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Pest megyei hírek

Folytatódik 
a zugligeti 

MOME fejlesztése
Márciusban folytatódott a zugligeti 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a 
MOME fejlesztése. A kormány 2014-
es programjának első szakasza egy 
közel 5700 m²-es, két épületet magá-
ba foglaló technológiai park, amely-
ből a műhelyház elkészült, a média- és 
műteremház kivitelezése márciusban 
elkezdődött.

A beruházás 2017-ben induló második 
szakaszában további három új épületet 
és két műemléki rekonstrukciót tervez-
het meg a Csillag Katalin és Gunther 
Zsolt vezette 3H Építésziroda. Az építé-
szeknek olyan környezettudatos, fenn-
tartható fejlődést előtérbe helyező egye-
temet kellett megálmodniuk, ahol a tudo-
mány és az alkotás kreatív elegye ad vála-
szokat korunk legfontosabb társadalmi, 
gazdasági kérdéseire. A XII. kerület zöld-
övezetében fekvő egyetem új épületeinek 
összterülete 15 ezer négyzetméter, amely-
hez egyéb kültéri funkciók és környezet-
rendezés is kapcsolódik további 14 ezer 
négyzetméteren. A 13-15 milliárd forint-
ba kerülő beruházás a 2018–19-ig várha-
tóan befejeződik.

Alapkőletétel Törökbálinton
950 milliós beruházással onko-
pulmonológiai, járóbeteg-, diagnosz-
tikai és prevenciós központ épül a 
törökbálinti tüdőgyógyintézetben, ahol 
tüdőbetegek és több ezer Pest megyei 
lakos járóbeteg-ellátása működik majd 
a mai kor igényeinek megfelelően, az 
előző kórházvezetés és a korábbi fenn-
tartó Pest Megyei Önkormányzat elő-
relátó, stratégiai gondolkodásának 
köszönhetően saját forrásból. Az ünne-
pélyes alapkőletételre március 16-án 
került sor Törökbálinton.

Antal Gabriella főigazgató a rendezvényen 
kiemelte: a mintegy 1 millió 200 ezer 
lakos közül a tüdőbetegek, s mintegy 80 
ezer ember általános szakorvosi ellátását 
vállaló törökbálinti kórház diagnosztikai 
és prevenciós központjának épülete 950 
millió forintból valósul meg 1400 négy-

zetméteren és három szinten, ahol a tüdő-
gyógyászaton kívül szemészet, gégészet, 
neurológia, reumatológia, kardiológia járó-
beteg-szakrendelés is helyet kap korszerű 
infrastrukturális feltételek közé.

Az építkezés megvalósítását három évre 
tervezték, de ha sikerül pluszforráshoz jut-
niuk, például a CT-készülék megvásárlá-
sára, akár másfél éven belül szolgálhatja 
a lakosokat az új centrum - fűzte hozzá a 
főigazgató. 
(MTI/Iránytű/Törökbálinti Tüdőgyógyintézet)

A Szent Rókus Kórházban közel 367 
millió forint értékben cseréltek ki 
elavult diagnosztikai berendezéseket 
energetikai megtakarításra kiírt uniós 
pályázat keretében, hiszen nem csak 
épületek felújításánál fontos szempont 
az energia-megtakarítás. Az új berende-
zések töredék besugárzással és gyorsab-
ban dolgoznak, kevésbé terhelik meg 
a beteg szervezetet. A pályázat kereté-
ben közel 40 milliárd forintért 84 intéz-
mény kapott új berendezéseket.

Mészáros János, az Emmi egészségügyért 
felelős helyettes államtitkára emlékezte-
tett, 2007 és 2013 között az egészség-
ügyi ellátórendszerben 500 milliárd forint-
nál több uniós pénz hasznosult, ezen belül 
pedig a gépműszer fejlesztés 104 milli-

árd forintot tett ki. Ezt egészítette ki az a 
40 milliárd forintos beruházás, ami a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az 
egészségügyi ellátó rendszerbe érkezett. Ez 
többek között segít teljesíteni azt a meg-

hirdetett célt is, hogy onkológiai beteg-
ség gyanúja esetén tizennégy napon belül 
kerülhessen a beteg diagnosztikai ellátásra. 
Leszögezte: ma Magyarországon tíz évnél 
öregebb CT- vagy MR-készülék nincsen.

Program a fiatalok foglalkoztatására

367 milliós beruházás a Rókusban

Személyre szabott segítséget kapnak 
a 2015-ben indult Ifjúsági Garancia 
Rendszerbe bekapcsolódó fiatalok. 
A program célja a fiatalok foglalkoztatását 
elősegítő elsődleges eszközként a munka-
nélküliként vagy tanulás nélkül eltöltött 
idő minimálizálása – hangsúlyozta Tarnai 
Richárd Pest megyei kormánymegbízott.

A fiatalok számára országosan egysé-
gesen a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia 
Rendszerébe való belépési pontként. 
A program lehetővé teszi, hogy a fia-
talok támogatott képzésben, támoga-
tott foglalkoztatásban, vállalkozóvá 
válás támogatásában, munkába járás 
támogatásában, lakhatási támogatás-
ban, elhelyezkedést segítő szolgálta-
tásban részesüljenek.

A program megyei részleteivel kap-
csolatos további információt a Pest 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályán, valamint a lakóhely szerint 
illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán lehet kérni.

Göböl Zsolt, a Szent Rókus Kórház 
főigazgatója szerint: noha a hazai tudo-
mány egyik fellegvárát 2007-ben gya-
korlatilag megszüntették, ennek ellenére 
a kórház megtalálta helyét az egészség-
ügyi ellátórendszerben. Kiemelte, hogy 
itt hozták létre az ország legnagyobb 
egynapos sebészetét, ahol hét szakmá-
ban évente több mint négyezer műtétet 
végeznek.   (OPH)



0 2016. II. szám

4

Buda környéki Irányt� Pest megyei hírek

Hazai források innovatív vállalkozásoknak Pest megyében
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal (NKFIA) közread-
ta a már elérhető, vagy hamarosan elér-
hető pályázati programokat, miután a 
kormány döntött a 2016. évi program-
stratégiáról. A Pest megyében működő 
vállalkozások számára a legtöbb támo-
gatási forrás az innovációs programo-
kon keresztül érhető el.

Pest megyében a GINOP pályázatai-
ra nem, de a VEKOP- és az NKFIA-
forrásokra szabadon lehet pályázni. 

A VEKOP forráskerete közismerten ala-
csony, de az NKFA – a korábbi Innovációs 
Alap – jelentős mértékben kiegészíti azt.

A „Vállalatok önálló K+F+I tevékeny-
ségének támogatása” idei évi keretössze-
ge például 21 milliárd forint. Az NKFIA 
és a VEKOP révén lényegében valamennyi 
olyan pályázati konstrukció elérhető lesz 
Pest megyében, amire a GINOP is támo-
gatást biztosít.

Az NKFI Hivatal 2015-ben egységes 
versenypályázati rendszert alakított ki a 
K+F+I célú uniós fejlesztési források és 

a hazai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap (NKFI Alap) forrásai-
nak koordinált, célszerű és értékterem-
tő felhasználására. A 2016-ban továbbfej-
lesztett portfólió összehangolt felhívásai 
a tudományos kutatásokat, a vállalati fej-
lesztéseket és az innovatív ötletek megva-
lósítását egyaránt ösztönzik.

Részletek a hivatal honlapján: http://
nkf ih.gov.hu/palyazatok/hazai -kf i -
palyazatok/hazai-kutatast-fejlesztest-
osztonzo-palyazatok-2015-2016

forrás: Pest Megyei Önkormányzat

Kilátó a 
Hármashatár-hegyen

A már meglévő 
H á r m a s h a t á r - h e g y i 
Erdei Iskola, a ZöldBázis 
Turistaközpont és a 
HangÁr Bistro mellé 
megálmodott, nyolc-
szögletű kilátópont 
négy méter magas 
kilátószintje gyönyörű 
körpanorámát biztosít 
Budapestre és a Dunára. 

A Bejárható Magyarország-program 
keretében a fenyőgerendákból készült, 
különleges faszerkezetű építmény érkezé-
si szintje egyben pihenőhelyként is funkci-
onál majd, ahol az Országos Kéktúra 
nyomvonalán a hegyre felkapaszkodók 
kifújhatják magukat. A kilátóhoz kapcso-
lódó fejlesztések ezen túl magukban 
foglalják a ZöldBázis Turistaközponttól 
az új kilátóponthoz vezető út felújítását, 
továbbá lépcsők és korlátok kialakítását is. 

 forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

A pilis-tetői Boldog Özséb-kilátó és a 
Nagy-Kopaszon épült Dévényi Antal-
kilátó után a Pilisi Parkerdő Zrt. a 
639 méteres Prédikálószéken állít 
új kilátót a Bejárható Magyarország 
Program kereté-
ben. Átadására vár-
hatóan 2016 őszén 
kerül sor.

A Visegrádi-hegy-ség egyik legmagasabb 
pontján elhelyezkedő Prédikálószék elő-
kelő helyet foglal el Magyarország leg-
szebb kilátópontjai között, csúcsáról gyö-
nyörű kilátás tárul a természetjárók elé. 
Alatta kanyarog a Duna, innenső part-

ján Visegrád látható a Salamon-toronnyal 
és a Fellegvárral, túlsó oldalán pedig a 
Börzsöny csúcsai, a Szent Mihály-hegy, a 
Csóványos és a Nagy-Hideg-hegy maga-
sodnak.

