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rendszerének alakulása lesz”
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Új kapuk kerültek a Petőfi 
Sándor utca 15. utcai 
határaira. A kovácsoltvas 
jellegű kapukat Fuchs 
Tibor és Kristály István - 
a Premontrei Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Szakiskola épület- és 
szerkezetlakatos szakok-
tatói - vezetésével az 
iskola tehetséges lakatos 
tanulói készítették el. 
A kapukhoz szükséges 
vasanyagok és alkat-
részek költségeit, 
valamint néhány 
számunkra jól 
használható, korszerű 
gép és szerszám megvá-
sárlását a Nemzeti 
Tehetség Program 
keretében elnyert 
pályázati támogatás 
biztosította. A tanulók 
szívesen vettek részt 
a közös munkában. 
Jóleső érzéssel töltötte 
el őket, ahogy összeállt 
egy termék saját kezük 
munkájával.  A kapuk mellett elsétálva 
végzés után, évek múlva is büszkék 
lehetnek munkájuk eredményére.

A pályázati program keretében a 
tanulók meglátogatták a LINDAB Kft. 
iskolánk vonzáskörzetében működő 
biatorbágyi telephelyét is. A tanulók 
érdeklődéssel figyelték a számukra 
addig ismeretlen gépeket, beren-
dezéseket és az ott dolgozó emberek 
munkakultúráját. Megismerhették egy 

korszerű munkahely munka- 
és balesetvédelmi szabályait. 

A vendéglátó cég az üzem 
bemutatása mellett nagy hangsúlyt 

helyez arra, hogy a leendő szakem-
berek megismerjék azokat a termékeket, 
amelyeket később munkahelyeiken 
használni fognak. 

Bottlik Zoltán Ákos intézményvezető
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, 

Szakközépiskola és Szakiskola

Lakatos tanulóink munkája a Petőfi utcában
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Pest megyei hírek

Kész a Széll Kálmán tér
Május 10-én befejeződött Buda legfor-
galmasabb csomópontjának rekonst-
rukciója. Az 5,3 milliárdos fővárosi, 
kormányzati és uniós forrásból 400 
nap alatt felújított teret június 17-én 
ünnepélyes keretek között adták át.

A metróépületet – a vázszerkezet kivéte-
lével – teljesen visszabontották és egy 
modern arculatú, könnyed hatást keltő, 
tágas üvegfalú létesítményt építettek a 
helyére. Egységesebb lett a tér építészeti 
arculata, miután elbontották a vendég-
látóegységeknek helyet adó, a metró-
kijárat melletti épületet és bódékat. 
A kereskedelmi funkciókat az új szolgáltató 
épületbe és a Széll Kálmán tér déli részén 
lévő, új támfalépületbe helyezték át. 

Átalakították az autóbusz-végállo-
másokat, a villamosmegállókat, a teret 
határoló utakat és a villamosvágányok 

nyomvonalát. Új, a Vérmező úttal párhu-
zamosan futó kerékpárút is épült, amely 
kapcsolatot teremt a Vár két oldala között.

Jelentősen nőtt a zöldfelületek aránya: 
182 fát telepítettek a térre és több mint 
700 négyzetméternyi füvesített terület 
alakítottak ki. A munkálatok során kicse-
rélték a környékén futó közművezetékek 
nagy részét, többek között vasúti, elekt-
romos, távközlési kábeleket, víz- és távhő-
vezetékeket, csatornaszakaszokat.

Nemsokára új, integrált szolgáltatá-
sokat nyújtó BKK-ügyfélközpont nyílik 
a téren, ahol a közlekedéssel kapcso-
latos minden ügy elintézhető. Egyes 
egységeket, így a liftet, a mozgólépcsőt, 
valamint az ügyfélközpontot a jogszabályi 
előírások miatt csak később, a haszná-
latbavételi engedélyek megszerzése után 
üzemelik be. 

(MTI/Iránytű)

Mária Maraton
A Mária Úton június 18. és július 10. 
között Frank Tibor és Veress Béla 
ultramaratonisták végigfutják a 
Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 1300 
kilométert. Túrakerékpárosokkal kísérve 
Ausztria, Magyarország és Erdély tájain át 
bő három hét alatt jutnak el Csíksomlyóig. 
A Mária út végpontja Gyimesbükk.

A Mária Maraton nem csupán futóverseny 
vagy kerékpártúra. Sokkal inkább egy lelki 
közösség és az egészséges életmód felmu-
tatása. A rendezvény védnökei: Fabiny 
Tamás evangélikus püspök, Kocsis Fülöp 
görög katolikus metropolita, Steinbach 
József református püspök és Székely János 
római katolikus püspök. A Mária Maraton 
első napján Kocsis Fülöp indította útnak 
a jelentkezőket, majd néhány kilométeren 
keresztül kerékpározott is velük. A részt-
vevőket a három hét során Szabó István 
görög katolikus lelkész kíséri kerékpáron.

Az ultramaratonistákból és 8-10 túrake-
rékpárosból álló csapat tagjaihoz néhány 
kilométerre, órára vagy napra is lehet csatla-
kozni, akár futva, akár kerékpáron. Az 
útvonal napi lebontásban megtalálható a 
www.mariamaraton.mariaut.hu honlapon. 

Magyarországon több mint  tízezer 
kerékpárt lopnak el évente, nagy részük 
azonosítatlan, így sosem kerül meg. 
Amit mégis megtalálnak, nyilvántartás 
híján nem tudni, ki a gazdája, így nincs 
kinek visszaadni őket. Aki regiszt-
rálja a kerékpárját, annak nagyobb az 
esélye, hogy visszakapja. A rendőrségi 
regisztráció ingyenes!

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya BikeSafe elneve-
zéssel országos programot indított, 

amelynek célja az országos kerékpár-
regisztráció a www.bikesafe.hu-n. Ehhez 
e-mailen kell bejelentkezni Gulyás Katalin 
r. alezredes közlekedésrendészeti osztály-
vezetőnél a gulyas@pest.police.hu címen, 
melyben a bejelentkező nevét és telefonját 
kérik a későbbi időpont-egyeztetéshez.

A regisztrációnál rögzítik, hogy a 
kerékpár kié, s a feltöltött dokumen-
tumokkal (számla, blokk, adásvételi 
szerződés) a tulajdonjogot is alá tudják 
támasztani. A kerékpárt lefényképezik 
és a tulajdonos hologramos matricát és 
igazoló kártyát kap.

