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NEMZETKÖZI FESZTIVÁL
AZ AMERIKAI NEMZETKÖZI ISKOLÁBAN

NEMZETKÖZI 
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK
JÓTÉKONYSÁGI KÖNYVVÁSÁR

TOMBOLA 
NAGYSZERŰ NYEREMÉNYEKKEL
GYERMEKPROGRAM
NAGYOBBAKNAK IS
ZENEI- ÉS TÁNCBEMUTATÓK

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF BUDAPEST 
2094 NAGYKOVÁCSI, NAGYKOVÁCSI ÚT 12.  WWW.AISB.HU/INTERNATIONALFESTIVAL

A RENDEZVÉNY TELJES BEVÉTELE A DIÁKJAINK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ, 
ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT TÁMOGATJA.

ISKOLÁNKBAN AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI 
MUNKA, IMMÁR NAGYRABECSÜLT HAGYOMÁNY.

2016. Április 24. vasárnap
11:00 – 15:00

A FESZTIVÁLT, ISKOLÁNK SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZI.
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Pest megyei hírek

Kezdeményezték Pest megye 
önálló régióvá válását

Magyarország kezdeményezte Pest 
megye önálló régióvá válását az Európai 
Bizottságnál - jelentették be a január 
29-i megyegyűlés előtt ünnepélyes kere-
tek között. Szabó István elnök köszöne-
tet mondott minden közreműködőnek, 
kiemelve, hogy a fővárosi önkormány-
zat és a megye 187 települése egyönte-
tűen támogatta a változtatást.

Budapest és Pest megye 2018-tól két 
önálló tervezési-statisztikai régiót alkot. 
A kettéválasztás célja, hogy a Budapesthez 
képest kevésbé fejlett Pest megyére ked-
vezőbb európai uniós támogatási feltéte-
lek legyenek érvényesek 2020 után. Míg 

2007 és 2013 között Pest megyére mind-
össze körülbelül 350 ezer forint európai 
uniós támogatás jutott fejenként, addig 
Budapestre 860 ezer, a többi régióban 
pedig 930 ezer forint. 

Pest megye 2020 után átkerül a kevés-
bé fejlett régiókategóriába és többletfor-
ráshoz jut a 2021-ben kezdődő fejleszté-
si ciklusban. Az uniós forrásokhoz szük-
séges hazai társfinanszírozás mértéke 
50 százalékról 15-re csökken, a támogat-
ható tevékenységek a kevésbé fejlett régi-
ókéval egyezőek, a jelenlegihez képest 
bővebbek lesznek, változik a támogatásin-
tenzitás, egyszerűbben lesznek érvényesít-
hetők a megye fejlesztési érdekei. 

Budapest visszaadta az államnak 
az agglomerációs közlekedést

A Fővárosi Közgyűlés január 28-i ülé-
sén visszaadta az államnak az előváro-
si közlekedés üzemeltetését. A főváros 
legkésőbb március 31-ig fenntartja a 
szolgáltatást, a kormány pedig vállalta 
a feladat visszavételét.

A döntés értelmében ha a határidő lejár-
táig nem történik meg az átadás-átvé-
tel, akkor az állam és a főváros ideiglenes 
megállapodás köt a költségek megtérítése 
mellett. A főváros a folyamat befejezéséig 
biztosítja a szolgáltatást.

Pest megye önálló régióvá válását, a 
családtámogatási rendszer változása-
it és az illegális bevándorlást emel-
te ki január 29-i sajtótájékoztatójá-
ban Csenger-Zalán Zsolt, az ország-
gyűlés külügyi bizottságának egyik alel-
nöke, aki most már az Európa Tanács 
Migrációs Bizottságának első alenöke is.

Régi kérése válik valóra a Pest megyei-
eknek, hiszen a Budapesttel közös régió-
ban a GDP egy főre jutó értéke miatt a 
megye települései nem juthattak jelentő-
sebb európai forráshoz. A jelenleg jóvá-
hagyott változás legközelebb a 2021-től 
induló, következő fejlesztési ciklusban 
érvényesülhet.

A január 1-től életbe lépett változások 
közül a személyi jövedelemadó 16%-ról 
15%-ra csökkenését, valamint a gyermeket 
vállaló családokat segítő családi otthonte-
remtési kedvezmény változásait emelte 
ki. Ez utóbbi legjelentősebb változása, 
hogy három gyermeket nevelő vagy válla-

ló családok számára 10 millió forint vissza 
nem térítendő támogatás mellett 10 mil-
lió forint kedvezményes kamatozású hitel 
felvételét is lehetővé teszi. További segít-
ség az új lakások ÁFA-jának csökkenése az 
eddigi 27%-ról 5%-ra, amit ötmillió forint 
erejéig a NAV-tól utólag még vissza is igé-
nyelhetnek az új lakást vásárlók vagy épí-
tők. Mindezek együtt azt a kiemelt célt 
erősítik, hogy minél több gyermek szü-
lethessen meg. Ugyanebbe a támogatási 
körbe tartozik többes jogosultság esetén a 
testvér GYES, valamint a felsőfokú okta-
tási intézményekben tanulók gyermekvál-
lalása esetén a diplomás GYED. 

Az illegális bevándorlást Magyarország 
határain túlmutató, egész Európát érintő 
problémaként jellemezte Csenger-Zalán 
Zsolt. Azokat a lépéseket, amelyeket 
tavaly ősszel Magyarország elsőként tett 
meg, mára lassan az összes európai ország 
követi. Továbbra is fennáll azonban a 
kötelező betelepítési kvóta uniós szabá-
lyozása, amelynek megszüntetése érdeké-

ben a FIDESZ parlamenti frakciója alá-
írásgyűjtést kezdeményezett, amit mind-
addig folytatni fog, míg az Európai Unió 
ki nem vezeti szabályozási rendszeréből 
az erre vonatkozó szükségtelen és ma sem 
működő határozatot.

Az Európa Tanács Migrációs 
Bizottságának első alelnökévé választá-
sával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy 
fél évvel ezelőtt ez szinte lehetetlen lett 
volna, hiszen tavaly februárban a Charlie 
Hebdo elleni terrortámadást követően 
miniszterelnökünket a tömeges illegális 
bevándorlást jelző nyilatkozatáért csak-
nem mindenki riogatással vádolta. A mára 
egyértelműen megváltozott európai hoz-
záállásnak tudja be alelnökké választását, 
ahogy Németh Zsolt, a magyar parlament 
külügyi bizottsága elnökének Európai 
Tanács alelnöki posztjának elnyerését is.

Sajtótájékoztatót tartott a térség 
országgyűlési képviselője

Négymilliárdból épül 
uszoda Máriaremetén
Négymilliárd forintból épít uszodát a II. 
kerületi önkormányzat a máriaremetei 
városrészben - jelentette be Láng Zsolt 
(Fidesz-KDNP) polgármester febru-
ár 4-én Budapesten. A polgármester 
felidézte, hogy tavaly sportközpontot 
hoztak létre Pesthidegkúton, ahol a 
közeljövőben TAO-források bevonásá-
val úszó- és vízilabda-rendezvények 
lebonyolítására alkalmas önkormány-
zati uszodát építenek 2018 elejéig a 
17 ezer kerületi lakos és az agglomerá-
ció kiszolgálására. 

A rendezvényen Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, a kerület országgyű-
lési képviselője az egyik legfontosabb II. 
kerületi fejlesztésként beszélt a Szent 
Ferenc kórház új szárnyának megépítésé-
ről, amely 200 millió forint pluszforráshoz 
jut és jelentősen javítja a városrész egész-
ségügyi ellátásának színvonalát. Kiemelte 
a Klebelsberg-kastély idén befejeződő fel-
újítását is, amelyre az eredeti 700 mil-
lió forint mellett további 450 milliót biz-
tosít az állam és a Molnár János-barlang 
169 millió forinttal támogatott fejlesztését 
is. A Millenáris Széllkapu projekt terep-
rendezése és a kármentesítés még tart, s 
2017-ig megvalósulhat a mélygarázs és a 
felette lévő közpark. A Széll Kálmán tér 
felújítása is határidőre befejeződik. A Gül 
baba türbéje és a környező parkok, utcák 
2,5 milliárd forintból újulnak meg és szá-
mos más intézményi rekonstrukciót, ener-
getikai fejlesztést is támogatott a kormány 
a városrészben. (MTI)
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Egy óvó bácsit, akit - mint utóbb kide-
rült, igaztalanul - megvádolnak gyer-
mek-molesztálással, egy egész rend-
őrkülönítmény visz el bilincsbe verve 
az óvodából, hat hónapot tölt vizsgá-
lati fogságban, miközben a negyedik 
gyermeküket váró feleségével az az 
egyetlen kapcsolatuk, hogy kétheten-
te egy órát beszélhetnek a börtönben. 
A gyermek születésére érkezik haza...

A Kossuth Rádió Tebenned bíztunk elei-
től fogva című református magazin febru-
ár 10-i műsorában Fekete Ágnes beszél-
getett Kondorosy Csanáddal, akinek az 
élete egyik napról a másikra a Vadászat 

című dán filmdráma kísérteties másola-
tává változott.

Az interjú meghallgatható honlapunkon 
(http://www.budakesziiranytu.hu/index.
php?cikk=11419) vagy a Magyar Rádió 
hangtárában http://www.mediaklikk.
hu/2016/02/09/tebenned-biztunk-eleitol-
fogva-beszelgetes-kondorosy-csanaddal/

A térség hírei

Fokozzuk az élményt!

Műholdas TV Internet Telefon

BUDAKESZI
 +3623/399-527
2092 Budakeszi, Bianka u. 1.

