévé is vált.

A most kezdődő fejlesztés tervezése 
során elsődleges szempont volt, hogy a 
kapu és a pénztár-épületek tetőszerkezet-
ének jelenlegi stílusa ne vesszen el, hogy 
az új épület karaktere visszaidézze a mos-
tani bejárat hangulatát, építészeti stílusát. 
További szempont volt a vizesblokk fej-
lesztése, új WC, valamint az esélyegyen-
lőségi szempont alapján egy mozgássé-
rült WC kialakítása is. Funkcióját tekint-
ve megújul a pénztár, Baba-mama kuckó, 
valamint jelenlegi bejárat felületkezelésé-
re is sor kerül.  

A munkálatok 2015. augusztus 3-án 
kezdődtek, és a tervek szerint szeptember 
végén készül el az új főbejárat. 

A budakeszi Szent Domonkos 
Kollégium felvételt hirdet a budapes-
ti egyetemeken és főiskolákon tanu-
ló lányoknak. Az intézmény felada-
ta, hogy a tanuláshoz nyugodt légkört, 
keresztény közösségi életformát biz-
tosítson: az erdő közelében, csendes, 
családias környezetben.

A kollégium 2004 óta működik a buda-
keszi konvent szomszédságában. A jelen-
leg 27 férőhelyes lánykollégiumban négy-

ágyas szobákban kapnak elhelyezést a diá-
kok. A házban van kápolna, tanulóhelyi-
ség, diákkonyha és mosóhelyiség. Hetente 
kétszer tartanak a kápolnában szentség-
imádást, szerveznek lelkinapokat és lelki-
gyakorlatot.

Jelentkezni az 
alábbi elérhetőségeken lehet:

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 192/A 
Telefonszám: 23/452-645
Igazgató: Petres Lúcia OP, 

e-mail: petres.lucia@gmail.com

Felvételt hirdet a domonkos nővérek 
budakeszi kollégiuma 

Kistérségi hírek
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Szept. 12. szombat, 19 óra
NYAKAS JAZZ KLUB 
Az Oti  Acoustic Voice 

a zsámbéki 
Lámpamúzeum udvarán 

Házigazda: 
Mezzo Quartett
Szeptember 15-től 

Argentin TANGÓISKOLA
a budakeszi 

Rathauskellerben.
Szeptember 16. szerda 18 óra
Szabadegyetem Budakeszin

a Tarkabarka Óvodában.
Szept. 17. csütörtök, 18 óra

A PENNINE ALPOK 
Somkuti Nándor 
úti beszámolója 

a zsámbéki könyvtárban
Szept. 17. csütörtök 19 óra

 SZÍNHÁZ 
Móricz Zsigmondról

a budakeszi 
református templomban

Szeptember 18-19.
BORÜNNEP Budajenőn

Szept. 19. szombat 14 óra
KATONASÍROK 

NYOMÁBAN
 a Fekete-hegyek között.

Indulás Budakesziről:
222-es buszforduló, 
Honfoglalás sétány

Szept. 19. szombat 16 óra
TEMPLOMBÚCSÚ

a Torbágyi Szűz Mária 
Szent Neve templomban

Biatorbágy, Dózsa Gy. út 8.
Szept. 20. vasárnap 16 óra

Halász Judit
a Marczibányi téren

Szeptember 25. péntek 17 óra
biai SIMON ISTVÁN 

emlékkiállítás
a perbáli faluházban

Szept. 26. szombat 19 óra
MALEK ANDREA

a nagykovácsi 
közösségi házban

Szeptember 27. vasárnap
PÁLOS NAPFORDULÓ
a zsámbéki művelődési 

ház környékén

Október 2. péntek 19 óra
Kőhalmi Zoltán duma estje 
a budakeszi műv. házban.