Az építkezés megkezdé-
se előtt, a munkálatok meg-
könnyítése miatt, a korábban 
kihelyezett pad-asztal gar-

nitúrákat ugyan elszállították, a kilátó 
ősszel várható hivatalos átadójára azon-
ban nagyobb darabszámban, tájékoztató 
információs táblák kíséretében fogják visz-
szahelyezni őket. 

forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Kilátó épül a Prédikálószéken

A
se
k
k

A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. és 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület együttműködésével létrejött 
Magyarország első kalandparkba épített 
tanösvénye, ahol a látogatók nem csak 
ügyességüket próbálhatják ki, de játszva 
tanulhatnak a hazánkban élő madarak-
ról és fafajtákról is. A tanösvényt április 
22-én adták át Budakeszin.

A két tanösvény összesen huszonhárom 
madárfajról és három hazánkban élő pele-
fajról nyújt információkat, szemléltetve 
nyolc mesterséges költőládát is.

A Pele-pályát 140 cm alatti gyerekek 
használhatják. Pele Pali történetén keresz-
tül mutatják be a gyerekeknek a madarak 
fészkelési szokásait. A pelék ügyességével 
másznak a gyerekek a pályán és követik 

Pele Pali útját. A pálya nem csak a gye-
rekek mászó technikáját erősíti, hanem a 
játékos feladatok révén fejleszti a figyel-
müket és bővíti az ismeretüket.

A Sólyom-pálya nagyobbaknak és fel-
nőtteknek való. Tizenöt tábla vezeti be a 
kalandozókat a madarak rejtett világába a 
a lombkorona magasságában.

forrás: Pilsi Parkerdő

Átadták a Budakeszi Kalandpark Tanösvényt

Pályázatok turisztikai 
hálózatok fejlesztésére

A Bejárható Magyarország keretprogram-
ban rögzített járásmódoknak (lovas, túra-
kenu, kerékpáros, természetjárás) megfe-
lelő útvonalak és állomáshelyek kialakítá-
sára (lovas megállópontok, vízi megállók, 
kerékpárforgalmi létesítmények, turista-
házak) lehet pályázni májustól.

További részletek a Pest megyei önkormányzat 
honlapján: http://www.pestmegye.hu/50-palyazatok/
versenykepes-kozep-magyarorszag/3413-vekop-4-1-1-15-
aktiv-turisztikai-halozatok-infrastrukturajanak-fejlesztese.
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Budakeszi önkormányzatának hírei

Önálló pénzügyi modell alapján saját 
lábán megálló üzleti vállalkozásként, az 
önkormányzat éves költségvetését nem 
érintve kell megvalósulnia a kétmilliár-
dos beruházásnak. A képviselő-testület 
elfogadta a Trenecon Zrt. készítette gaz-
dasági koncepciót, amelynek a lényege 
fő vonalakban az, hogy az önkormány-
zat célja 1500 m2 önkormányzati köz-
funkció (művelődési ház, könyvtár, 3-400 
fős többfunkciós közösségi tér, orvosi ren-
delő) piaci alapú előteremtése úgy, hogy 
annak megvalósítása a város éves költség-
vetését ne terhelje érezhetően. Ez 3500 
m2 kereskedelmi funkció hitelből történő 
megvalósításával és hasznosításával érhető 
el úgy, hogy a hasznosításból befolyó bevé-
tel fedezze a hitel visszafizetését és a 700-
800 milliós közfunkció megvalósítását, 
mivel állami források erre nem kérhetők. 

A megvalósításról azonban az önkor-
mányzat még nem döntött, mivel a hitel-
felvételhez kormányengedély kell. Ennek 
alapja a Trenecon gazdasági koncepci-
ója. Felmentést kell kérni a plázastop 
alól is, mivel 300 m2 alapterület feletti 
üzlet megnyitása szintén kormányenge-
dély-köteles.

Az év hátralévő részében a megvalósítás 
részleteinek kidolgozása, egy projektcég 
felállítása, a tervezés megindítása közbe-
szerzési eljárással, s a területen még benn-
ragadt két magántulajdon kivásárlása lesz 
a feladat.

Az önkormányzat lakossági összefogás-
ra is számít, melyet jelez a beruházás javá-
ra beérkezett, tíz-húszezer forintos össze-
gekből álló több mint egymillió forintos 
adomány, bizonyítva, hogy ez a beruházás 
fontos Budakeszi lakóinak.

A városközpont fejlesztése 
nem érinti a városi költségvetést

Új iskola a FORFA 
helyett állami forrásból

A Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) 
kötött együttműködési megállapodás sze-
rint 1,3 milliárd forintból, kizárólag álla-
mi forrásból tíz tanteremmel, öt szaktan-
teremmel és a szükséges kiegészítő helyisé-
gekkel épülhet meg a budakeszi általános 
iskola új épülete a Kerekmezőn. Az önkor-
mányzat biztosította a területet és saját 
forrásból százmillió forintot a közművesí-
tésre, a telekalakítás és más szükséges in-
frastrukturális beruházásokra. Állampol-
gári visszajelzések alapján az önkormány-
zat módosításokat kért az eredeti megálla-
podáshoz képest, így még egy tantermet, 
és a szükséges kiegészítő helyiségek bőví-
tésének lehetőségét, valamint az ehhez 
szükséges pénzügyi források biztosítását. 
Ha a kiegészítő állami forrásokat nem 
kapja meg, Budakeszi a tizenegyedik tan-
termet és a bővítést önerőből is megépíti. 

Mivel Budakeszi abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy nő a gyereklét-
szám, az új épület régóta várt, mondhat-
ni vis maior beruházásként a FORFA-
épületek kiváltására elegendő. A gyermek-
létszám növekedéséből a következő évek-
ben jelentkező hosszabb távú igényeket 
további bővítésekkel kell majd megoldani. 

2016. január 1-jétől országosan átalakult 
a szociális és gyermekvédelmi ellátórend-
szer, amelynek keretében kiemelt feladat-
kört kaptak a járási székhelyek: Család- és 
Gyermekjóléti Központot kell működtetni-
ük. A Budakeszi, Fő u. 164. alatt tizennégy-
milliós önkormányzati beruházással kialakí-
tott új intézményben gyermekvédelmi, ható-
sági munkakört ellátó esetmenedzserek dol-
goznak, innen járnak ki a járás településeire. 

A központ új, ingyenes szolgáltatásai a 
Budakeszi járásban:  
–  családterápia, családkonzultáció, 

párterápia
– kapcsolattartási ügyelet
– mediáció, közvetítői eljárás
– jogi tanácsadás
– pszichológiai tanácsadás
–  készenléti telefonos szolgálat 

(06-20-243-0323) a nyitva tartási időn 
kívüli krízishelyzetek megoldására

– utcai szociális munka
– fejlesztőpedagógiai tanácsadás
Bejelentkezés: 06-23-451-147 vagy 
06-23-454-080

Bővült a HÍD Családsegítő

Március 21-én közleményt adott ki az 
LMP a budakeszi Farkashegyi reptér 
mögötti harminchektáros területen védett 
kökörcsinfajták és tavaszi hérics kiásása és 
eltüntetése miatt, melyet Szél Bernadett, 
az LMP társelnöke és Ligetiné Komáromi 
Gabriella, a párt budakeszi önkormányza-
ti képviselője jegyzett. A közlemény sze-
rint feljelentést tettek természetkárosítás 
miatt és magyarázatot kértek az illetékes 
kormányhivataltól és a nemzeti parktól. 
Az LMP a terület tulajdonosai által kezde-
ményezett területfejlesztési megállapodást 
sejti a háttérben, ami a terület átsorolását 
és luxusingatlanok építését célozta volna 
az önkormányzatnak fizetett kétszázmil-
lió forint fejében.

 Másnap dr. Csutoráné dr. Győri Ottília 
polgármester közleményben válaszolt, 
amelyben leszögezte, hogy a területet 
bejárták, de rendellenességet nem tapasz-
taltak. De mivel két képviselő is tényként 
számolt be a károkozásról, az önkormány-
zat feljelentést tett a területileg illetékes 
Budaörsi Rendőrkapitányságon. A polgár-
mester az LMP közleményének több állí-
tását is cáfolta.

 A terület tulajdonosai 2015-ben azzal 
keresték meg az önkormányzatot, hogy a 
terület átsorolását nem, de nyolc lakóin-
gatlan építésének engedélyezését kérik a 

mezőgazdasági területre érvényes 3%-os 
beépítési korláton belül. Ezért kétszáz 
millió forintot ajánlottak területrendezé-
si szerződés keretében, de a polgármester 
javaslatára a felajánlást végül is nem tár-
gyalták, mert a megalapozott döntéshez 
hatástanulmány készítését tartotta szüksé-
gesnek a képviselő-testület, különös tekin-
tettel a gazdasági, a környezeti, a közle-
kedési és a városfejlesztési szempontokra.