A földforgalmi törvény átmeneti könnyí-
tésének köszönhetően 2015. november 
30-tól 2016. december 31-ig a zártkerti 
ingatlan díjmentesen kivonható a 
művelési ágból. Ezzel kikerül a mezőgaz-
dasági földek adásvételének szigorú 
szabályai alól, amely miatt akár egy évig 
is eltarthat az értékesítése.

A kivonás után a belterületi ingatlano-
kéval azonos módon adhatók-vehetők: 
ügyvéd által készített adásvételi szerző-
déssel 22 munkanapon belül – sürgősséggel 
11 munkanapon belül – bejegyezhetővé 
válik a zártkerti ingatlan adásvétele. Nem 

érvényesül a maximum egy hektáros korlá-
tozás, az öt éves elidegenítési tilalom, sőt a 
művelési kötelezettség sem. Ehhez csupán 
az szükséges, hogy a tulajdonos eladó az 
illetékes járási földhivatalnál kérje a kivett 
zártkerti átminősítést.

Az új jogszabály adta lehetőséggel csak 
2016. december 31-ig élhetnek a zártkerti 
ingatlantulajdonosok. A határidő jogvesztő, 
később ezt már nem tehetik meg, s akkor 
már a földforgalmi törvény szabályai szerint 
kell eljárni a zártkerti ingatlan esetében is.

A teljes hirdetmény és a formanyom-
tatvány letöltése: http://www.foldhivatal.hu/
content/view/251/

Vállalkozz Itthon Fiatal!
Fiatalok vállalkozóvá válását 
segítő program indul a Pest Megyei 
Kormányhivatal támogatásával 
olyan fiataloknak, akik saját vállal-
kozást terveznek. Az Ifjúsági Garancia 
Rendszer keretében valósuló programot 
az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft (OFA) szervezi.

A programban 18-25 év közötti (felsőfokú 
végzettségű pályakezdők esetén 25-30 
év közötti) álláskereső, nem dolgozó és 
tanulói jogviszonnyal nem rendelkező 
fiatalok vehetnek részt, akik más vállalko-
zásban többségi tulajdonnal (50% feletti) 
nem rendelkeznek. Az OFA vállalkozói 
képzéssel, készségfejlesztéssel, szakmai 
tanácsadással segít üzleti tervük kialakítá-
sában, hogy vállalkozói ötletüket megvalósít-
hassák, és a program folytatásaként 3 millió 
forintos tőketámogatásra tudjanak pályázni 
új vállalkozásukkal. A jelentkezők közül 
azokat választják ki, akik vállalkozás indítá-
sához megalapozott ötlettel, reális elkép-
zeléssel rendelkeznek. Jelentkezést a 
http://www.ofa.hu/hu/vallalkozz-itthon-fiatal 
oldalon lehet leadni. További információ, 
a www.vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu címen 
érhető el.        (Pest Megyei Kormányhivatal)

Regisztrációval biciklilopás ellen

Csak december 31-ig könnyítik meg 
a zártkertek adás-vételét



0 2016. III. szám

4

Buda környéki Irányt� Pest megyei hírek

Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózat
A Pilisi Parkerdő Zrt. nagyszabású 
kerékpár-turisztikai fejlesztésének köszön-
hetően májustól 9 Parkolj és bringázz! 
(P+B) ponttal és 28 kijelölt biciklitú-
rával, egy csaknem hatszáz kilométernyi 
ajánlott erdei kerékpáros útvonal áll a 
túra-, és szabadidő-kerékpárosok rendel-
kezésére a Pilisben, a Visegrádi és a Budai-
hegységben.

A kilenc, személygépkocsival könnyedén 
megközelíthető, ún. „Parkolj és bringázz!” 
(P+B) kiindulópontokról, különféle távú 
és nehézségű túrákat kínál a szabadidő-
kerékpárosoknak például a Budakeszi 
Vadasparktól, a szentendrei Skanzentől, 
vagy Nagykovácsitól. A túrakerékpáros-
oknak pedig az eddiginél is hosszabb 
és komplexebb útvonalhálózatokat alakí-
tottak ki.

Mivel a Pilis Bike kijelölt úthálóza-
tának egy része az erdőterületeken kívül 
halad, az érintett önkormányzatok, a 

Magyar Természetjáró Szövetség és kerék-
páros szervezetek bevonásával széleskörű 
szakmai egyeztetéssel ölthetett végleges 
formát a nagyszabású kerékpár-turisztikai 
fejlesztés.

A Pilis Bike összefüggő, csaknem 330 
km-es úthálózatához a Pilisi Parkerdő Zrt. 
munkatársai erdei üzemi utakat nyitottak 
meg és erdészeti utakat kötöttek össze, új 
túraútvonalakat jelöltek ki, továbbá infor-
mációs táblákat helyeztek ki és új jelzé-
seket festettek. Fontos, hogy a kerék-
pározók előtt megnyitott erdészeti utak 
nem kizárólagosan kerékpáros turistaút-
vonalak, ezeken a jövőben továbbra is 
várható erdőgazdasági jellegű forgalom. 
A kerékpárosok útját ezen kívül gyalo-
gosok, köztük gyerekek, és erdei állatok 
is keresztezhetik. A kerékpározást az 
erdőben is a szabályok betartása teszi 
biztonságossá.

A Pilis Bike honlapja a www.pilisbike.hu 
címen található. (forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.)

Százezres büntetés 
a védett növények miatt

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezet- 
és Természetvédelmi Főosztálya óva int a 
könnyelmű virágszedéstől a növények 
védelme és a magas bírságok miatt. 
A százezer forint feletti károkozás már 
bűncselekmény.

Általánosságban az a legbiztosabb, ha a 
kirándulók nem szednek le, nem ásnak 
ki semmilyen ismeretlen erdei, mezei 
növényt a természetes élőhelyéről. 
A védett növényfajok egyedeinek minden 
része védelmet élvez, így a növényrészek 
gyűjtése is tilos. A vadvirágok általában 
leszedés után gyorsan el is hervadnak, 
így nem okoznak tartós örömöt a begyűj-
tőnek, azonban a ritkább fajok állomá-
nyaira káros hatással lehetnek.

A védett növényfajokkal kapcsolatban 
a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény kimondja, hogy tilos az 
egyedek veszélyeztetése, engedély nélküli 
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 
veszélyeztetése. Bármilyen, a védett fajok 
egyedeivel végzett tevékenység a termé-
szetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.