Az elmúlt másfél hónapban radiká-
lisan megnőtt a kicsúszásos, szemé-
lyi sérülésekkel is járó autóbalesetek 
száma a Nagykovácsi út - Vénusz utcai 
„S” kanyarban. Remeteszőlős önkor-
mányzata a rendőrség és a készen-
léti szolgálat ide vonatkozó adata-
it február 15-én megküldte a Magyar 
Közútnak a vészhelyzet kivizsgálását 
és mielőbbi megoldását kérve.

Február 23-án újabb súlyos baleset tör-
tént, így február 24-én már bejárást is 
tartott a Magyar Közút, Nagykovácsi és 
Remeteszőlős önkormányzata a rendőr-
ség képviselőivel.

A megoldás első lépcsőjeként még 

aznap felületi marással érdesítették a 
veszélyes szakaszt. A második lépcsőben 
az időjárási viszonyoktól függően, de leg-
később március 31-ig kicserélik a kopó-
réteget.

A remeteszőlősi önkormányzat arra 
figyelmezteti az arra autózókat, hogy a 
Rácski telepi kanyarban jelentősen meg-
változik az út felülete: az út burkolata 
kevésbé csúszik, de ideiglenesen zajosab-
bá válik. Az új kopóréteg felvitelét köve-
tően (a kivitelező vállalása szerint legké-
sőbb március 31-ig) ez a fokozott zajha-
tás megszűnik. Minden esetben vegyék 
figyelembe a sebességkorlátozó táblákat 
is, mert ennek betartását – a sok baleset 
miatt – a rendőrség fokozottan ellenőrzi.

Új helyzet Remeteszőlősön Ebösszeírás 
Budakeszin

Budakeszi önkormányzata legutoljá-
ra 2013 januárjában tartott összeírást, 
amely három évente jogszabályi kötele-
zettsége. Idén a határidő április 30.  

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az 
önkormányzat helyi elektronikus nyilván-
tartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, 
tartója és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának védel-
me, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából. Az 
eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve 
postára adási határideje 2016. április 30.

Az „Adatlap az Ebösszeíráshoz” a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igé-
nyelhető, illetve letölthető a budakeszi.hu 
weboldalról (www.varoshaza.budakeszi.hu/
varoshaza/ebnyilvantartas linken). A letöl-
tött adatlap számítógépen is kitölthető, 
melyet nyomtatás után alá kell írni. Az alá-
írással ellátott adatlapok beszkennelve csa-
tolhatóak az elektronikus levélhez.

Az adatlapok leadhatók a budakeszi pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, levél-
ben (Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
2092 Budakeszi, Fő u. 179.) vagy e-mai-
len (ebnyilvantartas@budakeszi.hu tárgy: 
ENYT).

Az ebtulajdonosnak a leadott adatokban 
bekövetkezett változásokat is írásban be 
kell jelentenie. Aki adatszolgáltatási köte-
lezettségének nem tesz eleget, ebenként 
30 000 forintig terjedő állatvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezhető.

Felújítás miatt 
bezárt

Felújítás miatt február 20-án bezárt a 
CBA üzlete a budakeszi végállomásnál. 
Nyitás március 7-én.

Forgalmi rendváltozás 
Budakeszin

Tavaly karácsony előtt döntött Budakeszi 
képviselő-testülete, hogy egyirányú forgal-
mat vezet be a Széchenyi és a Batthyány 
utca József Attila és az Erkel utca közöt-
ti szűk szakaszain úgy, hogy a Széchenyi 
utca alulról, a Batthyány utca pedig felül-
ről lett egyirányú. A módosítást február 
24. óta közlekedési táblák is jelzik.

Február 9-én délután 17 órakor egy 
11 éves pátyi kislány a budajenői 
iskolából hazafelé nem a megfelelő 
Volánbuszra szállt fel. Amikor észre-
vette, szólt a sofőrnek, hogy eltévesz-
tette a járatot, s a következő megál-
lóban le szeretne szállni. A követke-
ző megálló az Erdészlak volt, az erdő 
közepén. A gyerek telefonon értesí-
tette a szüleit, hogy menjenek érte. 

A szülők meglepődtek, amikor oda-
értek.

Az autóbusz állt a megállóban, a sofőr 
pedig mellette őrizte a kislányt.

Köszönet a Volánbusz 795-ös járata 
vezetőjének, Kanalas Józsefnek a ked-
vességéért és a türelméért. A szülők a 
buszjárat utasainak is köszönetet mon-
danak a néhány perces várakozásért.

forrás: facebook

Egy valódi úriember

Mit érdemel az a bűnös..., 
de ki is a bűnös?
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Budakeszi önkormányzatának hírei

A mindenkori budakeszi önkormány-
zatok régi álma a művelődési központ 
és környékének a fejlesztése, azonban 
egyetlen eddigi próbálkozás sem jutott 
el a megvalósításig. Budakeszi képvise-
lő-testülete a fejlesztés határozott szán-
dékával 2015. november 26-i ülésén 
nyílt ötletpályázat kiírásáról döntött a 
városközpont rövid és hosszú távú fej-
lődési irányának kiválasztására a város-
kép, az értékközpontúság, a használha-
tóság, a gazdaságosság és a megvalósít-
hatóság szempontjai alapján.

A Ferencz István, Kossuth- és Ybl-
díjas építész elnökölte bíráló bizottság, 
melynek tagjai dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester, Borsodiné Gláser 
Krisztina városi főépítész, Hidas Mátyás, 
a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, 
Kajdócsy Jenő építész, a tervtanács tagja, 
Bánhidi László építész, városfejleszté-
si tanácsnok és Sajtos Gábor építész, a 

Magyar Építészkamara küldötte voltak, 
február 23-án egységes álláspont alapján 
a beérkezett 21 pályázat között kiemel-
kedő, díjazásra alkalmas tervet nem talált, 
ezért úgy döntött, hogy rangsorolás nél-
kül, megvételben részesíti a négy legjobb-
nak ítélt pályaművet, melyeket érdemes-
nek tart arra, hogy a lakosságnak is bemu-
tasson a március 9-én, szerdán az Erkel 
Ferenc Művelődési Központba meghir-
detett lakossági fórumon. Közülük kettő 
tradicionális értékeket mutat fel, kettő 
pedig új térszerkezetet, új architektúrát, új 
tömeget tervezett. A zsűri megítélése sze-
rint mindkét irány a jövőben követhető.

Szinte minden pályázó fontosnak tar-
totta a sarok megformálást vagy pozi-
tív építészeti sarokképzéssel, vagy pedig 
udvaros negatív térrel. Ez olyan kér-
dés, amiről el kell gondolkodnia a továb-
bi program készítőinek. Szinte minden 
pályázat javasolja, hogy a települést hosz-
szan kísérő park mellett legyen a másik 

oldalon olyan térbővület, térképzés, amely 
nagyobb közönséget be tud fogadni. Itt 
majd mérlegelni kell a településnek azt, 
hogy a parkolást hogy fogja megoldani.

A 450 000 Ft-ért megvásárolt pályamű-
vek rangsor nélkül 7. (szerzője: Geiszter 
Róbert és Lendvay Ádám – Óbuda Építész 
Stúdió Kft.), a 12. (szerzője: Tima Zoltán 
– Középület-tervező Zrt.), a 18. (szerző-
je: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi 
Péter DLA – P8 Műhely), és a 19. bírá-
lati sorszámú pályamű (szerzője: Greg 
András, Veres Gábor – K.L.M.V. Csoport 
Kft.). Külön díjban részesítették Gyimesi 
Levente, Lackner Lóránd és Vadász Dániel, 
a Szent István Egyetem Tájépítészeti és 
Településtervezési kara, valamint Lehotai 
Bence és Treszkai Anett, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építő- és Építészmérnöki karának hallga-
tóinak 17. bírálati sorszámú pályázatát a 
művelődési központ és a könyvtár munka-
társainak szavazatai alapján.

Kiválasztották a legjobb ötleteket a városközpontra

Január 28-i ülésén a Képviselő-testület 
elfogadta azt az együttműködési megál-
lapodást, ami Budakeszi és a Nemzeti 
Sportközpontok között született. Ez 
azt jelenti, hogy a Kerekmezőn 
épülő új iskolaépület megvalósí-
tása zöld utat kapott – nyilatkoz-
ta lapunknak dr. Győri Ottília pol-
gármester.

 A magyar kormány tavaly elindította 
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Programot, melynek kere-
tében a Nemzeti Sportközpontok 
(NSK) teljes egészében központi költség-
vetési forrásból új tantermek, tornatermek 
és tanuszodák építését kezdi meg ország-
szerte. A Nemzeti Sportközpontokkal 

kötött együttműködési megállapodással 
elindulhat a Széchenyi István Általános 
Iskola új épületének megépítése az Árpád 
fejedelem téren. Az épület megépítésének 

mintegy 1,3 milliárd forintos költségét a 
magyar állam finanszírozza. Az önkor-
mányzat százmillió forinttal járul hozzá 
a beruházáshoz, melyből a terület ren-

dezése, a közművek kiépítése, a parko-
lók kialakítása és az épület bebútorozása 
valósul meg.

A csaknem 9 ezer négyzetméteres terü-
letet Budakeszi városa biztosítja a beru-
házáshoz.

Az új épület mindenben megfelel majd 
a modern kor építészeti, energiatakarékos-
sági és oktatási követelményeinek, a gyer-
mekek számára kényelmes és ösztönző 
tanulási környezetet biztosít, és hozzájá-
rul ahhoz, hogy a jövő generáció számára 
minden feltétel adott legyen a tudás elsa-
játításához.

Az iskola működéséhez szükséges felté-
telekről az önkormányzat, mint működ-
tető és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budakeszi Tankerülete, mint 
fenntartó közösen gondoskodnak majd.