 A budakeszi ügy az országgyűlést is 
megjárta. Sallai R. Benedek, az LMP 
országgyűlési képviselője Fazekas Sándor 
alkalmasságát vonta kétségbe a termé-
szeti értékek védelmében, többek között 
a budakeszi Natura 2000-es területen 
a házépítési szándékot hozva példá-
nak. V. Németh Zsolt államtitkár sze-
rint Budakeszin építési beavatkozás nem 
történt, a természetkárosítás vaklárma. 
A képviselő a választ nem fogadta el, a 
parlament 106 igen, 31 nem szavazattal 
viszont igen.

 A Duna-Ipoly Nemzeti Park tájékozta-
tása szerint a közelmúltban felröppent ter-
mészetkárosítás hírére a természetvédel-
mi őrszolgálat azonnal bejárta a területet, 
de a károkozás helyszínét az elmúlt tizen-
öt évben kialakult helyismeretük ellenére 
sem találták meg, s azt megmutatni nekik 
senki sem tudta.                                 (x)

Kárt okoztak, vagy sem?

•  A BVV Kft. (városüzemeltetés) a Kossuth utcai telephelyér�l a Keszivíz Kft. Akácfa u. 18. alatti telephelyére költözött a terület rekultivációjáig. 
A Kossuth utcai ingatlan sorsáról az önkormányzat  még nem döntött.  A BVV Kft. a testvérváros Neckarsulmtól egy 18 éves, de igen jó állapotú 
Mercedes típusú emel�kosaras járm�vet kapott ajándékba.

•  Idén megépíti az önkormányzat az utat a József Attila utca leghátsó szakaszán, s a Nagy Sándor József utcában az utca két végén. Mivel az utca 
középs� részén az úttest alatt futó pincék kezelésére ellentmondásos szakvéleményeket kaptak, annak megoldása egyel�re még várat magára.

• A Pitypang óvoda két csoportszobával b�vül, pályázati forrásból.
•  Közvilágításra idén 15 millió forintot elkülönítettek. Els�ként a Tiefenweg és a Megyei út hiányzó közvilágítási pontjait pótolják, önkormányza-

ti beruházásban.
•  A város elektromos hálózatán idén az ELMÜ 60 millió forint értékben fejleszt: földkábeleket fektetnek a Makkosi út teljes hosszában, a 

Knáb János utcában és a József Attila utcában.
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Április 1-jén a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium biciklis külö-
nítménye Székesfehérvárra, Prohászka 
püspök sírjához zarándokolt. Tették 
ezt azért, mert névadójuk 89. mennyei 
születés-napját és második otthonuk 
25. születésnapját egy ilyen különleges 
ajándékkal szerették 
volna megünnepelni. 
A 12.A osztály beszá-
molója következik.

Az alkalom egy reme-
kül végiggondolt és 
összeállított lelkigya-
korlatként szolgált a 
szervező Bilik János 
tanár úr jóvoltából. 
Indulásnál a zarándokkeresztek és kerék-
párok megáldását Tóth András diakónus 
végezte, aki Bicskéig tekert a zarándokok-
kal. A változatos tájon át vezető utunkon 
a 24 tekerő diák biztonságát, kitartását 
öt szintén tekerő tanár, Földváry Miklós, 
Rubovszky Péter, Pitter Károly, Kovács 
András, Kutasy Pál, és a gazdasági vezető, 
Salakta Péter biztosította. Az ellátmányt 
Török Csaba igazgató úrtól kaptuk, aki 
az utolsó 18 kilométeren velünk kereke-
zett. A fényképekről Balogh Zoltán tanár 
úr gondoskodott.

Zarándoklatunk különleges állomása 
volt a székesfehérvári püspöki palota, 
ahol az udvaron várt bennünket Spányi 
Antal püspök atya, aki lelki útravaló-
ként Prohászka lelkiségéről és Kaszap 
István fiatalos, lendületes, őszinte és 
mély istenkapcsolatáról beszélt nekünk. 

Prohászka Ottokár és 
Kaszap István sírjá-
nál Tóth Tamás atya 
köszöntött minket, 
majd megkoszorúztuk 
Magyarország aposto-
lának és tanítómester-
ének sírját.

Őszintén reméljük, hogy ezzel a kerék-
páros zarándoklattal egy új hagyomány 
születik a gimnáziumban. Sokat kaptunk 
ezen a napon! Hála legyen érte Istennek! 
Deo Gratias!

Budakeszi önkormányzata 1995 óta 
Budakesziért emlékéremmel, 1999 óta 
Ifjúsági éremmel ismeri el az arra érde-
mesek munkáját. Idén Herein Gyula 
Budakesziért emlékérmet, Hellner 
Donáta és Komáromy-Poros Csongor 
pedig az Ifjúsági díjat vett át márci-
us 11-én a művelődési házban tartott 
ünnepségen. A díjakat dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottília, Budakeszi polgár-
mestere adta át.

Herein Gyula a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány kurátora, 
a Budakeszi Szépítő Egyesület 
pártoló tagja kiemelt szerepet 
vállalt az Ülő Krisztus-szobor, 
az I. világháborús emlékmű, 
az 1956-os kopjafa és emlék-
park, a Nepomuki Szent János-
szobor és környezete, a Martin-
kereszt felújításában, a német 
nemzetiségi emlékmű parkjá-
nak kialakításában, a makko-
si templom állagmegóvásában. 
Budakeszi tevékenysége mellett 
hihetetlen energiával munkál-
kodik a magyar értékek megőr-
zésén Erdélyben is a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány keretében, 
mint pl. 2008-ban a legkeletibb magyar 
vasúti őrház felújítása Gyimesbükkön, 
2010-ben magyar katonai emlékhely 
kialakítása az ezer éves határon. Társaival 

évek óta részt vesz a Gyimesi-szoros hegy-
vonulatain katonasírok felkutatásában és 
megjelölésében, melyért 2011-ben első 
osztályú magyar hadisír-gondozásért álla-
mi kitüntetést kapott.

Hellner Donáta többszörös országos 
alpesi síbajnok. A Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium után elvégezte a 
Testnevelési Egyetem testnevelő-edző 
szakát és gimnáziumának testnevelője. 
A Viadal Sport Egyesület versenyzője-

ként – ma már edzője is – többszörös kor-
osztályos alpesi sí magyar bajnok és csa-
patbajnok. A Magyar Sí Szövetség váloga-
tott kerettagja. 

Komáromy-Poros Csongor párbajtőrö-
ző a Budapesti Gazdasági Főiskola kül-
kereskedelmi karán nemzetközi gaz-
dálkodásból diplomázott, s a General 
Electric magyarországi képviseletén ter-
mékmenedzser. Sport-pályafutását Sinkai 
Józsefné és Nemere Jánosné testneve-
lőknek köszönheti, akik megtanították, 
hogy a sport akaraterőt és kitartást ad 
annak, aki kellő elhivatottsággal gyakorol-
ja. Kulcsár Krisztián olimpiai ezüstérmes 

és világbajnok párbajtőröző hatá-
sára hagyta ott a kosárlabdát és az 
atlétikát, és 12 évesen vívni kezdett. 
Jelenleg a párbajtőr-válogatott tagja 
a Budapesti Vasutas SC-ben. 

Az ünnepségen miniszteri elisme-
rő oklevelet kapott dr. Dömötörné 
Papp Hargita, a Nagy Sándor József 
Gimnázium igazgatója. Az elisme-
rést a gimnázium tantestülete kez-
deményezte, s Balog Zoltán minisz-
ter nevében Hoyos Zsuzsanna, a 
budakeszi tankerület vezetője adta 
át. Papp Hargita 1975-ben szer-
zett matematika-fizika szakos taná-
ri diplomát Pécsen, majd 1980-ban 
az ELTE Természettudományi kará-
nak fizika szakán. 2001-ben köz-
oktatási vezetői oklevelet kapott a 

Budapesti Műszaki Egyetemen. 1986 óta 
tagja a gimnázium tantestületének, 1997 
óta igazgatója az intézménynek. 

kohuka

Kitüntetések március 15-én

Hargitay András az 
úszóválogatott 

új szövetségi kapitánya
A Magyar Úszószövetség a sportág első 
magyar világbajnokát, az eddigi után-
pótlás-kapitányt határozatlan időre 
kinevezte a Kiss László lemondásával 
megüresedett posztra. Hargitay András 
1984 és 1988 között már irányította a 
válogatottat.

Az új szövetségi kapitány segítői a test-
nevelési egyetem úszótanszékének veze-
tője, Sós Csaba és Moszkva olimpiai baj-
noka, a MÚSZ elnökségének tagja, a Jövő 
SC ügyvezetője, Wladár Sándor lesznek. 
Hargitay András helyén az új utánpótlás-
kapitány Petrov Iván, a győri klub veze-
tőedzője.

Kiss Lászlóról a privatkopo.hu inter-
netes portál írta meg, hogy 1961-ben, 
21 éves korában két másik úszóval meg-
erőszakolt egy fiatal lányt, amiért három 
év börtönre ítélték. A 75 éves szakember 
a magyar sport érdekeire, s a személyét 
ért támadás folytán megrendült egészsé-
gi állapotára hivatkozva rövid időn belül 
lemondott tisztségéről. Egyben jelezte, 
hogy az egykori „ítéletben foglaltak valót-
lanságának bizonyítása érdekében” meg-
tette a szükséges lépéseket.            (MTI)

Prohászkától Prohászkáig
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Átadták Budapesten a Budaörsi úti új, 
kétszintű közúti csomópontot, amelyet 
a 4-es metró beruházásához kapcsolód-
va építettek nettó 7,2 milliárd forint-
ból. Az építkezés 2014-ben kezdődött, 
85 hétig tartott, és a beruházásnak 
naponta 120 ezer autós látja a hasznát.