A Magyarországon előforduló védett 
és fokozottan védett fás és lágyszárú 
növények köre széles (mintegy 770 faj), 
a fajok listáját a védett és a fokozottan 
védett növény- és állatfajok, a fokozottan 
védett barlangok köréről, valamint az 
Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM 
rendelet tartalmazza.

 (Pest Megyei Kormányhivatal)

Eljárást indított a Budapesti Rendőr-
főkapitányság foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés vétsége miatt, miután május 
22-én, vasárnap a csillebérci kalandparkban 
leszakadt egy három és fél méter magas 
mászóháló és tizenhárom gyereket könnyű 
sérülésekkel kórházba kellett szállítani.

A kalandpályát a Challenge Forever 
Kft. magyar cég üzemelteti, amely 

Magyarországon és Kelet-Európa más 
országaiban erdei akrobatikus élmény-
parkok építésével és üzemeltetésével 
foglalkozik. Tóth Barna, a cég ügyve-
zetője a kft. honlapján annyit közölt, 
hogy vasárnap délután a kalandpályán 
egy nem a pályákhoz tartozó, különálló 
úgynevezett attrakciós háló elszakadt, és 
vizsgálják a baleset okát. 

(MTI)

Tizenhárman megsérültek 
a csillebérci kalandparkban

Fontos, hogy csak olyan gombát 
szedjünk le, amit ismerünk (hiszen 
vannak védett és mérgező gombafajok 
is), és, hogy a leszedett gombákat 
gombaszakértővel bevizsgáltassuk. 
A majd 2000 gombafaj közül csak 
néhány százzal találkoznak rendsze-
resen a természetjárók, 58 pedig 
védelem alá tartozik. A Pilisben és 
a Visegrádi-hegységben leggyakoribb 
fajok az őzláb-, a róka-, a galamb-, a 
császár- és a tinóru gombák.

Személyes felhasználásra – mint minden 
állami erdőterületen – a Pilisi Parkerdő 
Zrt. területén is fejenként napi 2 kg 
gombát szabadon lehet gyűjteni. Ha valaki 
egy alkalommal több mint két kilogramm 
gombát kíván szedni, vagy kereskedelmi 
céllal gyűjt, a területileg illetékes erdészet 
írásos engedélyét kell kérnie. Amennyiben 
védett területen gyűjtene, a természet-
védelmi hatóság engedélye is szükséges. 
A gombagyűjtési hozzájárulást 2015. 
május 20-tól a Pilisi Parkerdő Zrt. egyes 
erdészeteinek területére lehet kérni. Az 
engedély egy idényre szól, de a kiadható 

engedélyek száma természet- és erdővé-
delmi okból korlátozott.

Ha leszedtük a gombát, mihamarabb 
vizsgáltassuk be egy gombaszakértő segít-
ségével, akiket vadon termő gombákat 
is árusító piacokon, csarnokokban talál-
hatunk. Esetenként a túl nagy mennyi-
ségben elfogyasztott, továbbá a rosszul 
tárolt gomba is idézhet elő mérgezéshez 
hasonló tüneteket. A leggyakrabban 
elkövetett hiba, hogy az erdőjárók zárt, 
műanyag zacskóba gyűjtik a gombákat, 
ami erre teljességgel alkalmatlan. Benne 
a gombák megnyomódnak, és az anyag-
csere-folyamatok fokozódása miatt a 
termőtestek felmelegednek, ami a fehérjék 
gyorsabb lebomlásához vezet. Az ilyen 
gombák elfogyasztása is okozhat rosszul-
létet, ilyenkor a gyomorrontás nem 
mérgező, hanem a romlott, lebomlott 
gomba miatt következhet be. Hogy 
ezt megelőzhessük, mindenképpen jól 
szellőző helyen gyűjtsük a gombákat – 
egy kosár meg is teszi. Az elöregedett 
és férges gombákat ugyanúgy ne vigyük 
magunkkal, mint az apró, nagyon fiatal 
gombákat. Az utóbbiaknak még nincsenek 

tipikus határozó bélyegeik, így gyakran 
nem ismerhetők fel egyértelműen. Ha 
tévedésből mégis felvettünk egy rágott, 
öreg, mérgező gombát, vagy amelyet 
mégsem vinnénk magunkkal, akkor 
tegyük vissza, ezzel lehetőséget adva, 
hogy elszórja a spóráit. Fontos, hogy 

az ismeretlen gombákat külön gyűjtsük, 
megakadályozva, hogy a törmelékei a 
többi gombához keveredjenek, megelőzve 
ezzel a mérgező anyagok továbbterjedését.

forrás:Pilisi Parkerdő Zrt.

Egyszerre csak két kiló gombát szedhetünk
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Budakeszi önkormányzatának hírei

Új iskola, új igények
2017. december 31-re kell elkészülnie 
a Kerekmezőn a 11 tantermes, 
megnövelt méretű tornateremmel és 
a szükséges kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkező iskolának, amely bruttó 1,3 
milliárd forint költséggel a Nemzeti 
Sportközpontok beruházásaként épül 
fel az Árpád fejedelem téren, melyhez 
Budakeszi önkormányzata a területet 
és 324 millió forintot biztosít.

Az elmúlt hónapokban több szülői észre-
vétel és javaslat is érkezett az új iskolaépü-
lettel és az oktatás színvonalával kapcso-

latban. Az önkormányzattal folytatott 
egyeztetésen megfogalmazódott a kérdés, 
hogy az új iskola a Széchenyi István 
Általános Iskola tagintézményeként, 
azonos pedagógiai programmal, vagy 
esetleg alternatív pedagógiai programmal, 
vagy egy teljesen különálló intézményként 
független vezetéssel működjön-e. 
A döntéshez a képviselő-testület a helyi 
igények és szükségletek objektív felmé-
résére, és a szakmai szempontok egyez-
tetésére május 26-i ülésén igényfelmérés 
és szakmai tanulmány megrendeléséről 
döntött. 

Közösségi tér 
a lebontott házak helyén

A testület április 27-i ülésén döntött arról, 
hogy a városközpont rehabilitációjával 
kapcsolatban közlekedési- és környezeti 
hatástanulmányt készíttet, valamint 
önálló hatástanulmány keretében 
megvizsgáltatja, hogy a helyi kereskede-
lemre milyen hatást gyakorolna a projekt. 
A beérkezett ajánlatokról a képviselő-
testület június 30-i ülésén dönt.