Az új létesítmény átadása az ütemterv 
szerint 2017 végén várható.

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Budakeszi Járási Hivatalának okmány-
irodáján január 4-től átalakítás kezdő-
dött. A budaörsi kormányablak 2014-
es megnyitása után 2016 májusától 
Budakeszin is megkezdi működését 
egy második generációs kormányab-
lak a jelenlegi okmányiroda helyén, a 
budakeszi rendőrős épületében.

Dr. Szelenczy Gabriellának, a Pest Megyei 
Kormányhivatal budakeszi járási hivatal-
vezetőjének közleménye szerint az átala-
kítás idején - a költözés miatt feltétlenül 
szükséges ügyfélfogadási szünetet leszá-
mítva - a Budakeszi, Dózsa György tér 
25. alatt, az épület udvarán elhelyezett 
ideiglenes irodákban, a megszokott nyitva 
tartással várják az ügyfeleket. Az okmány-
iroda telefonszáma: +36 20 277 3661.

Az okmányirodai ügyekhez tartozó 
csekkeket a Dózsa György téri, korábbi 
BKV-jegypénztár épületében ideiglene-
sen elhelyezett postai kirendeltségen tud-
ják befizetni, akár más postai szolgáltatás 
igénybevételével együtt.

A kivitelező GENKISZ Építőipari és 
Szolgáltató Kft. a szerződés szerint 120 
nap alatt végez a munkával, így a megnyi-
tó tervezett időpontja várhatóan május 
közepe. A beruházást a 2015. évi köz-
ponti költségvetés finanszírozza.

Az új kormányablak megújult épü-
letben tíz munkaállomással, két fotó-
fülkével áll az ügyfelek rendelkezésére. 
Az okmányirodai feladatok mellett közel 
500 ügykörben (az ügytípusok száma 
fokozatosan növekszik) lehet majd itt 
ügyeket intézni. A kormányablak teljesen 
akadálymentesített lesz és változatlanul 

a hét valamennyi munkanapján fogadja 
az ügyfeleket.

Országosan száz, ebből Pest megyében 
tizenkét helyszínen áll egységes arculatú, 
korszerű technikával felszerelt kormány-
ablak az érdeklődők rendelkezésére, és ez 
a szám folyamatosan emelkedik. A Pest 
Megyei Kormányhivatal kormányablaka-
inak ügyfélfogadási rendje megyei szin-
ten egységes: H: 7 – 17 óra, K, Cs: 8 – 18, 
Sz: 8 – 20, P: 8 – 16 óra között fogad-
ják az ügyfeleket. A felesleges várako-
zás elkerülése érdekében a második 
generációs kormányablakokhoz a www.
magyarorszag.hu oldalon időpontfogla-
lásra is lehetőség van. Telefonos segít-
séget a nap 24 órájában működő kor-
mányzati ügyfélvonal 1818-as kék szá-
mán vagy a 1818@1818.hu e-mail címen 
kaphat.                                                  (x)

Új iskola épül a Kerekmezőn

Átmenetileg ideiglenes helyen az okmányiroda

fotó: BKTV
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Aki figyelemmel kíséri Budakeszi kul-
turális életét, már tapasztalhatta, hogy 
a nyár elején méltó gazdára talált 
városházi pince, a Rathauskeller egyre 
bővülő kínálata az év végére már min-
den korosztálynak tartalmas szórako-
zást nyújtott. E folyamatnak lett 
fontos állomása a január 16-i 
táncbál, ami a 2016-os várakozá-
sokat illetően a lehető legígérete-
sebb kezdetnek bizonyult.

A Rathauskeller működtetését 
elnyerő Dalotti Tibor feleségével, 
öt gyermekükkel és széles bará-
ti körükkel támogatva a Prohászka 
gimnázium új tornatermét rendez-
ték be a rendhagyó táncos esemény-
hez. Budakeszi legnagyobb befo-
gadóképességű terme azonban majdnem 
kevésnek bizonyult a háromszáz főt jócs-
kán meghaladó bálozó számára: még a 
kakasülőn is táncoltak a különös gond-
dal kiválasztott, Nagykanizsáról érke-
zett tánczenekar, a Lobo Latino zenéjé-
re. Bemutatót tartott a világhírű Botafogo 
táncegyüttes a Kabaré ás a Carmen zené-
jére, és az együttes vezetője, Dalotti Tibor 
koreográfiájára. Az asszony illata című 
film emlékezetes táncjelenetét idézte a 
táncegyüttes szóló párosa: a férfi bekö-

tött szemmel táncolta be párjával a hatal-
mas teret.

Táncbemutatót és az emeleti táncte-
remben a bállal párhuzamosan – óriá-
si érdeklődés mellett - óránként váltva 
külön oktatást is tartottak a Rathauskeller 

tánctanfolyamainak táncmesterei: Jánosi 
Attila magyar néptáncot, Szőllősi András 
és Kiss Gy. Zsófia argentin tangót és 
milongát, Bóbis László egykori sztepptác-
világbajnok rockyt, swinget és charlestont, 
Erdélyi Krisztián, egykori botafogós tán-
cos pedig salsát.

A Rathauskeller tanfolyamain már 
több mint százötvenen tanulnak tán-
colni, hiszen a kínálatban szerepel még 
Dalotti Tibor társastánc-oktatása, Gruber 
Márta, 19-szeres magyar társastáncbajnok 

diák-társastánca, Kiss Kata gyermek-hipp-
hopp- és Mihalik Boglárka showtánc-
oktatása is. De választható Fülöp Attila 
bailar aerobicja, Tófalvi Erzsébet lélek-
tánca, sőt hatha jógára, baba-mamajó-
gára, csiri-biri-tornára, kangatréningre is 
van lehetőség. A legkisebbeknek és édes-
anyjuknak Venczel Mónika tart ringa-
tót, a nagyobbak zenei érzékét Szalóczy 

Dóra fejleszti Cérnahang-
foglalkozásain.

A Rathauskeller hétvégen-
ként színvonalas koncert- és 
színházi programoknak ad ott-
hont. A legközelebbi aktuali-
tás a Cérnahangversenyeiről 
ismert Szalóczy Dóra felnőt-
teknek Hangon innen, cérnán 
túl címmel összeállított új soro-
zatában március 5-én 19 óra-
kor Fóris Szilárd önálló zon-
goraestje, majd április 9-én 19 

órakor a Sparking Jug zenekar koncertje.
A Botafogo táncegyüttes egyik legsi-

keresebb táncelőadását, a Sakkot márci-
us 18-án 19 órakor a XII. kerületi MOM 
Kulturális Központban mutatják be. 
A jegybevételt a Magyar Hospice 
Alapítvány javára ajánlják fel.

S már megvan a II. Budakeszi táncbál 
időpontja is: 2017. január 14.

Ne felejtsék el beírni a naptárjukba!
Koós Hutás Katalin

programok: www.rathauskeller.hu

Január 16-án másodszor tartottak sváb 
disznótort Budakeszin. Kilenc disznó 
lelte halálát azon a fagyos reggelen. A 
versenyen induló kilenc csapatnak a 
szervező budakeszi német önkormány-
zat biztosította a százötven kilós serté-
seket a szőlőskerti vállalkozói terület 
mögötti réten.

Idén a fesztivál mottója a hurka volt. 
A Taksonyból, Vecsésről, a tava-
lyi fesztiválgyőztes Dunabogdányból, 
Bátaszékről, Solymárról, Törökbálintról, 
Budaörsről és a XII. kerületi Svábhegyről 
érkezett német nemzetiségi hagyo-
mányőrző csapatok és a Budakeszi 
Hagyományőrző Kör csapata, a Budakeszi 
bárdok véres hurka, májas hurka, ínyenc 
hurka kategóriában és egy szabadon 
választott étellel nevezhetett. Az idei ver-
senyben már nem csak a fesztiváldíj-
jal, hanem különdíjakkal is jutalmazta a 
nagy létszámú csapatok munkáját a hét-
tagú zsűri. 

A fesztivált Budakeszi német önkor-
mányzata Schrotti János vezetésével, a 
Budakeszi Sváb Vagyonkezelő Nonprofit 
Kft. Menczinger Tibor vezetésével és ifj. 
Hidas Mátyás szervezte. Schrotti János 
lapunknak elmondta, hogy minden tech-
nikai feltételt igyekeztek biztosítani a ren-
dezvény sikeréhez, így a szőlőskerti vál-
lalkozói terület mögötti rétre erre a napra 
idén is kivezették az áramot, a vizet min-
den csapat sátrához. A fősátorban fel-

állított színpadon 
fellépő zenekarok 
és tánccsoportok 
műsorát az egész 
területre kihango-
sították, a gyere-
keket játszóházzal 
várták, s a fősátor 
központi konyhá-
ján - ugyan nem az 
aznap hajnali szú-
rásból – de minden 
disznótoros finom-
ság kapható volt, 
a kényesebb gyom-
rú látogatóknak is 
megfelelő ételek 
kínálatával kiegé-
szítve.

A csapatoknál csak a főpénztárnál szám-
la ellenében vásárolt keszi tallérral lehetett 
fizetni a „disznóságokért”. Egy tallér 300 
Ft-ot ért. Két deci teáért egy tallért, két 
deci forralt borért két tallért kértek, míg 
egy adag toros káposzta három-négy tal-
lért ért. A szervezők a csapatokkal a ren-
dezvény végén a begyűjtött tallérok alap-
ján számoltak el.
A ZSŰRI TAGJAI

– dr. Győri Ottília, Budakeszi  polgármes-
tere a zsűri elnöke
– Czirok Gusztáv, Budakeszi 
Hagyományőrző Kör
– Franke László, budakeszi Oscar-díjas 
mesterszakács

– dr. Pallós László, budake-
szi lakos, a NÉBIH igazga-
tó-helyettese
– Kreisz László, Taksony pol-
gármestere, a Landesrat elnöke
– Borda István, a tavaly nyertes 
dunabogdányi csapat delegált-
ja, húsüzem-tulajdonos
– Rózsa Szabolcs, a herceghal-
mi sertéstelep ágazatvezetője
A DÍJAK

A legjobb májas hurkát a 
taksonyi csapat készítette.