A csomópont április 18-i átadásán Tarlós 
István főpolgármester elmondta, hogy 
a csomópont építése kifejezett vállalás 
volt az Európai Uniónál, egyik legfon-
tosabb célja a 4-es metró, a BKV- és a 
Volán-járatok, valamint a P+R parko-
lók jobb elérésének biztosítása, melynek 
során kicserélték a teljes közműhálózatot, 
megújult a közvilágítás, kétszintű csomó-
pont, akadálymentes gyalogos- és kerék-
páros-aluljáró, valamint zajvédő fal épült. 

A kivitelező az építkezés során a közle-
kedést végig biztosította: úgy kellett egy 
felszín alatt is futó rendszert megépíteni, 
hogy közben a forgalmat csak a lehető leg-
kisebb mértékben akadályozták.

Tarlós István kitért arra is, hogy folya-
matosan bővül a P+R parkolók száma, 
jelenleg ezer parkolóhely van már a 4-es 
metró kelenföldi végállomásánál, az év 
végére pedig mintegy ezerötszáz parkoló-
hely áll majd az autósok rendelkezésére.

Heteken belül átadják a felújított Széll 
Kálmán teret is. A fejlesztésnek köszön-
hetően élhető közösségi tér születik újjá, 
közelebb kerülnek egymáshoz a megállók 
és teljesen akadálymentessé válik a gyalo-
gosközlekedés – mondta Tarlós István. 

Járási hírek

Átadták a Budaörsi úti új csomópontot

A BKK Zrt. korábbi terveivel szemben 
mégsem szűnik meg a 240-es buszjá-
rat, sőt sem a menetrendje, sem az 
útvonala nem változik  - tudatta a 
közlekedési társaság Budaörs polgár-
mesterével. Így elérte célját az önkor-
mányzat és a lakosság kiállása a busz 
megmaradása mellett.

Márciusban szórólapon hívta fel az 
önkormányzat a lakosság figyelmét, hogy 
a BKK Zrt. a 240-es busz megszüntetésé-
nek tervéről indított társadalmi egyezte-
tést, s arra kérte a budaörsieket, mondják 
el a BKK-nak ezzel kapcsolatos vélemé-
nyüket. Több százan tették ezt meg, 99 
százalékban kiállva a 240-es busz meg-
maradása mellett. 

Ezzel párhuzamosan az önkormány-
zat egyeztetést kezdeményezett a busz-
járat jövőjéről a BKK Zrt-vel. A tárgya-
lások eredményéről 2016. április 15-én 
tájékoztatta Wittinghoff Tamás pol-

gármestert Fajcsák Lajos, a Budapesti 
Közlekedési Központ vezetője, misze-
rint „a 240-es jelzésű autóbusz viszonylat 
közlekedési jellemzőit (útvonal, menet-
rend, teljesítmény) a BKK nem fogja 
módosítani.”

A BKK Zrt. a Sasadi úti csomópont 
átadását követő forgalmi változásokról 
is tájékoztatta a Budaörsi Polgármesteri 
Hivatalt. Eszerint a   40-es, 40B, 88-as 
és 88B autóbuszok menetrendjébe az 
átszállások javítása érdekében többlet-
megállókat iktatott be a BKK. Ez azon-
ban nem jár az indulási idők módosu-
lásával. A Budaörs felé közlekedő 40E 
és 188E autóbuszok az új csomópont-
nak köszönhetően mintegy 3-5 perc-
cel gyorsabban érik el a végállomásukat. 
A Kelenföldi vasútállomásról való indu-
lási idejük azonban nem változik. A 140-
es, a 140A, a 142-es, a 240-es, a 940-es, a 
972-es és a 972B autóbuszokat a változás 
nem érinti. (Budaörs önkormányzata)

Megmarad a 240-es busz

A Budaörsi Mentőállomás az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány és a Roche 
Magyarország Kft. összefogásával 
egy HT70P Synbol típusú lélegeztető 
géppet kapott. A közel 3,5 millió forin-
tos, csúcstechnológiás eszköz segítségé-
vel jelentős mértékben nőhetnek a sür-
gős ellátásra szorulók túlélési esélyei.

A berendezés lényegesen egyszerűbbé teszi 
a traumás, eszméletüket elveszítő, spon-
tán légzésre nem képes betegek lélegezte-
tését. Szemben a ballonos eszközökkel, a 
HT70P Synbol automatikusan gondosko-
dik a lélegeztetésről, megkönnyítve így a 
mentő személyzetének munkáját, s lehe-
tővé teszi, hogy szükség esetén nagyobb 

figyelmet fordítsanak egyéb feladatokra. 
A korábbi készülékeknél kisebb, köny-
nyebb berendezés további előnye, hogy a 
gyermekeknél is használható.

A Budaörsi Mentőállomás harminc 
fővel és két autóval látja el a Budaörs, 
Törökbálint, Biatorbágy és Budakeszi kis-
térséget, mintegy 150-200 ezer ember ellá-
tását biztosítva. A Roche Magyarország 
programszerűen évek óta segíti például az 
Országos Mentőszolgálat Alapítványt, és 
a Budaörsi Mentőállomást sem első alka-
lommal támogatta. A múlt évben egy, a 
WHO által is ajánlott, csúcsminőségű, 
Lifepak 15 defibrillátorhoz jutott hozzá 
a Budaörsi Mentőállomás a társaságnak 
köszönhetően.

Csúcstechnológiás lélegeztető gép 
a budaörsi mentőknél

Március 24-én Sárváron adták át a 
vers-, próza- és tanulmánydíjakat a 39. 
Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi 
Pályázat és Találkozón, melyet az Írók 
Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a 
Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár 
városa rendezett. Próza-kategóriában a 
biatorbágyi Medvegy Anna bronzokle-
velet vett át a nagy múlttal rendelkező 
középiskolai rendezvényen.

A csaknem 400 pályázat beküldője közül a 
legjobb ötvenhárom pályázót hívta meg a 
zsűri Sárvárra, a Nádasdy Várba, ahol a két 
és fél napos műhelymunka során a zsűri 
tagjai megbeszélték a pályázókkal alkotá-
saik erényeit, hibáit, kiértékelték bekül-
dött írásaikat.

Az előzsűri és a zsűri tagjai voltak: 
Bertha Zoltán irodalomtörténész, Gere 
Zsolt irodalomtörténész, Jámborné Balog 
Tünde prózaíró, Kemény István költő, 
író, Kontra Ferenc író, szerkesztő, Mezey 
Katalin költő, szerkesztő, Papp Márió 
költő, szerkesztő és Vörös István költő, 
műfordító. (MTI)

Biatorbágyi díj a 
Kárpát-medencei Középiskolás 

Irodalmi Pályázaton
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Nagyapám örülne, szerelme 
volt a Pincehegy, naponta 
rótta a kitaposott földes utat 
a pincéjéhez, nem volt még 
Kincsem köz, térkővel kira-
kott úttal. „Egyszer nagyon 
büszke leszel, hogy itt élsz 
és jól ismered a hegyet, és 
még pincéd is lesz.” – mond-
ta. A büszkeség maradt, a 
pince sajnos nem… Április 
16-án Pátyon tartották a 
Pincefalvak Napját.

A Kárpát-medence pincefal-
vai (Bölcske, Császártöltés, 
Cserépfalu, Györköny, Hajós, 
Monor, Nemesnádudvar, 
Noszvaj, Ócsa, Páty) Európa 
különlegességének számí-
tanak. Építészeti öröksé-
gük megőrzése érdeké-
ben a Magyar Pincefalvak 
Vidékfejlesztési Szövet-
sége (MPVSZ) idén kez-
deményezi a pincefalvak 
hungarikummá nyilvá-
nítását a helyi, a megyei, 
majd az Országos 
Értéktáron keresztül. 
A tavaly Monoron, idén 
pedig Pátyon otthonra lelt 
Pincefalvak Napja szerve-
zőinek az a nem titkolt célja, 
hogy a magyar borturizmus-
ban kiemelkedő szerepre hivatott 
programot országos hírnévre emeljék.

A Páty önkormányzata, a Buda környé-
ki Borkultúra Egyesület és Czentár László, 

a pátyi értéktár vezetője nevé-
vel fémjelzett Pincefalvak 
Napja délelőttjén a művelődé-
si házban szakmai tanácsko-
zást tartottak. Székely László 
polgármester, Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képvise-
lő, Szakáli István Loránd, a 
Földművelésügyi Minisztérium 
helyettes államtitkára, Braun 
Zoltán, a MPVSZ elnöke, 
Györköny polgármestere és 
Lakner Zoltán, a Szent István 
Egyetemnek a borturizmus 
nemzetgazdasági jelentőségé-
ről előadó docense egyet értet-
tek abban, hogy a pincefalvak 

kultúráját a súlyuknak meg-
felelően kezelni, s a szö-

vetség céljait támogat-
ni kell. Ennek jegyé-
ben Páty önkor-
mányzata jelentős 
összegeket tervez a 
közeljövőben a 
pincefalu közmű-
vesítésére.