A nyár folyamán elbontják a területhez 
tartozó romos épületeket a volt 
tüdőgondozó és a művelődési ház kivéte-
lével, s burkolattal ellátott közösségi 
térré alakítva alkalmassá teszik a közcélú 
használatra addig is, amíg a beruházás 
további szakaszai is megvalósulhatnak.

Műfüves pálya és óvodabővítés
Budakeszi önkormányzata az MLSZ 
pályaépítési pályázatán 20,5 milliós 
önerő mellett 47,5 millió forintot nyert 
a budakeszi sportpályán 44x64 méteres 
műfüves félpálya, mint gyakorlópálya 
építésére.

A Pitypang Sportóvoda 17 milliós 
önerő mellett 50 millió forint pályázati 
pénzből két csoportszobával, azaz ötven 
férőhellyel bővül. A beruházás már elkez-
dődött, várhatóan 2016. október 15-ig 
befejeződik.

Diákmunka a 
polgármesteri hivatalban
A munkaügyi központ minden évben 
lehetőséget ad az önkormányzatoknak, 
hogy diákok nyári foglalkoztatására 
pályázhassanak. Idén júliusban és augusz-
tusban hét-hét diákot vesznek fel a polgár-
mesteri hivatalba. A 16-25 év közötti, 
napi négy órában dolgozó budakeszi 
diákok bruttó 55 ezer forintos bérét és 
járulékait a munkaügyi központ fizeti.

Húszéves kapcsolat
Budakeszi és a németországi Delbrück-
Westenholz testvérvárosi kapcsolata 
1985-re vezethető vissza, amikor a 
budakeszi és a westenholzi szépítő egyesü-
letek között megindult a tapasztalatcsere 
és a kölcsönös látogatások. Hivatalos 
formát 1994-ben kapott, amikor a két 
egyesület akkori elnökei, Herein Gyula 
és Bernard Hansel barátsági szerződést 
kötöttek, melyet 1996. augusztus 20-án 
a két település polgármestere, Meinolf 
Päsch és Szemereki Zoltán testvérvárosi 
rangra emelt. 

Május utolsó hétvégéjén a testvérvárosi 
kapcsolat 20. évfordulóját ünnepelte 
a delbrück-westenholzi küldöttség, 
Budakeszi önkormányzata és német 
önkormányzata a Budakeszi Szépítő 
Egyesület szervezésében. A jubileumi 
díszoklevelet dr. Győri Ottília és Werner 
Peitz polgármesterek, valamint Hubertus 
Rolf és Hidas Mátyás, a testvéregyesületek 
jelenlegi elnökei írták alá. A két település 
tánccsoportjai, a négy napig a budakeszi 
táncosok családjainak vendégszeretetét 
élvező Volkstanzkreis Westenholz és a 
Bojtár táncegyüttes közös néptáncbemu-
tatót tartott a Prohászka gimnáziumban.

Augusztus 21-én, vasárnap a Farkashegyi 
repülőtéren reggel 7 órakor kezdődik a 
főzőverseny családi, baráti, intézményi 

és vállalkozói csapatok között. Délelőtt 
10 órakor indul a IV. Keszikerülő kerék-
pártúra 8-65 éveseknek az Erkel Ferenc 
Művelődési Központból. Ugyancsak 
10 órakor óriásbábos előadás kezdődik a 
színpadon. Lesz repülős légi bemutató, 
kenyéráldás, folklórműsor, modern 
táncbemutató, Virágos Budakesziért díjak 
átadása, vásár, állatsimogató, vidámpark, 
mesterség-bemutatók, kézműves-foglalko-
zások, játszóházak. Fellép a Magashegyi 
Underground és az Unique együttes is, 
végül tűzijátékkal zárul a program. 

A repülőtér ezen a napon ingyenes 
buszjárattal is megközelíthető a Dózsa 
György tér érintésével a városközpontból. 

XXII. Családi Nap fesztivál

Javaslatokat várnak
Augusztus 20-án Budakeszi Város 
Önkormányzata díszpolgári címmel 
tünteti ki azt a magyar vagy külföldi 
állampolgárt, aki egész életművével a város 
fejlődése, hírnevének öregbítése érdekében 
kiemelkedő tevékenységet végzett és 
példamutató emberi magatartása miatt 
köztiszteletben áll.

Augusztus 21-én a XXII. Családi Nap 
Fesztiválon a legvirágosabb porta tulaj-
donosának Virágos Budakesziért 2016 
díjat adományoz az önkormányzat 
falra szerelhető tábla és tízezer forintos 
dísznövény-vásárlási utalvány formájában, 
mely az Oázis Kertészet felajánlása.

Július 15-én 12 óráig a Virágos 
Budakesziért díjra, július 22-én 12 óráig 
pedig a díszpolgári elismerésre várják a 
javaslatokat a budakeszi polgármesteri 
hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba 
(Fő u. 179.), vagy a pm.titkar@budakeszi.
hu e-mailcímre. 

Oktatásügyért, 
Egészségügyért

A Budakeszi Oktatásügyért díjat a 
pedagógusnapon idén Áfra Sándor, a 
Nagy Sándor József Gimnázium igazgató-
helyettese, történelemtanár vehette át, 
míg a Budakeszi Egészségügyért díjat 
dr. Imre Éva háziorvosnak ítélte oda a 
képviselő-testület.

 B U D A K E S Z I
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Az okmányiroda helyén, a 
rendőrőrs épületében május 20-án 
Baltay Tímea, kormányablakokért 
felelős helyettes államtitkár, 
Tarnai Richárd, a Pest Megyei 
Kormányhivatal kormány-megbí-
zottja, Csenger-Zalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő, Nagy Lajos, 
a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának elnök-helyettese és 
dr. Győri Ottília, Budakeszi 
polgármestere adta át.

„Hatékony, integrált intézményt, 
gyors és egyszerű ügyintézést szeretne 
megvalósítani a kormány a kormányab-
lakokkal” - mondta a megnyitó beszé-
dében Baltay Tímea helyettes állam-
titkár, hozzátéve, hogy a közigazgatás 
fejlesztésének legfontosabb célja az állam-
polgárok elégedettsége. „Pest megyére 
egyébként is kiemelt figyelem irányul, 
hiszen itt különösen magas az ügyiratfor-

galom. A kormányablakoknál intézhető 
közel másfél ezer ügytípus hatalmas 
teher az alkalmazottaknak is, akiket a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésein 
igyekeznek felkészíteni a szakszerű és 
gyors ügyintézésre”.