A legjobb véres hurkát a XII. 
kerületi, svábhegyi hagyomány-
őrzők.

A legkülönlegesebb hurkát 
a vecsésieknek sikerült előál-
lítani.     

A hagyományokat leginkább őrző 
konyha a bátaszéki volt.

A legjobb böllérrel a dunabogdányiak 
rendelkeztek.

A legsokoldalúbb konyha címet a buda-
keszieknek ítélték oda.

A legvidámabb csapatnak járó díjat a 
legtöbb fiatalt felvonultató solymáriak 
nyerték el.

Budakeszi önkormányzatának különdí-
ját a budaörsi csapat kapta.       

Budakeszi német önkormányzatának 
különdíját pedig a törökbálintiak érde-
melték ki.

A fesztiváldíjat ezúttal a Budakeszi 
Bárdok vitték el.       Koós Hutás Katalin

Sautanz – a sváb disznótor

Az első budakeszi táncbál

fotó: Bánkuti Ákos

fotó: Bánkuti Ákos
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A térség hírei

A magyarországi németek elhurcolásá-
nak kezdetére emlékeztek Budaörsön 
január 19-én. 1946-ban ekkor indult 
a budaörsi állomásról az első vonat 
Németországba, miután a magyar kor-
mány 1945. december 29-i rendelete 
azokat, akik az 1941. évi népszámlá-
lásnál német nemzetiségűnek vallották 
magukat, kitelepítésre ítélte.

Mentességet elsősorban azok kaphattak, 
akik kommunista szervezethez kötődtek 
vagy épp nem volt olyan jelentős vagyo-
nuk, amelyre az állam igényt tartott volna. 
1946 és 1948 között mintegy 200 ezer 
német származású állampolgárt telepítet-
tek ki, többségüket kezdetben az amerikai 
megszállási övezetbe, a későbbi Nyugat-
Németországba vitték, 1947 
augusztusa után már a szovjet 
megszállási övezetbe, a későb-
bi Kelet-Németországba kerül-
tek. A németek kiűzetésének 
nem titkolt oka volt a magyar 
szegényparaszti és agrárprole-
tár réteg földhöz juttatása is.

Az Országgyűlés 2012. 
december 10-én döntött arról, 
hogy január 19. a magyar-
országi németek elhurcolásá-
nak és elűzetésének emléknap-
ja lesz.

Január 17-én Budaörs emlék-
táblát avatott a vasútállomá-
son. Wittinghoff Tamás pol-
gármester ünnepi beszédében úgy fogal-
mazott, hogy „Budaörs sok évszázados 
története ezen a napon kettétört. A mint-
egy nyolcezer német ajkú lakos közül a 
folyamat végén alig maradtak nyolcszázan 
itthon. Voltak, akik már a háború végén 
elmenekültek, a többieket 1946-47 folya-
mán űzték el otthonaikból.” Az emléktáb-
lát Varga János budaörsi plébános szen-
telte fel.

Január 19-én délelőtt Integráció vagy 
további megkülönböztetés? címmel konfe-
renciát rendeztek a budaörsi városházán a 
kárpát-medencei németek ötvenes évekbe-
li helyzetének elemzésére. A konferenciát 
a két rendező szervezet vezetője, Heinek 
Ottó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke és Frank 
Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung 
magyarországi képviseletvezetője nyitot-
ta meg. Előadást tartott Michael Prosser-
Schell, a Kelet-Európai Németek Néprajzi 
Intézetének professzora a magyarországi 
németek délnyugat-németországi integrá-
ciójáról 1946-60 között. Dr. Tóth Ágnes, 
a Pécsi Tudományegyetem német történe-
lem és kultúra Délkelet-közép-Európában 
alapítványi tanszék munkatársa az itthon 
hagyott németek helyzetét elemezte 1948 
és 1956 között. A romániai németek sor-
sát 1944-1956 között Hannelore Baier 
romániai német újságíró-történész ismer-
tette, míg dr. Zoran Janjetovic, a Szerbiai 

Újkori Történelem Német Intézetének 
munkatársa a Jugoszláviában élő németek 
sorsáról beszélt 1948-60 között.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere a konferencia zárszavában 
kiemelte, hogy mind a mai napig elté-
rő emlékezéskultúrát ápol kontinensünk 
keleti és nyugati fele, mivel az utóbbi-
ak térségünkre hagyják az 1945 után tör-
téntek feldolgozását, holott azzal nekik is 
volna teendőjük.

 
Január 19-én 14.45-kor a budaörsi 
Ó-temetőben kezdődő központi rendezvé-
nyen többek között Magyarország minisz-
terelnöke, Orbán Viktor is elhelyezte a 
megemlékezés koszorúját. A rendezvény 
a budaörsi Nepomuki Szent János plébá-

niatemplomban német nyelvű szentmisé-
vel folytatódott, ahol a miniszterelnök is 
beszédet mondott.

A kormányfő arról beszélt, hogy a XX. 
század története arról tanúskodik, hogy 
amikor Magyarország elveszítette füg-
getlenségét, akkor kitaszította, kifosztot-
ta, elüldözte és végletesen kiszolgáltatott 
helyzetbe juttatta saját polgárait. Ezért „a 
legkisebb esélyt sem adhatjuk egy olyan 
világ eljövetelének, amelyben hasonló ren-
deletek és listák születhetnek” - hívta fel 
a figyelmet, hozzátéve: csak egy szuverén 

ország erős kormánya képes megvédeni 
különböző nemzetiségű állampolgárait a 
külső erőktől és az azokat kiszolgáló belső 
csatlósoktól.

A miniszterelnök hangsúlyozta: hetven 
éve egy kitelepítésnek álcázott deportá-
lás zajlott le Magyarországon és Európa 
más országaiban, és nem akadt egyetlen 
józanul gondolkodó felelős személy, bele-
értve a győztes hatalmak képviselőit is, 
aki szembeszállt volna ezzel. Azokban az 
időkben Európa „kétszer is kapitulált egy-
más után: először a nemzetiszocializmus, 
majd a nemzetközi szocializmus csábítá-
sának engedett” s a szomorú közös neve-
zőjük, „a kollektív bűnösség elve alapján 
egész népeket voltak képesek marhava-
gonokba terelni”.

Európa egyesítésének döntő 
oka éppen az volt - folytat-
ta Orbán Viktor -, hogy soha 
többé ne fordulhassanak elő 
ilyen szörnyűségek. Ma azon-
ban napról napra bomlik a 
kontinens biztonsága, kerül 
veszélybe keresztény kultúrá-
ra épülő életformája. Ma már 
nem az a kérdés, hogy egymás 
ellen fordulnak-e az európai 
nemzetek, inkább az, lesz-e 
Európa.

A kormányfő beszédében 
hosszan méltatta a magyar-
országi németeket, szavai sze-
rint a magyarországi sváb 
közösség Magyarország és a 

magyar kultúra szerves és elidegeníthetet-
len része. A kormány támogatja az itt élő 
németek identitásának, kultúrájának meg-
őrzését - mondta.

Az ünnepi megemlékezésen felszólalt 
még Wittinghoff Tamás, Budaörs polgár-
mestere, Hartmut Koschyk, a német kor-
mány kivándorlási kérdésekért és nemze-
ti kisebbségekért felelős megbízottja, aki 
Angela Merkel német kancellár üdvöz-
letét is tolmácsolta, valamint Heinek 
Ottó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke is.  

Országos megemlékezés a 70. évfordulón

A Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének február 18-án meg-
alakult polgármesteri tagoza-
ta Wittinghoff Tamás polgármestert 
választotta meg elnöknek. Az MTI-nek 
adott közleményük szerint azért fog-
nak össze a polgármesterek, mert fél-
tik az önkormányzatok autonómiáját, 
amelyet álláspontjuk szerint fel akar 
számolni a kormányzat.

A tagozat a közoktatással és az önkor-
mányzati feladatellátással foglalkozó állás-
foglalást fogadott el, ebben sajnálattal 
állapítja meg, hogy folytatódott a telepü-
lések „gyámság alá helyezése”. A közok-

tatás „nem megfelelően előkészített fele-
más államosítása” mára válságba sodor-
ta a korábban az önkormányzatok által 
fenntartott iskolák és háttérintézményeik 
működését – tették hozzá.

A MÖSZ és polgármesteri tagozata arra 
kéri a kormányt, fejezze be az önkor-
mányzati feladatok folyamatos központo-
sítását, és fogadja el, vannak olyan funkci-
ók, amelyeket helyben lehet a leghatéko-
nyabban ellátni.

A MÖSZ és annak újonnan megalakult 
tagozata együtt szeretne működni a kor-
mánnyal, egyenrangú partner kíván lenni, 
és ezt várja el a kormány képviselőitől is 
– olvasható a közleményben.          (MTI)

Az önkormányzati autonómiát félti a MÖSZ 
új polgármesteri tagozata

fotó: MTI Kovács Tamás
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Közös fejlesztési koncep-
ció megalkotása és annak 
menedzselése kormány-
zati támogatással, hungari-
kummá válás lehetősége, 
Pincefalvak napja – ezek 
a témák szerepeltek a 
Magyarországi Pincefalvak 
Vidékfejlesztési Szövet-
ségének (MPVSZ) leg-
utóbbi ülésén, melyen a 
pátyi pincefalu képviselői is 
részt vettek Monoron.