A délutánt kul-
turális progra-
mok színesítették. 

A közösségi házban 
Rokaly Edina porce-

lán- és Essz Anna tűz-
zománc-készítő kiál-

lítása várta a látogató-
kat. A Pincehegyen a pin-

cefalvakból érkező tánccso-
portok mutatkoztak be. A Vivat Bacchus 
énekegyüttes és az este sztárvendége, a 
Budapest Bár zenekar hamisítatlan fesz-
tiválhangulatot varázsoltak a nagyszín-
padra.
A pátyi rendezvényen szervez-
ték meg először a Pincefalvak borver-
senyét, melyen Bölcske, Császártöltés, 
Cserépfalu, Györköny, Hajós, Monor, 
Nemesnádudvar, Noszvaj és Páty borászai 
neveztek.                                      hájas

Hungarikum 
lehet a pátyi Pincefalu

A 1103-as jelű Budakeszi-Perbál össze-
kötő út 9+853 kilométer szelvényé-
ben (Budajenői út - Fő utca - Muskátli 
utca - Napsugár utca csomópontja) 
körforgalmú csomópont épül Telkiben. 
A közbeszerzési eljárás során kiválasz-
tott kivitelezőnek a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 2016 áprilisában átad-
ta a munkaterületet. Az érintett sza-
kaszon idén nyárig forgalomkorláto-
zásokra kell számítaniuk a közleke-
dőknek.

A beruházás során új aszfaltburkolat 
készül, átépítik a vízelvezető rendszert és 
az új körforgalmú csomópont környeze-
tében a közvilágítást is. A teljes felújított 
szakaszon új burkolati jeleket festenek 
fel a kivitelező munkatársai és új jelző-
táblákat helyeznek ki. A beruházás mint-
egy nettó 150 millió forint hazai forrásból 
valósul meg. A munkálatok 2016 nyarán 
fejeződnek be.                   (Magyar Közút)

Új körforgalom 
épül Telkiben

Tornatermek, tantermek és tanuszo-
dák épülhetnek a nemzeti köznevelési 
infrastruktúra-fejlesztési programban 
az ország számos pontján. A prog-
ram első ütemében szereplő 24 tante-
rem közül tízet már átadtak, köztük 
Nagykovácsi és Telki tornatermét is. 
A program részeként pedig 
Budakeszin komplett iskolafejlesztés 
valósul meg.

Az idén tornateremre, tantermekre és 
tanuszodákra egyaránt 2,97-2,97 milli-
árd forint áll rendelkezésre: 24 tanterem, 

5 komplett iskolafejlesztés valósulhat 
meg (Budakeszin, Dunakeszin, Fertődön, 
Geszten és Izsákon), 25 tornaterem és 24 
tanuszoda épülhet fel. 

A szaktárca MTI-hez eljuttatott tájé-
koztatása szerint a 24 tanterem és a 
25 tornaterem építménye önkormány-
zati tulajdonba, míg a 24 tanuszo-
da az állam tulajdonába és a Nemzeti 
Sportközpontok (NSK) vagyonkezelésébe 
kerül.  Az uszodák mindennapos üzemel-
tetéséről a továbbiakban az NSK gondos-
kodik, ezzel tehermentesítve az érintett 
önkormányzatokat.                      (MTI)

Tornatermek, tantermek 
és tanuszodák épülnek

A legjobb, 
arany min�sítés� fehér borok:

1.  Berger Gábor (Császártöltés) Olaszrizling 2015 
(19,100 ponttal)

2.  Hollósi István (Nemesnádudvar) Cserszegi 
F�szeres 2015 (18.867)

3.  Gábor Ákos (Páty) Sauvignon Blanc (Etyek) 2015 
(18,850)

4.  Megyeri-Hanti (Monor) Cserszegi F�szeres 2015 
(18,800)

5.  Dr. Tóth Mihály (Bölcske) Hárslevel� 2015 
(18,733)

6.  Gábor Ákos (Páty) Olaszrizling (K�röshegy) 2015 
(18,567)

7.  Szemerey István (Császártöltés) Chardonnay 2015 
(18,533)

Ezüstmin�sítés� fehér borok:
1.  Mizsey Lajos (Cserépfalu) Cuvée 2015 (18,383)
2.  Ritecz Pince(Páty) Ismerked� Cuvée 2015 

(18,117)
Bronzmin�sítés� fehér bor: 

Tomolik Pince (Bölcske) Sauvignon Blanc 2015 
(17,483)

Aranyérmes rosék:
1.  Tomolik Pince (Bölcske) Kékfrankos 2015 (19,120)
2.  Gábor Ákos (Páty) Cabernet Sauvignon 2015 

(18,780)
3.  Megyeri-Hanti (Monor) Kékfrankos 2015 (18,670)
4.  Keresztes Pince (Bölcske) Kékfrankos 2015 

(18,600)
Ezüstérmes rosé: 

Csendes Péter (Cserépfalu) Cuvée 2015 (17,600)
Bronzérmes rosé: 

Szemerey István (Császártöltés) Zweigelt 2015 
(17,500)

Aranyérmes vörösborok:
1.  Braun Zoltán (Györköny) Cabernet Franc 2012 

(19,000)
2.  PBT-Ritecz Pince (Páty) Triola Cuvée 2015 

(18,860)
3.  Hepp Pince (Hajós) Zweigelt 2009 (18,720)
4.  Gábor Ákos (Páty) Cabernet Sauvignon 

(Szekszárd) 2011 (18,660)
5.  Kovács Borház (Hajós) Cabernet Sauvignon 2015 

(18,620)
 6.  Dósa László (Cserépfalu) Cabernet Sauvignon 

2015 (18,590)
Ezüstérmes vörösbor: 

Totti pince (Nemesnádudvar) Cabernet Franc 2014 
(18,420)

Bronzérmes vörösbor: 
Sitkei Gábor (Bölcske) Cabernet Franc 2015 (17,100)
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A fiatal mezőgazdasági termelők gaz-
daságalapítása, a birtokszerkezet átala-
kítása, a gazdák korszerkezetének javí-
tása, a vidék népességmegtartó ereje 
és a mezőgazdasági termelés hosszú 
távú megtartása érdekében 18 és 40 
év közötti, vállalkozó fiatalok üzem-
mérettől és a tevékenység munkaigé-
nyességétől függően max. negyvenezer 
eurós, azaz több mint tizenkétmillió 
forintos, vissza nem térítendő támo-
gatásra pályázhatnak a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). 
Pregitzer Tamást, a 24 éves fiatal gaz-
dát, 2014. évi nyertest a pályázat-
tal kapcsolatos tapasztalatairól kér-
deztem.

– Az MVH a munkaigényes termelési ága-
kat, vagyis a kertészetet és az állattar-
tást jobban támogatja. A pályázatomat 
úgy állítottam össze, hogy bár foglalko-
zom szántóföldi kultúrával, de mellette 
ott a szőlő és a paradicsom is. Az elnyert 
összeg 90 %-át előre kifizették. Négy év 
után ellenőrzik, hogy a vállalásaimat telje-
sítettem-e, s igényt tarthatok-e a maradék 
10%-ra az öt éves pályázati időszak utol-
só évében. 
– A pályázat második évében jár. 
Eddig hogyan értékeli, öt év után 
folytatja?
– Aki egyszer belekóstolt 
ebbe az életformába, az nehe-
zen hagyja ott. Nagyon siker-
telen öt évet kell hátrahagy-
ni ahhoz, hogy az ember arra 
a végkövetkeztetésre jusson, 
hogy neki ebből elég volt.
– Mekkora területen gazdálkodik, 
és mit termel?
– 2015 januárjától foglalkozom főállás-
ban a mezőgazdasággal. Hét hektár szán-
tó hagyományos szántóföldi kultúrával. 
Három hektár kaszáló Perbál környékén, 
két hektár szőlő Telkiben és Budajenőn, 
részben saját tulajdon, részben bérlemény. 

Feljövőben van a paradicsom, idén már 
2000 palánta szabadföldön négy fő faj-
tával, másik három fajta kisebb mennyi-
ségben, s még három fajta csemegekuko-
rica 2000 m²-en. Állattartásban, hagyo-
mányosan magyar fajtájú tyúkok, sertések 
tartásában is gondolkodom, de ehhez inf-
rastruktúra, pl. ól szükséges, amihez még 
nincs meg az anyagi fedezet. A kisüzemi 
zöldség és gyümölcs feldolgozás is érle-
lődik, de ahhoz is megfelelő helyiség és 
gépesítés kell.
– Mire használta fel a pályázati pénzt?
– A családomnak nem 
volt olyan gazdasága, 
amit át tudtam volna 
venni. Nagyszüleim 
még gazdálkodtak, 
de szüleim már nem. 
Így gépesítésre ment 
el a támogatás legna-
gyobb része. Jelentős 
tétel volt a traktor 
és egy kombinált per-
metező, amit szántó-
földön és szőlőben is 
jól lehet használni. 
Nincs még meg min-

den, de amik az időben, gyorsan és haté-
konyan végzendő feladatokhoz szüksége-
sek, megvannak. A támogatási összegből 
vásároltam meg a vetőmagokat, a növény-
védő szereket, szivattyút, locsolórendszert 
a paradicsomhoz.