Nagy Lajos elnökhelyettes beszédében 
kiemelte, hogy 45 000 ügyet intéznek 
évente Budakeszin, ez közel háromszorosa 

az itt lakók számának, ezért is fontos, 
hogy ne az ügyfél, hanem az ügyirat 
utazzon, és a közeljövőben az elektro-
nikus közigazgatás fejlesztésének eredmé-
nyeképpen lehetőleg még az ügyirat 
se, hanem távolról mindent el lehessen 
intézni.

A budakeszi járás másik kormányablaka 
Budaörsön működik.

Kész a budakeszi kormányablak

A Nagy Gáspár Irodalmi és 
Művészeti Díjat 2014-ben 
hozták létre, hogy évente 
egyszer a Kossuth-díjas 

költő születésnapjához, május 4-hez 
egy olyan alkotót részesíthessenek 
elismerésben, aki Nagy Gáspár költői 
és közéleti munkásságának szelle-
méhez is kapcsolódó, kiemelkedő 
irodalmi, művészi értéket teremtett.

A díjat olyan személy kaphatja – állam-
polgárságától függetlenül –, aki szakmai, 
művészi, alkotói tevékenységével képviseli, 
felmutatja és gyarapítja a magyar kultúra 
irodalmi, művészeti értékeit.

A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti 
Díjat 2016-ban a Kőszegen élő Mórocz 
Zsolt esszéíró kapta. A díjat Monostori 
Imre, a kuratórium elnöke, irodalomtör-

ténész adta át a költő bérbaltavári, emlék-
házzá alakított szülőházában megren-
dezett ünnepségen. Mórocz Zsoltot Papp 
Endre kurátor, a Hitel felelős szerkesztője 
méltatta. „A móroczi írásmű mindenek-
előtt kihívó: kiszámíthatatlan, forma-
bontó, gyakran zavarba ejtőn tiszteletlen, 
metszően okos, olykor nyers, alkukép-
telen és keményfejűen büszke. Egyszerre 
könnyed, elegáns, szellemes, szóra-
koztató és tájékozott, olvasott, elmélyült, 
szakmailag pontos, emelkedett és ironikus. 
(…) Keresi az ütközést a hamisnak 
érzett tekintéllyel, a hivatali pozícióból 
diktálttal szemben legalábbis bizalmatlan. 
Ösztöne azt súgja, körömszakadtáig védje 
személyes szellemi függetlenségét. Nos, 
ez az arisztokratikus vonás gondolkodói 
portréján: … Az önálló gondolat feladha-
tatlan igénye.”

A díj kuratóriumában a Nagy Gáspár 
Alapítvány nevében Monostori Imre 
és Nagy Gábor alapítványi kurátorok, 
Budakeszi önkormányzata küldöttjeként 
Ádám Éva, a budakeszi Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár igazgatója, a Hitel 
folyóirat részéről Papp Endre felelős 
szerkesztő, Pannonhalma önkormányzata 
delegáltjaként Kovács Szabolcs jegyző, 
Vasvár önkormányzatától Gergye Rezső, 
a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ 
igazgatója és Szabó Márta, a Kossuth-
díjas költő felesége döntött a díjazott 
személyéről.

Az alapítás évében, 2014-ben a díj 
kuratóriuma Falusi Márton költő, esszé-
írónak, 2015-ben a Dunaszerdahelyen élő 
Tóth László költő, író, művelődéstörté-
nésznek ítélte a Nagy Gáspár Irodalmi és 
Művészeti Díjat.

Film forgatásához építettek díszleteket 
Budakeszin, a vitorlázó reptér mögötti 
völgyben. A BBC Magyarországon 
forgatja Bernard Cornwell Angolszász 
históriák regényciklusából készült, 
The Last Kingdom című történelmi 
sorozatát. A második évad egyes 
jeleneteit veszik fel a festői budakeszi 
szurdokban.

Az utolsó királyság 872-ben a mai Anglia 
területén játszódik. A kisebb királysá-
gokra széthulló országot vikingek szállják 
meg, mindössze Wessex tart ki az angol 
történelem legendás királya, Nagy Alfréd 
irányítása alatt. A főhős egy szász nemes 
fiú, Saxon Ealdorman Uthred, Bebbanburg 

lordja Northumbriában, akit vikingek 
rabolnak el és nevelnek fel saját-
jukként. A vikingek Uthred férfivá 
érésének hajnalán indítják addigi 
legnagyobb hadjáratukat Alfréd 
királysága ellen. Uhtrednek szembe 
kell néznie sorsával, s a mindent 
eldöntő ütközet borzalmai közepette 
végre megtudja, hová tartozik.

The Last Kingdom szereposztására 
nem jellemző a nagyhírű színész-
gárda. Vonzereje nem a kimagasló 
színészi alakításban, hanem az 
érdekes történetben rejlik. A forgatás 
Budakeszin nem folyamatos, csak 
időnként, egy-egy jelenet felvé-
telére utazik ide a stáb. A díszleteket 

viszont cseppet sem barátságos fegyveres 
biztonságiak őrzik, így az arra kirándu-
lóknak érdemes kellő tisztelettel elhaladni 
az építmények mellett.

Mórocz Zsolt az idei Nagy Gáspár-díjas

FÉLFOGADÁS:
Hétf�: 7.00 – 17.00

Kedd, csütörtök: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Péntek: 8.00 – 16.00

•
A budakeszi kormányablak épületében 

m�köd� postakirendeltség nyitva 
tartása 2016. május 20-tól módosult:
Hétf�: 9.00 – 12.00, 12.55 – 17.00

Kedd, szerda, csütörtök:
 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

Péntek: 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30

Az utolsó királyság

forrás: Pest Megyei Kormányhivatal
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Egy budapesti nyilvános telefon-
fülke közelében, közvetlenül egy 
újabb bombafenyegetés elindítását 
követően a rendőrök elfogtak egy 22 
éves fiatalembert az elmúlt két év 
alatt 49 budaörsi nyaraló felgyújtása 
és budaörsi bevásárlóközpontok 
ellen tizenegy robbantásos fenyegetés 
ügyében folyó nagyszabású nyomozás 
eredményeként.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
egy hónapja alakult nyomozócso-
portja május 20-án, pénteken délután 
egy hegyvidéki nyilvános telefonfülke 
közelében szinte tetten érte az elkövetőt, 
aki a gyanúsítotti kihallgatása során 
beismerő vallomást tett. Sz. Domonkos 
ellen közveszéllyel fenyegetés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság Kiemelt Ügyek 
Főosztálya, egyúttal kezdeményezték 
előzetes letartóztatását is. 