A civil szövetség elnökségén kívül 
megjelent a tanácskozáson Dr. Pogácsás 
Tibor önkormányzatokért felelős 
államtitkár, Kupcsok Milán a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara igazgatója, 
Pátyról Székely László polgármester, 
Czentár László a helyi értéktár vezetője, 
az MPVSZ Pátyról delegált tagjai: 
Bednár Brigitta, Déberling Zsolt, Döme 
Katalin, Gábor Ákos, és a Budakörnyéki 
Borkultúra Egyesület néhány tagja, 
valamint az érintett települések polgár-
mesterei és a tagszervezetek elnökei is.

Dr. Zsombok László Monor polgár-
mestere megnyitójában kiemelte, hogy 
nem a történelmi borvidékekkel kell 
versenyezni, hanem az építészeti adottsá-
gokat kiemelve egy más típusú élményt 

nyújtva kell megjelenni a turisztikai 
palettán.

A 2012-ben alakult MPVSZ folyama-
tosan fejlődött, bővült az elmúlt években. 
A közös turisztikai program és honlap 
után az idén már a pincefalvak fejlődésé-
hez szükséges projektek összegyűjtése és 
egy közös fejlesztési koncepció kidolgo-
zása a cél. Pincefalvak a Kárpát-medence 
néhány kisebb települését kivéve nincse-
nek Európában, ezért idén kezdeménye-
zik a pincefalvak hungarikummá nyilvá-
nítását.

Az ülésen minden település (Bölcske, 
Császártöltés, Cserépfalu, Györköny, 
Hajós, Monor, Nemesnádudvar, Noszvaj, 
Páty, Ócsa) bemutatta pincefaluja 
jelenlegi helyzetét és terveit. A Pincefalvak 

napjának megrendezését, ahol mind a tíz 
pincefalu megjelenik, idén a pátyi tagszer-
vezet vállalta.             

 forrás: BBE/paty.hu

A térség hírei

Összefogás a pincefalvakért!

Sokáig ötlet maradt a kezdeményezés, 
hogy önkormányzati támogatással egy 
olyan ellátás jöjjön létre, mely napköz-
ben nyújt időseknek foglalkoztatást 
és étkezést. Pátyon sok idős ember él. 
Vannak, akik családban, vannak, akik 
elhagyatva. Beszélgetés dr. Monostori 
Ernő önkormányzati képviselővel.

– Hol tart az ügy?
– Az előzetes igényfelmérés fázisában. 
Amikor látjuk, hogy milyen nagyságrendű 
az érdeklődés, akkor lehet és kell a megva-
lósítás mikéntjéről beszélni. Megjegyzem, 
a megelőző időszakban állítólag azért nem 
indulhatott el ez az intézmény Pátyon, 
mert nem volt meg a minimálisan előírt 
10 fő jelentkező, egy több mint hétezer 
fős községben. Ez az, amit nem tudtam 
elfogadni és felvállaltam, hogy egy jól elő-
készített felméréssel megalapozom a szó-
ban forgó program sikeres megvalósítását, 
és általában gondját viselem az ügynek.
– A képviselő–testületből hányan támogatták a 
javaslatát?
– A képviselő–testület tagjai többségében 
nálam „régebbi” lakosok Pátyon, így pon-
tosan tudják, hogy a lakosság korösszeté-
telét tekintve mennyire aktuális kérdés ez 
községünkben, így senki sem szólt a kez-
deményezés ellen, polgármester úr pedig 
határozottan bíztatott az ügy menedzse-
lésére.

– Ön szerint van erre igény és hány 
idősebb lakost érint ez a lehetőség?
– Természetesen van rá igény, 
és nem csak az érintett idősebb 
lakosok részéről, akik egyedül, 
esetleg alig fűtött szobában töl-
tik napjaikat. Gondoljuk meg, 
hogy egy gyermek vagy unoka 
mennyivel nyugodtabban megy 
munkába, ha napközben is 
biztonságban tudhatja szüle-
it, nagyszüleit. Ahol kulturált 
körülmények között, társaságban van, és 
szakképzett emberek segítségével fizikai-
lag és szellemileg is aktívabb életet élhet, 
mint azt otthon tehetné egymagában.
– Milyen módon keresik meg az érintett kor-
osztályt?
– A program vázlatos ismertetését feltet-
tük a község honlapjára, ahol elérhető 
az előzetes igényfelmérő lap, amit a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell 
leadni. Kértünk családtagot, szomszédot 
és minden jó szándékú pátyi lakost, hogy 
aki ismer e témában érintettet, keresse 
meg, beszéljék át a lehetőséget és segít-
senek neki a felmérő lap kitöltésében és 
eljuttatásában. Megjelenik egy anyag a 
Pátyi Kurírban is, megkeresem a község-
ben működő Karitasz szervezeteket, szo-
ciális területen dolgozókat, családorvo-
sokat, nyugdíjas klubokat, az elektroni-
kus levelező listákat is felhasználom a 

gondolat társadalmasításában. 
A Buda környéki Iránytű olva-
sóit is kérem, segítsenek ebben!
– Milyen programokat fog majd  
nyújtani  a napközbeni foglalkozás?
– Mindez alapvetően az elő-
zetes igényfelmérés ered-
ményétől függ. Nem szeret-
nék elkiabálni semmit. A kör-
nyező települések tapasz-
talatait is figyelve, nagyon 
sok lehetőség van ennek az 

intézménynek a működtetésében. 
A közreadott igényfelmérő lapon termé-
szetesen program jellegű javaslatokat is 
szívesen látunk.
– Amennyiben megvalósul, milyen anyagi for-
rásból tartanák fenn? Vagy még ez a kérdés 
túl korai?
– Tudni kell, hogy ez egy kötelező fel-
adat az önkormányzatok tevékenységé-
ben! Amennyiben összejön a minimális 
létszám, létre kell hozni az intézményt, 
aminek működtetéséhez jelentős állami 
támogatás is járul. Persze az önkormány-
zat is beállítja a költségvetésébe, amit be 
tud állítani, amire lehetősége van. Mindez 
alapvetően az igényfelmérés eredményes-
ségétől függ. Annak lezárultát az ered-
mények feldolgozását kérem, várjuk meg, 
és ezt követően térjünk vissza a „hogyan 
tovább” kérdésére.     

Hájas Ágnes

Az igények felmérése az első lépés

Hol legyen az idősek 
otthona Pátyon?

Február 25-i ülésén Páty önkormányzata 
döntött az Idősek Napközi Otthonának 
létrehozásáról. A várhatóan szeptem-
ber 1-én induló intézményt meghatáro-
zó alapítói döntéshez szükséges a hely-
szín mielőbbi kijelölése. Dr. Monostori 
Ernő önkormányzati képviselőt és Kristó 
Saroltát, a Jóléti és Ügyrendi Bizottság 
külsős tagját bízták meg a lehetséges 
helyszínek felmérésével és a javaslattétel-
lel, melyről a márciusi ülésen döntenek.

Az önkormányzati ingatlanok, melyek 
felújítással, némi átalakítással alkalmassá 
tehetők a célra:
– a Rezgő kocsma épületének végén lévő 
lakás, Kossuth utca 2.
– a régi római katolikus plébánia, Rákóczi 
utca 46.
– a közösségi ház, Rákóczi utca 13.

Az önkormányzat a lakosság segítő 
észrevételeit várja az alábbi elérhetősé-
geken, 2016. március 16-ig:

Dr. Monostori Ernő: emonostori@t-
online.hu, mobil: 20-512-0055

Kristó Sarolta: kristo.sarolta@gmail.
com, mobil: 30-251-0961 forrás: paty.hu
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A Budakeszi Vadaspark tíz 
költőláda kihelyezésével 
csatlakozott a Magyarországi 
Kuvik Oltalmi Közhasznú 
Egyesület védelmi program-
jához. Az odú mesterséges 
menedék és költőhely a foko-
zottan védett, ám fészket 
önállóan nem építő bagoly-
fajnak, sőt madártani kuta-
tásban is segít.

A kuvikok élőhelye saj-
nálatosan visszaszoruló-
ban van Magyarországon, 
fennmaradásukhoz, eltű-
nésük okainak kutatásához széles-
körű szakmai összefogás szükséges. 
A Magyarországi Kuvik Oltalmi 
Közhasznú Egyesület 2003 óta több mint 
400 mesterséges fészekodút és költőlá-

dát készített és helye-
zett ki országszerte. 
Kuvikvédelmi prog-
ramjukhoz most az 
Európában őshonos és 
a Kárpát-medencébe 
betelepült állatok 
bemutatását és meg-
óvását célul kitűző 
Budakeszi Vadaspark is 
csatlakozott. A Buda-
keszi Vadaspark és vele 
együtt a Pilisi Parkerdő 
Zrt ezzel is hozzájárul-
hat a ma 2-4000 párra 
becsült hazai kuvikál-

lomány megmentéséhez és bővüléséhez. 
A Vadaspark területe és tágabb 

erdei környezete tíz kuvikodú kihelye-
zését követően, 2016. január közepé-
től kuvikbarát mintaterületté vált. 

A költőládák pontosan megtervezett kihe-
lyezésének köszönhetően a szakemberek a 
fészekrakó kuvikokat a jövőben meg tud-
ják figyelni, és a sikeres fajvédelem érde-
kében értékes adatokat tudnak gyűjteni. 