– Ha nem volt a családi gazdaságból fakadó 
kényszerítő erő, s az ELTE terület- és település-
fejlesztő szakán szerzett diplomát, mégis mi von-
zotta a mezőgazdaság felé?
– Az egyetem alatt egyre kevésbé von-
zott az a lehetőség, hogy az életemet egy 
irodában, íróasztal mögött ülve tölthe-
tem. Elvégeztem hát egy mezőgazdasá-
gi technikusi OKJ-s képzést. A gazdálko-
dásban az ember a maga ura lehet, s bár 
erős kockázat- és felelősségvállalás mel-
lett, de a saját kreativitását élheti meg. 
És mindig is nagyon szerettem volna egy 

jól működő piros traktort. 
Gondoltam, másodállás-
ban művelhetném a csalá-
di földeket. Aztán rábuk-
kantam a fiatal gazdák 
induló támogatására.
– Van-e segítsége?
– Családom nagyon sokat 
segít, de alapvetően 
én vagyok az, aki min-
den nap ezzel foglalko-
zik. Nagyon sok taná-
csot kapok a többi gaz-
dától, a tapasztalataikra 
erősen támaszkodom. Egy 
nagyon jó gazdaközösség-
be kerültem, aminek meg-
próbálok magam is aktív 

tagja lenni. 
– Mi a siker ebben a munkában?
– Mindent sikernek tekintek, ami jó minő-
séget ad: ha a szőlő szép, ha a paradicsom 
jóízű, még ha nem is olyan szép, mint a 
bolti, vagy ha egy táblán kellő mennyi-
ségű gabonát tudok learatni. De kudarc, 
ha csak a töredékét takarítom be annak, 
ami az elvárás. Kudarc a tapasztalatlanság 
miatt elvesztegetett idő, a váratlan aka-
dályok, ami a jól eltervezett időbeosztást 
a feje tetejére állítja. De siker egy elnyert 
pályázat és az a sok apró tudás, amit a 
kemény küzdelmek során végül elsajátít 
az ember.

Koós Hutás Katalin

Fiatal gazdák induló támogatása

Magyarország köztársasági elnöke nem-
zeti ünnepünkön Kossuth-díjat adott át 
Gulyás Dénes operaénekesnek művészi 
pályája, a fiatal ének- és zeneművészek 
képzését, pályakezdését segítő fáradha-
tatlan oktatói munkája elismeréseként. 
Az első díjakat 1948. március 14-én, az 
1848-as forradalom centenáriumán osz-
tották ki.

Gulyás Dénes (1954) lakatosipa-
ri szakmunkásképzőt végzett, közben 
énekelni is tanult. 1973-ban felvették a 
Zeneakadémiára, 1978-ban operaénekes 
és művésztanár dplomát szerzett. 1979-
ben második lett egy pármai énekverse-
nyen, majd 1982-ben megnyerte az első 
Pavarotti-énekversenyt Philadelphiában. 
1990-ig a Magyar Állami Operaház tagja, 

két évig a Szegedi Nemzeti Színház tagja, 
1992-93-ban a Győri Nemzeti Színház 
operatagozatának vezetője, 2011-től 
a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazga-
tója. Európa vezető színházaiban éne-
kelt, a legnevesebb karmesterekkel dol-
gozott együtt. 1995 óta daléneklést tanít 
a Zeneakadémián, melynek adjunk-
tusa, vezető tanára a bajai Pavarotti 
Emlékkurzusnak. Nagykovácsiban ő alapí-
totta a Linum művészeti fesztivált. 2006-
2014 között a Fidesz országgyűlési kép-
viselője. Díjai: Liszt Ferenc-díj (1982), 
érdemes művész (1985), kiváló művész 
(2000), Köztársasági Elnöki érdemérem 
(2003), Magyar Művészetért Díj (2005), 
Bartók Béla-emlékdíj (2006), Magyar 
Örökség Díj (2014).

Gulyás Dénes Kossuth-díjat kapott Helyi kisbusz-járatot 
indítottak

Nagykovácsi önkormányzatának támoga-
tásával 2016. április 4-től személyszállí-
tó kisbusz-járat indul a Zsíroshegy északi 
területe és Nagykovácsi központja között 
minden hétköznap, a Kálvária dombtól 
(víztározó) húszpercenként 6:30 és 10 
óra között, délután szintén 20 percen-
ként az Általános Iskolától indulva 14-19 
óra között.

Az útvonal: Zsíroshegy Csille – Turista 
út – Kálvária sétány – Ady Endre utca 
– Polgármesteri Hivatal – Nagykovácsi 
Általános Iskola. 

A jegy ára: 300 Ft/fő/alkalom. A bérlet 
ára: 7 500 Ft/fő/hó. A buszjárat ünnepnap-
okon és hétvégén nem közlekedik.

(Nagykovácsi önkormányzata)
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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.).

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

Kíméletes mell-vizsgálat nőknek
 

Nagyon fájt, soha többé nem megyek! – gyakran hallani ilyen 
panaszokat mammográfia után.

Az egészség megőrzéséhez viszont szükségesek a szűrővizs-
gálatok. Akkor most mit tegyek, préseltessem magam vagy 
ne? Kitegyem a szervezetemet sugárterhelésnek vagy nem? 
Egyáltalán milyen lehetőségeim vannak a mammográfián túl? 
– teszi fel magának a kérdést az egészségtudatos nő.

Az egyik leghatékonyabb lehetőség a BREASTLIGHT-
LÁMPÁS ÁTVILÁGÍTÁS.

Mi is ez? A mellet átvilágítva különbséget tesz a normál 
szövetállomány és azon területek között, ahol olyan vérerek 
vannak, amelyek rendellenességet jelezhetnek. Kíméletes 
módszer: nincs összepréselés, fájdalommentes, és sugárterhe-
lést sem kap a szervezet. Bármilyen gyakorisággal végezhető.

KINEK ÉS MIKOR AJÁNLOTT? Olyan nőknek, akik-
nek ún. „csomós” mellük van és a kézi ellenőrzés nehézséget 
okoz, nagyobb mell esetén, amikor bizonytalan az önvizsgá-
lati eredmény, várandósság-szoptatás idején, mell-műtéten át-
esett hölgyeknél, implantátum használatakor, amikor a mam-
mográfiás szűrés ellenjavallt, és minden hölgynek, aki szeret-
ne hosszú ideig egészségben köztünk élni.

A vizsgálat nem helyettesíti a teljes nőgyógyászati szűrést!

Férfiaknak vizsgálat 2 csepp vérből
 

Sok férfit tart vissza a kellemetlen urológiai végbélvizsgálat a 
prosztataszűréstől. Pedig tény, hogy a korán felismert elvál-
tozások nagyobb eséllyel helyrehozhatók. De vajon megúszha-
tó-e a kellemetlen vizsgálat?

Igen, van ilyen lehetőség. Prosztata vizsgálat vércseppana-
lízissel, mindössze 2 csepp vérből, és semmi más. Ez az ún. 
PSA-MÉRÉS.

Hogyan vesznek vért? Pontosan ugyanúgy, mint amikor va-
laki vércukrot mér otthon magának. Ujjbegyből, egyszer hasz-
nálatos, automata, steril tűvel. Tizenöt perc múlva kész az 
eredmény. Egy évben egyszer elég elvégeztetni, de ha bármi-
lyen, a szabad vizeletürítést korlátozó vagy egyéb tünet jelent-
kezik, akkor korábban.

KINEK ÉS MIKOR AJÁNLOTT? Negyven év feletti fér-
fiaknak az esetleges elváltozások korai felismerésére, vizelési 
problémák hátterének feltárására, gyakori éjszakai vizeletürí-
téskor, gyenge vizeletsugár esetén, ha nehezen, esetleg fájdal-
masan indul a vizelet, prosztata műtét utáni ellenőrzésre, aki 
szeretné tudni, hogy a tünetmentes állapot mögött nem bú-
jik meg semmilyen elváltozás, és minden férfinak, aki szeretne 
egészséges, hosszú életet élni.

A vizsgálat nem helyettesíti a teljes urológiai szűrést.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő u. 108.) minden csütörtökön 18 órától, 
valamint Budapesten, a Bionom Kft.-ben (XIII. kerület Csángó u. 8.). A vizsgálat 3 500 Ft.
Bejelentkezés, bővebb felvilágosítás dr. Bártfai Katalin gyógyszerész-természetgyógyásznál.
Tel.: +36-70-649-48-00 (18-20 óra között, egyéb időpontban üzenetrögzítő)
E-mail: vizsgalat.psa@gmail.com
Kívánságra otthonában is elvégezhető a vizsgálat!

Hol lehet 
elérni ezeket 

a vizsgálatokat?
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A 25 éve önállóan működő budakeszi 
zeneiskola névadója eddig a farkasréti 
temetőben nyugvó hamvainak a város 
díszsírhelyet adományozott. A zongo-
rát ábrázoló gránit síremléket március 
31-én avatták a budakeszi temetőben. 