(MTI/police.hu/Iránytű)

Járási hírek

Május 15-től tovább korlátozzák a parkolást Budaörsön
Május 15-től a Kossuth Lajos utca 
újabb szakaszán és az egészségház 
környéki kis utcákban is bevezette 
munkanapokon délelőttönként a 
korlátozott idejű parkolást Budaörs, 
melyet a gépjárművek első szélvédője 
mögött elhelyezett időmérő tárcsával 
kell jelezni. Az Ébner György köz és az 
Öntő utca egy része szintén a parkolási 
övezetbe került.

A szabályozás célja, hogy Budaörs a lakott 
területeket, különösen a történelmi város-
részeket, a műemléki területeket forga-
lomszabályozással és időbeli korlátozással 
is fokozottan védje a közúti közlekedés és 
a parkolás káros hatásaitól. 

A rendelet megalkotásakor, majd 
a területi hatályának több lépcsős 
módosítása során a Kossuth Lajos utcában 
csak a Kisfaludy utca és Kárpát utca 
közötti szakasz került be a várakozási 
övezetbe, az egészségház forgal-
mának parkolóigényét figyelembe véve. 
A parkolási szokások fokozatos átrende-
ződése, és az utca várakozási övezethez 
viszonyított közeli elhelyezkedése miatt 
Budaörs a rendelet területi hatályát 2016. 
május 15-től kiterjesztette a Kossuth 
Lajos utca Kárpát utcától Nefelejcs utcáig 

tartó szakaszára is, továbbá a Kereszt 
utca és a 1902, 1906 és 1909 helyrajzi 
számú közök (Lajta köz) teljes hosszára. 
Ezen a területen az időbeli korlátozás az 
övezet többi területén érvényben lévő két 
óra helyett, munkanapokon 8 és 12 óra 
között három óra, az egészségház látoga-
tóira tekintettel.

A rendelet hatálya alá került szintén 
2016. május 15-től az Ébner György köz 
belső, főúttal párhuzamos, továbbá az 
Öntő utca Felsőhatár utca – Fém utca 
közötti szakasza is, mindkét útszakaszon 
kétórás időkorlátozással.

A budaörsi lakosok gépkocsinként egy, 
a budaörsi telephellyel 
rendelkező cégek két 
időmérő tárcsát kapnak 
térítésmentesen.

Az övezeten belüli 
(a várakozási területről 
kiszolgált) ingatlanok 
tulajdonosai időkor-
látozás nélküli parko-
lásra jogosító engedélyt 
(ún. várakozási hozzá-
járulást) kérhetnek a 
Budaörsi Polgármesteri 
Hivatal közterület-
felügyeletén. Az enge-

délyt szintén a szélvédő mögött, jól 
látható helyen kell elhelyezni.

Az időkorláthoz kötött parkolási terület 
továbbra sem minősül őrzött parkoló-
helynek. A szabályok betartását a polgár-
mesteri hivatal közterület-felügyelete 
ellenőrzi.

A parkolással kapcsolatos kérdéseket, 
észrevételeket a segitahivatal@budaors.
hu e-mail címen várják a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai.

A parkolási övezet határai és az időmérő 
tárcsát árusító boltok az alábbi térképen 
láthatók.

Második alkalommal értékelte a Magyar 
Marketing Szövetség az önkormány-
zatok kommunikációs tevékenységét, az 
Országos Városmarketing Díj pályázat 
keretében. Budaörs második alkalommal 
is elnyerte a „Városmarketing gyémánt” 
díjat. 2016-ban 70 nevezés érkezett. 
A „Marketing Fővárosa” Budapest XIII. 
kerülete lett.

Sikeresen vett részt Budaörs a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség (HIPA) 
Befektetőbarát Település – képzési prog-
ramján, amelynek végén jogosulttá vált a 
Befektetőbarát település cím használatára. 
A Befektetőbarát település címet igazoló 
oklevelet végül 34 település – köztük 
Budaörs és Törökbálint – vethette át, 
2016. június 16-án. 
Budaörs városstratégiájával összhangban 
kis helyigényű, nagy hozzáadott értéket 
teremtő, első sorban innovatív K+F vállal-
kozások Budaörsre vonzását szeretné 
elérni, amelyet a Befektetésbarát település 
programra készített pályázati anyagában 
is lefektetett. 

Befektetőbarát 
település 

Városmarketing 
Gyémánt-díj Budaörsnek

Vályi Csongor, a budaörsi repülőtér 
vezetője az MTI-nek elmondta: a pilóta 
és utasa oktatórepülést hajtott végre 
május 30-án, amelyre a budaörsi repülő-
térről indultak. Az oktató a felszállás után 
úgy érezte, gyengül a hajtómű, ezért úgy 
döntött, kényszerleszállást hajt végre az 
autópályán. A művelet alatt nem sérült 
meg senki, az autópályán haladó autók 

és a repülőgép sem. Tájékoztatása szerint 
a pilótáknak azt tanítják: ha a gép még 
repül, de már nem irányítható, azaz nincs 
vonóerő, akkor kényszerleszállást kell 
végrehajtani egy arra alkalmas területen. 
Ebben az esetben az autópálya volt a 
létező legjobb megoldás - fűzte hozzá. 
A forgalmat a repülőgép elszállításáig 
rendőrök irányították.

Kényszerleszállás 
az M1-M7 autópályán az Ikeánál

Elkapták a budaörsi 
gyújtogatót

Németek gondozzák 
a budaörsi sírokat

Budaörsre látogat június 27. és július 
8. között a baden-württenbergi Calwból 
a német Szövetségi Haderő külön-
leges alakulatának több katonája, akik 
a budaörsi német katonai temetőben 
az elesettek sírjait fogják gondozni. 
A budaörsi Magyarország legnagyobb II. 
világháborús katonatemetője, ahol hat 
hektáron 14 150 német és 570 magyar 
katona kapott végső nyughelyet. 