Kuvikokkal a hétköznapjaink vagy 
kirándulásaink során ritkán találkoz-
hatunk, ami egyrészt kis termetükből, 
másrészt alapvetően rejtőzködő, éjsza-
kai életmódjukból fakad. A Budakeszi 
Vadaspark látogatói azonban könnyedén 
megpillanthatják privát szállásukon azt 
a három kuvikot, amelyek a macska-
baglyokkal és az uhukkal együtt alkot-
ják a Budakeszi Vadaspark bagolyállomá-
nyát. Az ősi, rosszhírű babonával ellentét-
ben – miszerint a kuvikok túlvilági halál-
madarak – ezek a kicsiny tollasok érkezé-
sük óta a vadaspark legnépszerűbb állatai 
közé tartoznak. 

(forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.)

A térség hírei

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Budaörsi Rendőrkapitánysága 2016. 
január 1-től április 1-ig Nagykovácsi 
belterületén engedélyezte a nagyobb 
károkat okozó kártékony vadak elej-
tését. Az elejtés minden esetben este 
6 óra és hajnali 5 óra között végez-
hető.

Az engedély az alábbi területekre vonat-
kozik: Nagykovácsi bekötő 11104 j. út és 
a mellette lévő belterületi részek, Kossuth 
Lajos u., Kálvária sétány, Erdő sétány, 
Hidegkúti u., Pilis u., Kerekhegyi sétány, 
Völgy u., Zsíroshegyi út, Nagyszénás tan-
ösvény, Barack u., Szilva u., Forrás u., 

Gémeskút u., Rozmaring u., Rozmaring 
köz, Telki út, Csendes u., Muflon u., vala-
mint a Vaddisznó utca.

Az elejtést irányító-végrehajtó Erős 
Kálmán közterület-felügyelő, az elejtés-
ben résztvevő-végrehajtó Mucsi Ferenc.

Nagykovácsi önkormányzata honlap-
ján abban kéri a lakosság közreműködé-
sét, hogy ha erdei vadak mozgását észlelik, 
vagy a vadak elejtésével kapcsolatos infor-
mációjuk van, keressék Erős Kálmán közte-
rület-felügyelőt a kozter@nagykovacsi.hu 
email címen, vagy a 06-20-528-6007 tele-
fonszámon, vagy személyesen a körze-
ti megbízotti irodában (Nagykovácsi, 
Kossuth L. u. 58.).     forrás: nagykovacsi.hu

Elejthetők a kártékony vadak
Nagykovácsiban

„Otthonunk Perbál” 
– amatőr és profi fotópályázat 2016.

Perbál önkormányzata és a Perbáli Hírmondó pályázatára kategóriánként egy 
szerzőtől legfeljebb három fotó küldhető be. A képeket JPG formátumban kell 
eljuttatni a szerkesztoseg@perbal.hu címre.

KATEGÓRIÁK:
– Perbál épített öröksége

– Perbál és környéke 
természeti kincsei

–  Életképek Perbálról 
(utcai, óvodai-, iskolai élet, 

települési rendezvények, 
közösségi élet,…)

–  Perbálhoz köthető egyéb fotók

Herceghalom is 
jutalmat kapott

9,5 milliárdos támogatást kaptak az 
adósság-konszolidációból amiatt kima-
radt önkormányzatok, mert nem volt 
adósságuk. A pénz belterületi utak, 
önkormányzati intézmények, temetők, 
ravatalozók felújítására, építésére, tele-
pülés-rendezési tervre, vízrendészetre 
és munkahelyteremtésre fordítható.

Pest megyében 14 település kapott támo-
gatást: Alsónémedi – 181 millió Ft, 
Ceglédbercel – 112 millió Ft, Csemő – 90 
millió Ft, Herceghalom – 44 millió Ft, 
Őrbottyán – 181 millió Ft, Pilisborosjenő 
– 112 millió Ft, Pilisszentiván – 112 millió 
Ft, Sóskút – 110 millió Ft, Százhalombatta 
– 199 millió Ft, Szentmártonkáta - 181 
millió Ft, Szigetcsép – 44 millió Ft, 
Tápióbicske – 112 millió Ft, Úri  - 42 mil-
lió Ft, Verőce – 112 millió Ft.        (MTI)

A képek benyújtásának műszaki előírásait a www.perbal.hu oldalról letölthető, részle-
tes pályázati kiírás tartalmazza. A rendezőség az elfogadott képeket térítés nélkül fel-
használhatja a szerző nevének feltüntetésével, a kiállítás anyaga később elérhető lesz 
a www.perbal.hu oldalon.

A beküldött pályaművek közül kategóriánként 
három díjazottat választ ki a hozzáértő tagokból 
álló zsűri. Az első 20 000, a második 15 000, a 

harmadik 10 000 Ft értékű 
ajándékutalványt kap kategóriánként. 

A fődíj 30 000 Ft értékű 
ajándékutalvány. 

A PÁLYAMUNKÁK BEADÁSI HATÁRIDEJE 
2016. október 3.

A helyi ombudsman feladata az önkor-
mányzat és intézményei működése 
során a helyi társadalom sérülékeny 
csoportjai szempontjainak képviselete, 
érdekeik érvényesítése, hangjuk felerő-
sítése a döntés-előkészítés során és a 
döntési folyamatban Budaörsön.

A szószóló tárgyalási joggal részt vehet a 
bizottsági munkában és a képviselő-tes-
tületi üléseken, hogy megfogalmazza és 
érvényesítse az esélyegyenlőségi szempon-
tokat. A szószóló kötelezettsége a nap-
rakész tájékozódás az adott csoportokat 
érintő ügyekről, feladata az általa képvi-
selt csoportok civil illetve szakmai szer-
vezeteivel való kapcsolattartás, a vélemé-
nyek, kérések becsatornázása a testüle-
ti munkába, melyről évente beszámol az 
általa képviselt csoportoknak.

forrás: budaörs.hu

Helyi ombudsman – 
elsőként az országban

A fokozottan védett kuvikokért
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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

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

Új síremlékek műkőből, mészkőből, gránitból

Régi sírkövek tisztítása, felújítása, újraállítása.

Épületműkő: párkányok, kerítésfedlapok,

kémény- és támfal-fedőkövek méretre gyártása.

Időpont-egyeztetés telefonon:

H-P 8.00 - 16.00  Szo 8.00 - 13.00

06 20/4 917-214, 06 20/4 604-427

Tel: 06 23 340-270

www.zsambeksirko.hu

Síremlék készítő

ƒ

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!

MEGSZŰNIK A VI. PARCELLA 
A NAGYKOVÁCSI TEMETŐBEN

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 
temetőkről és temetkezési szolgáltatásról szóló 
1999. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdése, 
valamint a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
19. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja az 
érdekelteket, hogy Nagykovácsi köztemetőjének 
német sírokat tartalmazó VI. parcellájában 
található temetési helyek használati ideje lejárt. 
A temetőterület rekonstrukciója érdekében 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 168/2015. (XI. 19.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a Nagykovácsi 
belterület 212. hrsz. alatt nyilvántartott 
Nagykovácsi Temető VI. parcellájában található 
temetési helyeket 2016. július 1. napjától 
megszünteti, és a Nagykovácsi Temetőben 
a német nemzetiségi síroknak „Kegyeleti 
Emlékhelyet” hoz létre. 

A VI. SZÁMÚ PARCELLA megszüntetéséről 
érdeklődni lehet a 06-26-389-566 telefonszámon, 
vagy személyesen a Nagykovácsi Polgármesteri 
Hivatalban (2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.).
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H i r d e t é s

Beruházna? Fejlesztene?
Több százmilliárd forintból az Ön cégének is jut…

… persze, csak ha pályázik.

LEHETŐSÉGEK 2016-BAN: 
- gép- és eszközbeszerzés 

- informatikai fejlesztés

- kutatás-fejlesztés

-  energetikai (pl. fűtés) 

korszerűsítés

- munkahelyi képzések

- ingatlanfejlesztés

AKTUÁLIS
-  KKV-k beruházásainak 

támogatása

-  KKV-k külföldi piaci 

megjelenésének támogatása

-  Vállalatok kutatási, fejlesztési 

és innovációs tevékenységének 

támogatása

TOVÁBBÁ CSAK 
PEST MEGYÉN KÍVÜL:
-  Beszállítói integrátorok és 

beszállító KKV-k támogatása

Keresse pályázati szakértőnket:

Józsa Ferenc 06-30-973-1810

jozsa.ferenc@eumania.hu

EUMANIA Kft .

www.eumania.hu

Kulcs a pályázatokhoz
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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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IDŐSGONDOZÓT KERES 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
pátyi idősott hona szociális ápoló-gondozó vagy 

egészségügyi végzett séggel. 

Tel.:+ 36-30-690-3500 vagy cselenyi.franciska@maltai.hu.
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Március 12. szomb. 10-12.30
A 3 KISMALAC ÉS A 

FARKASOK 
a Hepp Trupp 

családi bábszínházzal
Kézműves-foglalkozás 

Matolay Ildikó 
iparművésszel 

Belépődíj: 800 Ft
a biatorbágyi faluházban.
Március 12. szombat 19 óra

PADAM, PADAM 
Bonyár Judit sanzonestje

Jegyár: 1500 Ft
a zsámbéki műv. házban 
Március 15. kedd 10 óra

MEGEMLÉKEZÉS 
a nagykovácsi 

Tisza István téren
Március 15. kedd 17.30
VÁROSI ÜNNEPSÉG
a biatorbágyi  Petőfi-

szobornál. Ünnepi műsor a 
faluházban.