Október 3. szombat 9 óra
25 éves 

ÖNKORMÁNYZATISÁG
konferencia Budakeszin,

a Prohászka gimnáziumban

November 14-től 
CÉRNAHANGVERSENY

Tel.:  06-20-387-2286
Szalóczy Dóra

• OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA 
kismamák, nagymamák, diá-
kok számára. Tel.: 06-20-368-
0492 és 06-30-450-4738

• TAKARÍTÓKAT  keres a Nagy-
kovácsi Településüzemelteté-
si Nonprofit Közhasznú Kft.
(NATÜ). Alkalmazás októ-
ber 1-jétől. Jelentkezés önélet-
rajzokkal szeptember 18-ig   a 
kantor.agnes@nagykovacsi.hu 
címen, vagy a NATÜ irodában 
(Pók u. 58.). 
Tel.: 06-26-355-159

• ELVIHETŐK az Economist an-
gol nyelvű gazdasági hetilap és 
a National Geographic kiolva-
sott példányai. 
Tel.: 06-30-922-6418

• FELSZOLGÁLÓT keres sürgősen 
a magyaros konyhát vivő, idén 
30 éves pátyi Fenyves Csárda. 
Tel.: 06-20-315-2712
• VILÁGOSÍTÓT  keres a budaör-
si színház, főállásban, azonna-
li kezdéssel. Jelentjezés szep-
tember 15-ig szakmai önélet-
rajzzal Sokorai Attila műsza-
ki vezetőnél a szcenikus@
latinovitsszinhaz.eu címen.
• TEREMBERENDEZŐT (karban-
tartót) keres a budakeszi Er-
kel Ferenc Művelődési Köz-
pont. Heti hat órában, meg-
bízási szerződéssel. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: Fő 
u. 108. Tel.: 06-23-451-161 
Tóthné Fajtha Anita, info@
efmk-budakeszi.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
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LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
• 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
• 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
• KERTKARBANTARTÁST és ház kö-
rüli munkát vállal megbízható, 
leinformálható igényes férfi. Fű-
nyírás, gallyazás, metszés, per-
metezés. Tel.: 06-30/388-1588
• SZARVASAGANCS,   hullott 
agancs és trófeák felvásárlása 
megbízható, korrekt áron. Vásá-
rolok festményeket, szőnyegeket, 
porcelánokat, fali, asztali és kar-
órákat. Tel.. 06-70-941-0078

• KIADÓ VAGY ELADÓ  a pátyi 
Fenyves csárda. 
Tel.: 06-20-315-2712
• 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 

• ELEKTROMOS GÉPEK  (háztartá-
si és ipari), berendezések javítá-
sa, hibakeresése. Gépkocsi gene-
rátorok és indítómotorok javítá-
sa, felújítása. Villanyszerelés, ja-
vítás, hibakeresés. Páty, Orgona 
u.5. Tel.: 06-20-243-8811.
• ELADÓ  Budakeszin, a Fő utcán 
nettó 59 m²-es jó állapotú ház, 
460 m²-es formás saroktelekkel. 
A ház bővíthető, a hely csendes 
vállalkozásra is alkalmas. Igazi 
ritkaság! Irányár: 26,5 millió Ft. 
Tel.: 06-20-9564-935
• HÁZVEZETŐNŐ  (friss nyugdíjas) 
több éves gyakorlattal, gépkocsi-
val, hazai és külföldi munkaadók 
referenciájával igényes családnál 
munkát vállal. Tel.: 30/639-2668
• EZERMESTERI MUNKÁK,   telek-
tisztítás, sziklakert-építés, ka-
szálás, számítógép-karban-
tartás, műholdantenna-szere-
lés, digiszerelés. Szabó Norbert 
06-20-208-6322, Németh Ágnes 
06-20-259-3461

TELKIBEN négycsillagos szálloda wellness részlege önállóan és csapatban 
egyaránt dolgozni tudó  ÚSZÓMESTERT  keres f�llású, teljes munkaid�s 
foglalkoztatásra. Az állás betöltéséhez szakmai végzettség szükséges. 

EL�NYT JELENTHET: ÚSZÓMESTERI GYAKORLAT, KÖRNYÉKBELI LAKOS

Jelentkezni önéletrajzzal a referenciák és a fi zetési igény megjelölésével a 
következ� e-mailcímen lehet: czintos.gabriella@globall.hu 

H i r d e t é s
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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

FÁJ A FOGA? 
0-24 FOGÁSZATI ÜGYELET INDUL!