Czövek Erna, Erdélyben született zene-
pedagógus, a kodályi gondolatot követ-
ve a tömegzenei nevelés és az új típusú 
zeneoktatás egyik élharcosaként a zenét 
minden társadalmi réteghez gyermekköz-
pontú tanítási elveit megalkotva próbál-
ta eljuttatni. 

Czövek Erna 1961-ben költözött 
Budakeszire, s 1968-ig élt a Petőfi u. 
15-ben. Itt szervezte meg az első 
Zeneoktatói Munkaközösséget a saját 

tantestületének tagjaiból. 1991-
ben az addig a százhalombat-
tai körzethez tartozó zeneiskolai 
tagozat önállósult és Budakeszi 
Önkormányzati Zeneiskola néven 
működött tovább. Czövek Erna 
nevét az intézmény 1996-ban 
vette fel. 1983-ban bekövetke-
zett halálakor nem volt élő hoz-
zátartozója, így azóta Budakeszi 
önkormányzata kezelte a sír-
helyét a farkasréti temetőben. 
Hamvainak Budakeszire hozata-
lát Kapitány Katalin, az iskola volt igaz-
gatója, Béres János, akit a zenepedagógus 
fiaként szeretett és Barcsik Hédi, a zene-
iskola jelenlegi vezetője kezdeményezték.

Az ünnepségen Czövek Ernát Barcsik 

Hédi, Kapitány Katalin dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottília polgármester és Brassói 
Sándor, az Oktatási Hivatal közművelő-
dési helyettese méltatta.

kohuka

Czövek Erna díszsírhelyet kapott Budakeszin

Negyven nap után épp a pünkösdi búcsú-
ra érkezik Csíksomlyóra az a Budapestről 
induló gyalogos zarándokcsoport, mely 
április 5-én kezdte zarándoklatát a Mária-
úton. Útközben érintik a Mária-út több 
száz települését. A teljes távot megtevő csa-
pat húsz fő, s minden nap hosszabb-rövi-
debb időre bárki csatlakozhat hozzájuk. 
A napi szakaszok a következő linken érhe-
tők el: http://mariaut.hu/tart-farticle-1249
-30728-1/Punkosdi_40_napos_zarandoklat_
menetrendje. A zarándoklatot a Mária Út 
önkéntesei szervezik és vezetik.

A gyalogos zarándoklás április 5-én reg-

gel 7 órakor indult a Normafától, a zarán-
dokok és csatlakozók reggel 9 órakor 
szentmisén vehettek részt a Kútvölgyi 
kápolnában. A csapat 10 óra 45 körül 
ért a városmajori templomhoz, délben 
pedig a Mátyás-templomhoz, ezt követő-
en a Szabadság-hídon át folytatták útjukat 
Csíksomlyó felé. A negyven napos, 900 
kilométeres zarándoklás hosszú és nehéz, 
viszont a zarándoklat során minden nap 
számítani lehet a Mária Út önkénteseinek 
segítségére és az Út mentén élő emberek 
rokonszenvére, különösen Isten erejére. 

forrás: mariaut.hu

Gyalogosan a Mária-úton Csíksomlyóra
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Barcsik Hédi, dr. Győri Ottília, 
Brassói Sándor és Kapitány Katalin

Járási hírek



0 2016. II. szám

12

Buda környéki Irányt� P r o g r a m a j á n l ó

A Nyakas-kőtől az Ürge-
hegyen át, zenés kísérettel, 

pincéről pincére.
Tel.: +36 23 310 636

http://faluhaz.biatorbagy.hu

Május 14. szombat 11.30
MAGYAROK MISÉJE

a csíksomylóival egy időben
Pilisszántón, a Somlyó-hegy 

nyergében.
A szántói misét bemutatja:

Berszán Lajos 
Gyimesfelsőlokról.

Május 19. csütörtök 17.30

DR. BARITZ SAROLTA 
LAURA OP 

hittantanár, okleveles köz-
gazda, multinacionális cég 

volt pénzügyi vezetője
a Marczi-esték vendége.

A belépés díjtalan
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
www.marczi.hu.

Május 20. péntek
M. SARLÓS ERZSÉBET 

kiállítása 
a biatorbágyi faluházban.

Május 20-tól péntekenként
14-16 óra

COACHING-ÜGYELET 
a biatorbágyi faluházban

Bejelentkezés: 06-70-536-
7635, 06-30-973-4773.

Répási Szilvia és 
dr. Kutnyánszky-Horváth 

Annamária.

Május 20. péntek 20 óra
FRIM FRAM 

(Eleanor Young / Can)
Belépődíj: 1000 Ft

a biatorbágyi faluházban.

Május 21. szombat 8-15 óra
BENTA KUPA
íjász-, dobó- és 

hajítófegyver-kupa a 
biatorbágyi Iharos 

lőtéren. Nevezés május 
15-ig Salamon Györgynél 

06-30-521-7741, 
bentabaranta@t-online.hu 

Előnevezés: 3000 Ft, 
helyben: 3500 Ft.

Május 21. szombat 10-18 óra
XIX. GYERMEKBÁBOS 

TALÁLKOZÓ
a biatorbágyi faluházban.

Május 21. szombat 15 óra
Irodalmi barangolás 

Kiss Eszterrel 
ORAVECZ IMRE

író-költő-nyelvésszel
Június 11. szombat 15 óra
ÉVADZÁRÓ VERSELÉS 
a pátyi közösségi házban

(Rákóczi út 13.)

Május 21. szombat 18 óra
A DIKTÁTOR (1940)

a budakeszi Rathauskellerben
(Fő u. 177.)

www.rarhaus.hu

Május 23. hétfő 19 óra
KORTÁRS ÍRÓK, 

KÖLTŐK 
a Chaplin klubban

a biatorbágyi faluházban.
Belépődíj: 1000 Ft

Május 25. szerda 11 óra
LÚDAS MATYI

a kecskeméti Ciróka 
Bábszínház előadása

Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Május 26. csütörtök 18.30
EGY ESTE JUHÁSZ 

FERENCCEL
Kabdebó Lóránt 

irodalomtörténésszel
a biatorbágyi faluházban.

Május 28. szombat 9-18 óra
JÁTÉKLIGET

gyermeknap a biatorbágyi 
faluházban.

CSALÁDI NAP 
a biatorbágyi közösségi 

házban.
Info: Tel.: +36 23 310 636
http://faluhaz.biatorbagy.hu

www.family.hu

Május 28. szombat 19 óra
KALÁKA felnőtteknek

Vendég: HUZELLA PÉTER
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Május 30. hétfő17-19 óra
Boldogságklub a nagykovácsi 

Öregiskolában
Tel.: 06-26-356-362

Május 30. hétfő 19 óra

Chaplin KÖZÉLETI KLUB
Vendég: Pajor Tamás, 
2016-os Artisjus-díjas 

szövegíró a biatorbágyi 
faluházban.

Június 4.  szombat 19 óra

NYÁRKÖSZÖNTŐ BÁL
a Zsámbéki Táncsport 

Egyesülettel.
Zene: Lobo Latino zenekar

Jegy: 3000 Ft
a zsámbéki Zichy Miklós
Általános Iskola aulájában

(Honvéd u. 4.)
Tel.: 06-20-544-7262

Június 17.

XXIII. PÁTYI 
PINCENAPOK
a Pincehegyen

NYÁRI TÁBOROK
honlapunk 

programajánlójában

Május 1. vasárnap 9-20 óra
MAJÁLIS és Mária-ünnep
a biatorbágyi Iharosban

T: +36 23 310 636
http://faluhaz.biatorbagy.hu

Május 1. vas. 9.30-16 óra
VÁROSI MAJÁLIS
a budakeszi erdei 

focipályán (Virágvölgy u.)
19 óra

a csíkszeredai 
HARGITA táncegyüttes

az Erkel ferenc Műv. Ház 
szabadtéri színpadán

jegyár: 1500 Ft.
Tel.: 06-23-451-161

www.efmk-budakeszi.hu

Május 2. hétfő 19 óra
Chaplin filmklub

SZELÍD MOTOROSOK
a biatorbágyi faluházban.

Május 3. kedd 18 óra
EURÓPA VÉDŐSZENTJEI
Kőrösiné dr. Merkl Hilda

Svédországi Szent Brigittáról
a Szent László Házban
(Budakeszi, Fő u. 206.)

Május 4-8.
XIX. BUDAÖRSI FESZTIVÁL 

www.budaors.hu

Május 4. szerda 19 óra
A HARGITA táncegyüttes
a biatorbágyi faluházban.

A műsor ingyenes, de 
regisztrációs jegyhez kötött.

Május 5-7. 
TELKI FESZTIVÁL

www.telki.hu

Május 6. és 13. péntek 
17-20 óra

VAN ÉLET A 
NYUGDÍJAZÁS UTÁN!

Interaktív foglalkozás 
Tuska András 

oktató-tanácsadóval 
Jelentkezés Fülöp Melinda, 

06 30 697 4112
fulop.melinda@faluhaz.

biatorbagy.hu
Belépődíj: 500 Ft

a biatorbágyi faluházban.

Május 6. péntek 18 óra
BUDAÖRSI POLGÁRI 

KASZINÓ
Dr. Rókusfalvy Pál

A keresztény magyar 
értelmiség küldetése

az Adler Kávéházban.
 Budaörs, Budapesti út 2.