Március 16. szerda 19 óra
Gyógyítás és művészet

SIFLIS ANDRÁS 
festőművész

Belépő: 500 Ft
www.marczi.hu

Március 16. szerda 19 óra
MAKSAMÉTA
Jegyár: 1000 Ft

www.kulturkuria.hu
Március 17. csütörtök 18.30

ANTALFFY PÉTER 
történész

Szent helyek 
és bűnös városok
Belépő: 800 Ft
www.marczi.hu

Március 17. csütörtök 19 óra
a Teatro Társulat 

MÁRCIUS IDUSÁN
zenés-irodalmi műsor

a Kálvin-teremben 
(Budakeszi, Fő u. 159.)

A belépés ingyenes
Március 18. péntek 18 óra
Utazások lélektől lélekig 

SCHÄFFER ERZSÉBETTEL
Pulitzer-díjas író, újságíró

A belépés díjtalan.
www.kulturkuria.hu

Március 18. péntek 19 óra
KÖRTÁNC 

a nagykovácsi Öregiskolában
Március 19. szombat 9-18 óra

HONLAPKÉSZÍTŐ 
KÉPZÉS

a nagykovácsi 
Öregiskolában

Március 19. szombat 10 óra
HÚSVÉTVÁRÓ 
CSALÁDI NAP
Belépő 500 Ft

a nagykovácsi faluházban
(Tisza István tér 7.)

Március 19. szombat 16 óra
Kalandozás 

Ritmusországban 
NOVÁK PÉTERREL
Rendező: Foltin Jolán

6 és 10 év közötti gyermekek 
Jegyár: 1200 Ft

www.kulturkuria.hu
Március 19. szombat 18 óra

TRUMAN SHOW 
a budakeszi 

Rathauskellerben
Március 20. vas. 10-20 óra
ÍJÁSZ NAPFORDULÓ 
a zsámbéki műv. ház 

környékén
Március 20. vasárnap 15 óra

CSAJKOVSZKIJ: 
ANYEGIN

A Londoni Covent Garden 
Operaház előadása

Vezényel: Solti György
Sz: Bernd Weikl, 

Hamari Julia
A belépés díjtalan.

18 óra
BACHELIT 007 - 
VONÓSNÉGYES
www.bachelit.com

Jegyár: 2000 Ft
www.kulturkuria.hu

Március 20. vasárnap 19 óra
KLARIN-ÉTVÁGY

Kéringer Dávid és barátai 
hangversenye egy szünettel

Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Március 21. hétfő17-19 óra
BOLDOGSÁGKLUB 

a nagykovácsi Öregiskolában

Március 21. hétfő 19 óra
CSALÁDI 

MÉLYLÉLEKTAN
A hét konfrontáció (szülés, 
saját test, apa, szex, nőiség, 

anya, életterv) a 
nagykovácsi Öregiskolában.

Március 21. hétfő 19 óra
BOROSPINCE ESTEK –

Tersánszky Józsi Jenő
Takaró Mihály előadása

Jegyár: 1300 Ft
www.kulturkuria.hu

Március 22. kedd 15 óra
Nemes György: 

VEZETÉS IDŐS KORBAN
Zsámbéki Nyugdíjas 

Akadémia
a zsámbéki műv. házban

Március 22. kedd 19:30
HÚSVÉTI KONCERT
a Szent Efrém Férfikar 

Jegyár: 2000 Ft
www.kulturkuria.hu

Március 23. szerda, 16-19 óra
HÚSVÉTI KALÁCSSÜTÉS 
a zsámbéki Kézművesház 

tankonyhájában

Március 5. szombat 12 óra
METSZÉSI GYAKORLAT
Magyar Lajossal (Corvinus)

a budakeszi erdészet 
gyümölcsösében (Telki út)

A részvétel ingyenes
Március 5. szombat 19 óra
Hangon innen, cérnán túl

FÓRIS SZILÁRD 
zongoraestje

Jegyár 1600 Ft
a budakeszi 

Rathauskellerben
(Fő u. 177.)

Március 6. vasárnap 16 óra
TÁRSASJÁTÉKOZÁS

a budakeszi 
Rathauskellerben

Március 6. vasárnap 16 óra
ZWICKL POLKA PARTY 
a budakeszi művházban

(Fő u . 108. T: 06-23-451-161)
Március 6. vasárnap, 16 óra
A MAGYARNÓTA NAPJA

A magyarnóta két éve 
hungarikum.

Támogatójegy: 1.200 Ft
a zsámbéki művházban
(Etyek u. 2. 23/340-694
www.mizsambekunk.hu)
Március 6. vasárnap 17 óra

Portré+ Kondor Katalinnal
Vendég: DIÓSI FELÍCIA
a csángó bál főszervezője

Jegyár: 500 Ft
Klebelsberg Kultúrkúriában

www.kulturkuria.hu
Március 6. vasárnap 19 óra

MEDGYESI ZSOLT 
zongorakoncertje 
a Marczibányi téri 
Műv. Központban
Belépő: 2200 Ft
www.marczi.hu

Március 7. hétfő 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM

Gerlóczy Gábor 
képzőművész

Csontváry Kosztka 
Tivadarról

a nagykovácsi Öregiskolában
(Kossuth u. 78. 26/356-

362)
Március 8. kedd 15 óra

Udvarhelyi Zsolt: 
AZ ISZLÁM múltja,

 jelene, jövője
Zsámbéki Nyugdíjas 

Akadémia
a zsámbéki műv. házban

Március 8. kedd 18.30
SZOBORÁLLÍTÁS, 

-ROMBOLÁS I.
Ludmann Mihály 
művészettörténész 

II. rész március 22. 18:30-kor!
Jegyár: 800 Ft

www.kulturkuria.hu

Március 9. szerda 18 óra
LAKOSSÁGI FÓRUM 

A VÁROSKÖZPONTRÓL
a budakeszi EFMK-ban.
Március 9. szerda, 18 óra
dr. Jászberényi József: 

A MULTIKULTI CSŐDJE
Kanada és az USA

Március 30. szerda, 18 óra
Görögország 

és a Kelet-Balkán
a zsámbéki műv. házban
Március 9. szerda 19 óra

VÁLLALKOZÓK KLUBJA
Válságon innen és túl
Sarkadi-Szabó Kornél 

pénzügyi elemző 
a biatorbágyi Faluházban.

(Baross u. 1. T: 06-23-310-636
www.faluhaz.biatorbagy.hu)
Március 9. szerda 19 óra

KARÁDY ÉS MARLENE
Sz: Tóth Enikő és Piros Ildikó

Jegyár: 2600 Ft
www.kulturkuria.hu

Március 10. szerda 18 óra
www.marczi.hu

Március 10. csütörtök 18 óra
A NŐI erényekről 
és karakterekről

a zsámbéki műv. házban.
Március 10. 19 óra

GEORG SPÖTTLE
biztonságpolitikai szakértő
a Szent László Köz. Házban

(Budakeszi, Fő u. 206.)
Március 11. péntek 16 óra

MÁRCIUS 15-I 
MEGEMLÉKEZÉS 

Budakesziért és Ifjúsági 
díjak átadása a műv.házban

Március 11. péntek 18 óra
PSZICHODRÁMA 

önismereti foglalkozás
Jelentkezés:

Schadl Péter (30 6266 175, 
schadlpeter@gmail.com);

Almási Judit (30 7292 152, 
banrevyjudit@gmail.com).
a biatorbágyi faluházban.
Március 11. péntek 19 óra

GRAZIOSO ZENESZALON
Vendég: 

Virágh András Gábor 
orgonaművész

A belépés díjtalan.
www.kulturkuria.hu

Március 11. péntek 20 óra
CHAPLIN KLUB

Ripoff Raskolnikov és
Nagy Szabolcs koncertje
Vendég: Upor András.

Belépődíj: 1500 Ft

Március 18., péntek 20 óra
ST. PATRICK’S DAY: 
MOJO WORKINGS
Belépődíj: 1000 Ft

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

• OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA kismamák, nagymamák, diákok 
számára. Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-450-4738
• BUDAKESZI KISVÁLLALKOZÁS   munkaerőt keres, építőipari és 
erdészeti munkákhoz (tervezői előkészítői, kőműves, burkoló, 
kartonos, asztalos, segédmunkás, fakitermelői stb. munkakö-
rökbe). Szaktudás, jogosítvány előny.  Elsősorban környékbeli 
munkákhoz várjuk környékbeliek jelentkezését. 
Jelentkezni: 06 20 955 44 72
• GÉPJÁRMŰVEZETŐ munkatársat keres szolgáltató cég Nagyko-
vácsi telephelyére. Elvárás: C-kategóriás jogosítvány, megbízha-
tó, önálló munkavégzés. info@jager.hu

• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ munkakörre Páty és környé-
kén lakó, jó kézügyességű, jogosítvánnyal rendelkező, ezermes-
ter fiatal emberek jelentkezését várják. Nem dohányzók előny-
ben. Jelentkezés önéletrajzzal a mail@deberstell.hu címen.
• „DOLGOZZON EGY JÓ CSAPATBAN! Gyártósori csomagolókat 
és logisztikai területre címkézőket keresünk. Érdeklődjön a 
0620/366-3993-as telefonszámon!”
• BUDAKESZI székhelyű vállalkozás SZERELŐT keres garázska-
puk beépítésére középszintű német nyelvtudással, jó techni-
kai érzékkel és B-kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: EUROKAPU 
06-30-924-7748
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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
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, 
akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.. 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458
• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET 
VÁSÁROLOK! Porcelánt, kerámi-
át, festményt, csillárt, bronz- 
és ezüsttárgyakat, képesla-
pot, bizsut, borostyánt, bake-
lit hanglemezt, órákat, köny-
veket, hifit, bútort, szőnyeget, 
teljes hagyatékot, lomtalaní-
tást díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel. 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.
• EZERMESTERI MUNKÁK,   telek-
tisztítás, sziklakert-építés, 
kaszálás, számítógép-karban-
tartás, műholdantenna-szere-

lés, digiszerelés. Szabó Norbert 
06-20-208-6322, 
Németh Ágnes 06-20-259-3461
• ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST  
kötnék vagy ingatlanát lakot-
tan megvásárolnám. Bármi-
lyen gondozás, eltartás érde-
kel. Kérem, hívjon bizalom-
mal. Németh Barbara 
Tel.: 06-70-941-0078
• SZARVASAGANCS,  hullott 
agancs, régi szőnyeg, fest-
mény, porcelán, tört arany, 
bútor, dísztárgy, fali óra, 
bronzszobor, ezüst tárgyak, 
teljes hagyaték felvásárlása 
díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-70-941-0078