(budaors.hu/Iranytu)

Legyen-e közbringa 
Budaörsön?

A közbringa, azaz a kerékpáros közösségi 
közlekedés Magyarországon már működik 
Budapesten, Szegeden, Esztergomban, 
Kaposváron, Győrött, Hévízen és 
Debrecenben is. Mondja el véleményét 
Budaörs önkormányzatának honlapján.
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Biatorbágyi orvosé az év praxisa
Átadták az Év praxisa a Kárpát-
medencében pályázat díjait május 
4-én Budapesten, az elismerést a 
110 jelölt közül tíz határon túli 
és tíz magyarországi háziorvos 
vehette át. A szavazatok alapján 
első helyezést ért el Ádám József 
Gyergyóremetéről (Románia, 
Erdély) és Száray Eszter gyermek-
orvos Biatorbágyról.

Második lett Szűcs László Miskolcról 
és Para János az erdélyi Ilyefalváról, a 
harmadik helyezett pedig Gabnai Judit 
Anna Ceglédről és Székely-Szentmiklósi 
István az erdélyi Szilágycsehből. 
Különdíjat vehetett át Varga Sándor 
József, Erdélyből áttelepült kazincbarcikai 
háziorvos.

A hatodik alkalommal kiírt pályázat 
díjátadóján Beneda Attila egészségpoli-

tikáért felelős helyettes állam-
titkár köszöntőjében úgy fogal-
mazott, az elmúlt esztendő 
tanúbizonyságát adta annak, 
hogy a kormány kiemelt ágazat-
részként foglalkozik a házior-
vosokkal és az alapellátással. 
Ez az igyekezet jogszabályban 
is megjelent, utalt a tavaly 
elfogadott alapellátási törvényre 

a helyettes államtitkár. Mint mondta, a 
fő irány, hogy a népegészségügyet és az 
alapellátást összekapcsolva egy komplex 
ellátási forma alakuljon ki.

Az Év praxisa a Kárpát-medencében 
pályázat keretében 110 háziorvosra adtak 
le érvényes ajánlást. A jelöltek 45 526 szava-
zatot kaptak, a voksok közül 32 416 volt 
magyarországi, 13 110 pedig határon túli. 
                                                  (MTI)

Járási hírek

Útfelújítás 
ötmilliárdból

Hazai forrásból, 4,7 milliárd forint 
értékben újul meg 28,6 kilométernyi 
főúti és 24,5 kilométer hosszú mellékúti 
útszakasz az idei évben Fejér megyében. 
Első ütemben a 6207-es jelű Adony-
Pusztaszabolcs-Velence összekötő 
út, a 6212-es jelű Szabadegyháza-
Agárd összekötő út és a 8106-os jelű 
Biatorbágy-Etyek-Alcsútdoboz összekötő 
út egyes szakaszainak felújítása indult 
el 24,5 kilométer hosszan. A kivitelezés 
szeptember 30-ig befejeződik.

„Az én orvosom a legkedvesebb az egész 
világon... Mindig megdicsér, mindig kapok 
matricát és olyan ügyesen adja be a szurit, 
hogy cseppet sem fáj!” A hatéves Rezessy 
Berta dr. Bartos Mária gyermekor-
vosról készített alkotásával 
elismerő oklevelet kapott a 
tavaly ősszel meghirdetett 
Astellas gyermekrajz-pályá-
zaton.

Összesen 720 gyermek 
vállalkozott arra, hogy 
saját doktor nénijével, 
illetve doktor bácsijával 
kapcsolatos kedvenc törté-
netét megrajzolja, s ezzel 
háláját, köszönetét és szere-
tetét a nyilvánosság előtt 
kifejezze. A pályamunkákat 
a zsűri és a nagyközönség 
idén is egymástól függetlenül értékelte. 
A 10 677 fő részvételével zajlott inter-
netes közönségszavazás során a rajzokra, 
festményekre és egyéb technikával készült 

munkákra összesen 20 535 érvényes 
szavazat érkezett. A zsűri a dobogós 
helyek mellett különdíjakról és elismerő 
oklevelekről is döntött. Az egyes korosz-
tályok legjobbjai az idei közönségdíjakat, 

valamint a 
zsűri által 
legjobbnak 

ítélt munkák alkotói a szakmai díjakat 
igazi örömünnep keretében vehették át 
a MOM Kulturális Központ kupolater-
mében.

Az Astellas Gyermekrajz 
Pályázat idei zsűrijének 
tagjai a következők voltak: 
Janikovszky János, a Móra 
Könyvkiadó elnök-vezérigaz-
gatója, Ramháb Mária, az 
Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnöke, Vig 
Balázs meseíró, Dr. Hauser 
Péter gyermekonkológus 
szakorvos, Dr. Dolowschiák 
Annamária házi gyermek-

orvos, Rátonyi Krisztina, az MTVA 
műsorvezetője, Urbán Szabó Krisztina, a 
Heim Pál Gyermekkórház Mentálhigiénés 
Központ gyermekpszichológusa, valamint 
Kalmár István gyermekkönyv illusztrátor.

Tündéri Marika néni

Megújult Érd és térsége 
vízellátása

A Svájci-Magyar Együttműködési Program 
keretében lezárult érdi fejlesztésnek 
köszönhetően 1,83 milliárd forintból 
javították mintegy 115 ezer ember ivóvíz-
ellátásának minőségét, Érd mellett további 
hat település, Diósd, Tárnok, Sóskút, 
Törökbálint, Pusztazámor és Biatorbágy 
vízellátása is biztonságossá vált. 
Az összköltségből 1,55 milliárd forint 
volt a svájciak által biztosított vissza nem 
térítendő támogatás, a 275 millió forintos 
önrészt pedig Érd városa biztosította. 

(MTI)
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I. Budakeszi Kempo Kupa
Három éve indult a kempo oktatás sensei Szilágyi András 2. 
danos mester vezetésével, június 4-én pedig az első versenyt is 
megrendezték Budakeszin, tizenhét egyesület részvételével a 
Prohászka gimnázium tornacsarnokában.

A nyolcvan induló kata, fegyveres kata, semi kempo, chikara kurabe 
és full kempo (14 alatt kempo kumite) kategóriákban mérte össze 
tudását.