Az ügyelet hétvégén és ünnepnapokon 
0-24 óráig lesz elérhető. Amennyiben 

az Ön bejelentett lakcíme Páty, 
Herceghalom, Biatorbágy vagy Etyek, 

és rendelkezik érvényes biztosítással, a 
sürgősségi ellátás ingyenes. Bejelentkezni 

2015. október 1-től az alábbi telefonszámon 
lehet: 

www.fogakvilaga.hu

06 (20) 562 7593

Az ellátás helyszíne:
2051 Biatorbágy
Szabadság út 8.

További információért 
kérem látogasson el 

honlapunkra!
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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

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

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

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége 
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

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

Vécsei Melinda +36-20-4377-028   Ivánfi Gabi +36-20-315-5349
Huber-Szabó Lőrinc +36-20-4355-413   Fekete Júlia +36-20-298-1003

Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.budaorsiingatlanszovetseg.hu

Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 
házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 

és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

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

- Tőkehús

- Baromfi 

- Házi zsír

- Friss tepertő

- Disznósajt

- Tepertőkrém

-  Szalámik,  
felvágott ak

zzooo 77777-1313131313 HHHHH VVVVV::: áázázázárvrvrvaaa

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K SzSz CsCCCCsCsC PPPPP:PP:P: 7777 18 Sz77777 111-1188888888 SSzSzSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

GRILLHÚSOK
GRILLKOLBÁSZOK

KLÍMATECHNIKA
� Klímakészülékek: fertőtlenítése, 

karbantartása, telepítése, javítása.

VILLANYSZERELÉS
� Épületvillamossági szerelések, 

felújítások, javítások � Gyors és szakszerű 

munkavégzés � Rugalmas időpont 

egyeztetés, akár délután, vagy hétvégén is.

Hetey László � 06-30-985-9060



16

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 

Ha bajai halászlét szeretne enni,

nem kell azért Bajára menni!

A Fenyves csárdában, Pátyon

teljesülhet ez az álom.

 

Szeptemberben minden hétvégén 

HALAS NAPOKAT TART 
a házias ételekben specialista 

étterem!
 

VÁLASZTÉK:

� bajai halászlé (tészta nélkül is)
� rántott ponty
� harcsapörkölt túrós csuszán
� sült keszeg

Igénybejelentés minden héten csütörtökig 

a 06-20-315-2712-es telefonszámon

Rendezvényszervezés 50 főig 

Páty, Somogyi Béla út 72., 

(Páty Budakeszi felőli bejáratánál)

NYITVA SZOV 1219 ÓRA

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK:

KISS ZENEDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA ÉS SZKI.                     
1028 Budapest, Hidegkúti út 167. II. em. 51-52.                                                                            

Tel./Fax.: 06 (1) 274 7549, 06 30 682 2121                                                                 

E-mail: info@kisszenede.hu

Web: www.kiss-zenede.hu

Budakeszin, Telkiben, Pátyon, Budajenőn és Budapest II. kerületében elérhető 

képzésünk számos klasszikus és modern műfajban kínál művészett anulási lehetőséget 

zene-, tánc- és képzőművészeti ágban. Diplomás művésztanáraink nagy tapasztalatt al 

és a legkorszerűbb módszertani eszközökkel biztosítják a személyre szabott  oktatást, és 

a rendszeres bemutatkozási lehetőséget már a kezdő évfolyamokon.

AMIT KÍNÁLUNK: szolfézs zenei informatikával, fuvola, furulya, gitár, zongora, hegedű, 

magánének, jazz-dob, jazz-gitár, basszus-gitár, trombita, klarinét, szintetizátor, 

népzene, néptánc, modern tánc, balett , társastánc és festészet-grafi ka.

ISKOLÁNK KIHELYEZETT KÉPZÉSEIRE JELENTKEZNI LEHET 

2015. szeptember 21-ig!

A Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola a legjobb lehetőséget kínálja 
Önnek és gyermekének! �  ha iskolás gyermekének keres tartalmas délutáni elfoglaltságot, mely komplex képes-

ségfejlesztést nyújt, fejleszti a tanuló önértékelését, önkifejezését és a sikeres tanu-

láshoz szükséges kompetenciákat

�  ha fontosnak tartja, hogy gyermeke olyan művészeti tevékenységben lelje örömét, 

mely élményt jelent és nem terhet

� ha gyermeke művészi ambícióit nem elégítik ki az iskolai tanórák és szakkörök