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás di-
ákoknak. Helyesírási, szöveg-
értési problémák javítása, k 
özépiskolás felvételi előkészítés, 
érettségire felkészítés. 
Tel.: 06-30-639-5361
• GÁBOR ESZMERALDA műgyűj-
tőnő legmagasabb áron kész-
pénzért vásárol festményeket, 
bútorokat, ezüstöt, aranyakat, 
bronztárgyakat, borostyánokat, 
porcelánokat, Kovács Margitot. 
Kiszállás díjtalan: 
06/1/789-1693, 30/382-7020
• MASSZÍV ÍRÓASZTAL műsza-
kiaknak (160 x 75 cm) jó álla-
potban haláleset miatt jelképes 
áron eladó. A jobb ajtó zsanér-
ját javítani kell. 
Tel.: 06-30-836-8650
• FELÚJÍTÁSI MUNKÁKAT válla-
lok: szobafestés, tetőfedés, bur-
kolás, kőműves munkák, szige-
telés, tetőzsindelyezés, bádogo-
zás, nyílászáró-csere, víz-gáz-
szerelés. Tel.: 06-70-941-0078
narancssárga alappal
• ÉLETJÁRADÉKI vagy ELTARTÁSI 
szerződést kötnék, idősgondo-
zást is vállalok ápolónői vég-
zettséggel. Szalai Zsuzsanna 
Tel.: 06-1-285-4808, 
06-30-991-8719

ÁLLÁSHIRDETÉS

Március 25. péntek 19 óra
JOAN FAULKNER (USA) 

& BUDAPEST 
JAZZ ORCHESTRA

Belépő: 2800 Ft
www.marczi.hu

Március 26. szomb. 9–13 óra
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
a biatorbágyi faluházban

Március 26. szombat 15 óra
Irodalmi barangolások 

KARINTHY FRIGYESRŐL
Kiss Eszterrel

a pátyi közösségi házban
(Rákóczi u. 13.)

Március 29. kedd 18 óra
Komolyzene kedvelők klubja

Áriák LUCIANO 
PAVAROTTIVAL

a nagykovácsi Öregiskolában
Március 29. kedd, 18 óra
ÉRZELMI ZAVAROK 

a betegségek hátterében
dr. Darnói Tibor 
holisztikus orvos

a biatorbágyi faluházban.
Március 30. szerda 18 óra
HUNGAROVOX-EST
Zsirai László hármas 

könyvbemutatója
K: Kubik Anna

a biatorbágyi könyvtárban 
(Szabadság út 3.)

Március 30. szerda, 18.30 
CSALÁDI 

EGÉSZSÉGKLUB
Inkontinencia 

Vendég: Dr. Skultéti Judit
a zsámbéki műv.házban
Április 1. péntek 19 óra
EASTWING GROUP

Napsugár lemezbemutató 
Agócs Gergely, 

Frankie Látó, Kéri Gábor, 
Megyaszay István, 
Mogyoró Kornél
A belépés díjtalan

a nagykovácsi Öregiskolában.
Április 2. szombat 10 óra

CÉRNAHANGVERSENY 
Budakeszi tehetségek 

hangversenye
a Prohászka gimnáziumban
(Budakeszi, Széchenyi u. 141.)

Április 4. 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM

A szocializmus 
diszkrét bája

a Gyűjtőfogháztól 
Sopronkőhidáig 

(1972-1976)
A pódiumon Varga István

a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Április 7. csütörtök 18 óra
SZERELEMPATAK

Sós Ágnes filmje
beszélgetés a rendezővel

a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Április 9. szombat 11 óra
ALMA EGYÜTTES 

a budakeszi 
művelődési házban

Április 9. szombat 19 óra
Hangon innen, cérnán túl...

SPARKING JUG 
koncertje a budakeszi 

Rathauskellerben

Április 11. hétfő 19 óra
KOSBOR-KONCERT 

Tandori Dezső műveire
a nagykovácsi 
Öregiskolában

Április 15. péntek 18 óra
ÜNNEPI KONCERT

Bartók Béla születésének 
135. évfordulójára

a nagykovácsi 
Öregiskolában

Április 25. 19 óra
A CSALÁD 

MÉLYLÉLEKTANA
A megküzdés, 
a a női szerep
a nagykovácsi 
Öregiskolában

Május 5-8. 
TELKI FESZTIVÁL

Május 14-15.
PÁTYI TAVASZ

a Széchenyi téren

Június 17.
XXIII. PÁTYI 

PINCENAPOK
a Pincehegyen

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

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés

Nyitva tartás: K, Sz, Cs, P: 7-18 Szo 7-13  H, V: zárva

0623/343-324

HÚSVÉTI BÁRÁNYRENDELÉST FELVESZÜNK!

HÚSVÉTI SONKAVÁSÁR!

- Tőkehús

- Baromfi 

- Házi zsír

- Friss tepertő

- Disznósajt

- Tepertőkrém

-  Szalámik,  
felvágott ak

zzooo 77777-1313131313 HHHHH VVVVV::: áázázázárvrvrvaaa

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K SzSz CsCCCCsCsC PPPPPP:P:P: 77777 18 Sz77777 1111-1118888888 SSSzSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Konyhasóval sózott  kézműves házi füstölt
termékek családias környezetben

– a Telki útról az első utca balra

2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

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 

 

UTÁNFUTÓ  
BÉRLÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS 

 

Nyitvatartás: 
Hétfőtől – Vasárnapig 

08.00-17.00 

Total Trade & Factory Kft.                             
E-mail: total.trade.factory@gmail.com     WWW.TTF.HU        
Tel.: 06-23/399-538,   06-30/192-3515,    06-30/192-3516 
2092 Budakeszi, Ipari Park,  17-es épület (Ipari Park: 
Tölgyfa utca és Fenyő utca sarkánál sorompós bejárat) 

 

Bérelhető utánfutók, magasponyvával, laposponyvával, 
csőszállító magasítással, motor- és quadszállító 
kivitelben, illetve normál nyitott oldalfalakkal. Fékezett 
és fékezetlen változatban, különböző méretekben és 
össztömegben! 

BÉRLÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

Nyitvatartás:
Hétfőtől – Vasárnapig

08 00-17 00
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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

ELADÓ TELEK
Pátyon 9540 nm belterületi építési telek eladó.

A telek kiváló lehetőséget nyújt társasház vagy önálló 
családi villa építéséhez egy gyönyörű park közepén. 

A telek adottsága lehetővé teszi az intimitást ugyanakkor 
pár perces sétával elérhető a tömegközlekedés és a 

bevásárlási lehetőség.

Beépíthetőség 30%
Építménymagasság legfeljebb 4,5m

Zöldterület 50%

Irányár: 69.800.000 Ft I Telefonszám: 30/445-0491

A pátyi pincefalu Diós részében
a legnagyobbak közül 
három déli fekvésű,

egymásba is nyitható 
száraz pince

ELADÓ
vendéglátó terek, pinceétterem
vagy bortrezor kialakítására.
A présházak kb. 50 m²-esek, 

a mögöttük nyíló pincék
15, 15 és 30 méteresek.

Tel.: +36-20-935-3895

Kis- és Középvállalkozások 
illetve összeköltözők figyelem!

Eladó Budapesttől 20 Km-re Pátyon egy 830 nm-es telken lévő, 4 szintes 20 éve épült 461 nm-es karbantartott, jó 
állapotú családi ház. Jelenleg műszergyártással foglalkozó cég műhelyt és irodákat üzemeltet az egész házban, de eredeti 
kialakítása a felső két szinten lakás, az alsó két szinten a gyártó vállalkozás volt. A lakás szinten teljesen felszerelt konyha 
és egyedileg épített kandalló van. 
Az ingatlan főútvonal mellett fekszik és az M1 autópálya 10 perc alatt megközelíthető.
A ház kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások működtetésére vagy (kisebb átépítés után) összeköltöző családoknak, 
több generáció részére, biztosítva a szintenkénti privát szférát. 
Az ingatlan társasházzá minősítés esetén különálló családoknak nyújthat 
nagyméretű, világos panorámás lakást. 
A szintek egy közös belső lépcsőházból közelíthetőek meg.

Extrák:
• Kiépített riasztó rendszer (a ház körüli érzékelőkkel és kamerákkal)
• Egyedi (lakás-szintre leválasztott) beléptető rendszer 
• Szintenkénti klimatizálás
• Ketté választott (lakás és műhely) fűtőrendszer
• Egyedi cserép-kandalló
• Strukturált számítógépes kábelhálózat
• Ipari áram
• Külső parkolók és park (önkormányzati és útfelügyeleti engedélyekkel)
• Három gépkocsinak megfelelő garázs (kb. 60 nm)
• A garázs alatt található egy kb. 60 nm raktár pincehelyiség, a garázsból 

működtethető áru lifttel.

Irányár: 69.800.000.-Ft • Telefonszám: 30/445-0491
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SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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