Jelentkezés: 
drliptak.andras@t-online.hu,
és ehn.vizinter@hu.inter.net

Május 12. csütörtök 18 óra
Ismétlés Budakeszin

a Szent László Közösségi 
házban (Fő u. 206.)

Május 6. péntek, 20 óra
SIR OLIVER-

BLUESKONCERT
Belépődíj: 1000 Ft

a biatorbágyi faluházban.

Május 7. szombat 11 óra
NAGY GÁSPÁR-DÍJ 

átadása Bérbaltaváron
a Nagy Gáspár emlékházban.

Május 7. szombat 11 óra
SZALÓKI ÁGI 
gyermekkoncert 
Jegyár: 1800 Ft

a budakeszi műv. házban.

Május 7. szombat 19 óra
ROCK&ROLL PARTI 
a Luxemburg Rádió 

zenekarral
Jegy: 1000 Ft

a biatorbágyi faluházban. 

Május 8. vasárnap 16 óra
ZWICKL POLKA PARTY
a budakeszi műv. házban.

Május 9. hétfő 18 óra
A MAGYAR EL CAMINO

filmbemutató és 
élménybeszámoló

Esztergomtól Máriagyűdig 
600 km-en.

Vendég 
Schmittné Makray Katalin, 

Rumi Imre, 
a Magyar Zarándokút 

Egyesület elnöke 
és Szitnyai Jenő, 
a film rendezője

a biatorbágyi faluházban.

Május 9. hétfő 19 óra
ULTIKULTURÁLIS KLUB
a biatorbágyi faluházban.

Május 10. kedd 15 óra
Szájápolás 

CUKORBETEGEKNÉL
a biatorbágyi faluházban.

Május 12. csütörtök 18.30
DIXIE KINGS OF 

HUNGARY
Jegyár 3200 Ft.

a budakeszi műv.házban.

Május 13. péntek 20 óra
TÖK ELIT BAKELIT

ABSOLUTELY RETRO 
KLUB

45-ös korongok 
Tesla lemezjátszón

a biatorbágyi faluházban.

Május 14-15.
PÁTYI TAVASZ

a Széchenyi téren.

Május 14. szombat 
11.30–22.30

PÜNKÖSDI NYITOTT 
PINCÉK

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

• BUDAKESZI székhelyű vállalkozás SZERELŐT keres garázs-
kapuk beépítésére középszintű német nyelvtudással, jó 
technikai érzékkel és B-kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: 
EUROKAPU 06-30-924-7748
• ÉPÜLETGÉPÉSZETI vállalkozás biatorbágyi nagykereskedelmi 
részlegébe munkatársat keres. Feladat: beszerzés, értékesítés, 
készletgazdálkodás, partneri kapcsolattartás. Feltétel: közép, 
vagy felsőfokú szakmai végzettség, szakirányú gyakorlat, szá-
mítógép-ismeret, angol nyelvtudás. Jelentkezés önéletrajzzal: 
allas@ketkorkft.hu
• ELADÓT keres szakirányú ismeretekkel biatorbágyi épület-
gépészeti áruház. Jelentkezés: 06-30-970-4206 vagy e-mail: 
allas@ketkorkft.hu
• ANGOL SZAKOS TANÁRT keres a budakeszi Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium, szeptemberi kezdéssel. Jelentkezés: 
igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
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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 
• 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
• 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, lomtalana-
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.
• 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

• 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
• 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
• 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, idősgond
zást is vállalok ápolónői vé
zettséggel. Szalai Zsuzsanna 
Tel.: 06-1-285-4808, 
06-30-991-8719

• ELADÓ a Pest megyei 
Monortól 20 km-re Pándon 
csendes helyen felújított, új-
szerű parasztház 1104 m² tel-
ken, gyümölcsfákkal. Irányár: 
3,8 mFt. Tel.: 06-20-969-6687 
Léder Sándorné Budakeszi, 
Úrbéres u. 3.
• ELTARTÁSI SZERZŐDÉST  KÖTNE. 
Megbízható középkorú pár el-
tartási szerződést kötne kedves 
idős nénivel vagy bácsival, gon-
dozással. Tel.: 06-20-440-2347.
• KÉZI KASZÁLÁST,  telektisztí-
tást, gazolást, sziklakert-építést, 
veszélyes fakivágást, fűnyírást, 
kertgondozást vállalunk. Tel.: 
06-20-208-6322 Szabó Norbert, 
06-20-259-3461 Németh Ágnes

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

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

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.

 GLOBALL Sport & Wellness Hotel**** 
felvételre keres Telkibe főállású, teljes munkaidős foglalkoztatásra 
önállóan és csapatban egyaránt dolgozni tudó SZAKÁCSOT!
Az állás betöltéséhez szakmai végzettség és legalább 2-3 éves gyakorlat szükséges.

ELŐNY: szállodai vendéglátásban szerzett tapasztalat, Környékbeli lakos

Kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát referenciák és a fizetési igény megjelelölésével 
a korosi.szabo.zsolt@globall.hu  e-mail címre! 

Telkiben négycsillagos szálloda wellness részlege önállóan és csapatban 
egyaránt dolgozni tudó úszómestert keres főállású, teljes munkaidős 
foglalkoztatásra. Az állás betöltéséhez szakmai végzettség szükséges. 

ELŐNYT JELENTHET: ÚSZÓMESTERI GYAKORLAT, KÖRNYÉKBELI LAKOS
Jelentkezni önéletrajzzal a referenciák és a fi zetési igény 

megjelölésével a következő e-mailcímen lehet: 
czintos.gabriella@globall.hu 

Móniház Családi Napközi 
1-3 éves gyermekek számára

Információ: 06 30 471 33 41
Budakeszi, Széchenyi u. 203.

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

Vendégeink lehetnek gyermekükkel, 

kipróbálhatják családi napközinket 3 fél napra

• GÉPJÁRMŰVEZETŐT keresnek! Szolgáltató cég Nagykovácsi telep-
helyére gépjárművezetőt keres. Elvárás: C kategóriás jogosítvány, 
önálló munkavégzés. Jelentkezés önéletrajzzal: info@jager.hu.
• GÉPJÁRMŰSZERELŐT keresnek! Szolgáltató cég Nagykovácsi te-
lephelyére személy-és haszongépjármű autószerelőt keres. Elvá-
rás: önálló munkavégzés. 
Jelentkezés önéletrajzzal: info@jager.hu.
• MUNKALEHETŐSÉG EGY JÓ CSAPATBAN!  Keresünk élelmiszer cso-
magolókat Törökbálintra, gyógyszer csomagolókat Budaörsre! 
Napra Forgó Kft. 0620/366-3993

H i r d e t é s
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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

H i r d e t é s

Budakeszi, Fõ u. 96.
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12

Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu 

Belsõ udvari parkoló!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 
¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

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

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége 
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

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

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

Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433 

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

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

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

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

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

A Plentis projekt az Európai Bizottság Erasmsus+ programjának támogatásával 
valósul meg, 4 ország 7 intézményének a bevonásával. 

A játszva tanulás tulajdonképpen a tanulás egyik formája. Számos kutatás bizonyítja, hogy 
vannak olyan témák, tantárgyak, melyek tudásanyagát gyakorlással hatékonyabban el 
lehet sajátítani, mint csupán magolással. 

A projekt f� célja egy olyan online játékközpontú oktatási platform, mely a 
mez�gazdasági vállalkozási készségek fejlesztésére koncentrál.  

Az AGROPLY egy olyan virtuális hely, mely egyesíti a játék örömét a vállalkozói készségek elsajátításának 
hasznosságával a mez�gazdasági szektorban tanulók számára. A platform 6 tudásközpontban gy�jti össze a mez�gazdasági vállalkozási 
ismereteket és készségeket.  A tudásközpontokhoz egy-egy mentor kapcsolódik, akik segítenek a tanulóknak az ismeretek elsajátításában. 
Egy-egy központhoz 8-10 egyénileg játszható minijáték tartozik, melyek célja a vállalkozási kompetenciák fejlesztése. 

A játékok segítenek abban, hogy a helyes válaszadással minél több pont kerüljön a „játékos” számlájára, ebb�l különböz� építményekkel, 
tereptárgyakkal tovább gazdagíthatja a területet.  A kezdetben elhanyagolt föld, így virágzó mez�vé válhat, miközben döntési készségek, 
együttm�ködési készségek stb. is fejl�dnek.  

Jelenleg a Béta verzió már elérhet�, szakközépiskolások kezdték meg a tesztelését, nyár elejét�l már mindenki számára elérhet� lesz. 

PLENTIS projekt (2014-1-HU01-KA202-002365) Erasmus+ program támogatásával. 

További információ: Kövesd Andrea / Trebag Kft 
andrea.kovesd@trebag.hu 
Project honlapja: http://plentis.eu/ 

Játszva Tanulni!
al 

y 
 

elsajátításának 
ontban gy�jti össze a mez�gazdasági vállalkozási
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Fokozzuk az élményt!

BUDAKESZI

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

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

zzoo 777-131313 HHH VVV:: ázázárvrvaa

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K SzSz CsCCCCsCsCsC PPPPPP:PP:P:P:: 77777 18 Sz77777 111-1-1888888 SSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

ő úú

y

GRILLHÚSOK
       GRILLKOLBÁSZOK