Az I. Budakeszi Kempo Kupát az SVSE nyerte. Második helyen 
a Felcsúti Fehér Tigrisek végeztek, harmadikként pedig a hazai 
sportolók, a Budakeszi Kempo Iskola zárta a viadalt. A Csepeli 
Pitbullok a negyedik, a Bicskei Harcosok Kempo HSE a negyedik, a 
Herceghalmi Kempo Dojo SE a hatodik helyen zártak.

Rövidesen kezdődnek a nyári összetartások, amelyek közül 
kiemelendő a Magyar Kempo Szövetség július 25-31. közötti köz-
ponti edzőtábora.
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Elkezdődött a nagykovácsi Teleki-
Tisza-kastély felújítása, melynek során 
visszanyerheti történelmi pompáját a 
több mint százötven éves kastély és 
parkja. A 2017. második negyedévében 
befejezni tervezett beruházást a Magyar 
Cserkészszövetség jegyzi, amely a 
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum 
hasznosításának vizsgálata céljából 
állítása szerint alapos kutatást végzett, 
és az egyes épületek végleges funkcióit 
sikerült úgy kialakítani, hogy szerves 
egységet hozzanak létre. 

Elsőként az 1945 utáni ráépítések egy 
részét bontják el a műemléki kutatással 
feltárt régi épületekről, majd a történeti 
értéket képviselő épületek felújítása követ-
kezik. A kastély három olyan speciális 
tréningtermet foglal magában, amelyeket 
külső vállalkozások piaci alapon is igénybe 
vehetnek céges tréningekhez, rendezvé-
nyekhez. Emellett megkezdődik a park 
tízéves tájképi rehabilitációjának első 
szakasza is. Az örökségvédelem engedé-
lyezte terv szerint a kivágásra ítélt fák 
helyett őshonos fákat telepítenek.

A felújítás ideje alatt a kastélypark lekerí-
tetlen része továbbra is látogatható hétköz-
naponként 10-17 óra között és tovább 
folytatódnak a markerspace.hu közösségi 
alkotóműhely programjai is.

A markerspace.hu egy 2015-ben létre-
hozott speciális alkotópedagógiai műhely-
központ, mely a cserkészmódszer csele-
kedve tanulás elvéhez hű oktatási program 
a 6-18 éves korosztály számára. A kísérleti 
műhelyben minden olyan modern gyártás-
technológia helyet kap, amely számítógép 
vezérelt előállítási folyamatokat hajt végre. 
A cél egy olyan szolgáltatóegység létre-
hozása és ebből országos hálózat építése, 
amely a cserkészet értékeit (cselekedve 
tanulás, kisközösségi munka, a munka 
értéke és az alkotás öröme) meg tudja 
mutatni minél több magyar általános 
iskolás és középiskolás fiatalnak. 

Tisza István rendkívüli életútja mindig 
kötelező viszonyítási pont marad a 
Magyarországon közéleti szerepet 
vállalók számára - mondta Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke április 
30-án Nagykovácsiban, az egykori 
miniszterelnök születésének 155. 
évfordulója alkalmából tartott ünnep-
ségen. Tisza István az elsők között 
ismerte fel, hogy Európa következő 
évszázadának kulcskérdése a szabadság 
és a szabadosság viszonyrendszerének 
alakulása lesz.

A Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti 
Kör szervezte megemlékezésen az 
Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: 
Tisza István alakját szellemi és erkölcsi 
nagysága hibáival, tévedéseivel és kudar-
caival együtt, végső soron tragikus buká-
sában is megkerülhetetlenné teszi minden 
utána következő nemzedék számára. 
A huszadik század elején sok magyar 
és európai számára vált nyilvánvalóvá, 
hogy egy új rend készülődik. Ennek a 
hatalmas európai várakozásnak és válto-
zásnak egyik kulcsembere és aktív alakí-
tója egy magyar ember, gróf Tisza István 
miniszterelnök volt.

Az 1914. június 28-i szarajevói 
merénylet után az egyöntetű háborúpárti 
bécsi és berlini állásponttal szemben több 
hétig egyedül a magyar miniszterelnök 
fogalmazta meg kételyeit, július második 
felére azonban elfogadta a háborús 
megoldás elkerülhetetlenségét, és ettől 

kezdve 1918 végéig ki is tartott állás-
pontja mellett. A házelnök Tiszát idézte: 
„már nyakunkon volt a kötél, amely-
lyel ha most el nem vágjuk, alkalmasabb 
időben fojtottak volna meg bennünket”. 
Tisza István 1918. október 31-én történt 
meggyilkolása egyben a történelmi magyar 
vereség tragikus jelképe is: a politikus úgy 
halt meg, ahogy élt, elszántan, hajlítha-
tatlanul és magányosan. „Személyében 
a tradicionális Magyarország az utolsó 
bajnokát veszítette el”.

Kövér László méltatása szerint Tisza 
István munkássága az európai színvo-
nalú magyar szabadelvűség egyik utolsó 
mértékadó összefoglalásának tekinthető. 
Politikai filozófiája a klasszikus szabad-
elvűség és a romantikus nemzeti patrio-
tizmus XX. századi egyeztetésére és védel-
mére kiépített monumentális ideológiai 
kísérlet. Az Országgyűlés elnöke arra is 
emlékeztetett, hogy Tisza István hitval-
lásának középpontjában a népképviselet 
legfontosabb intézménye, a parlament 
állott.

A megemlékezést a Nagykovácsi Gr. 
Tisza István Nemzeti Kör szervezte, 
amely idén ünnepli fennállásának 15. 
évfordulóját. Janits Béla, a társaság 
elnöke az ünnepi esemény alkalmából 
kiemelte, hogy a szervezetük pártok 
feletti, és felidézte a 2001-ben megfo-
galmazott törekvésüket, hogy létrejön a 
nemzeti minimum, és „a közös nemzeti 
érdek égisze alatt” valamennyi alapvető 
kérdésben egységes lesz a nemzet. (MTI)

Tisza István életútja kötelező 
viszonyítási pont

Járási hírek

A pátyi könyvtárban évek óta elér-
hető a NAVA (Nemzeti Audiovizuális 
Archívum) digitalizált kép- és hang-
anyagát. Az Arcanum jóvoltából újabb 
digitális tartalmak hozzáférhetők a 
könyvtár számítógépein, melyeket a 
pátyiak ingyenesen használhatnak.

Az Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő 
Kft. huszonöt éve digitalizál és tesz közzé 
írásos forrásokat kereshető, térképeket 
georeferált változatban. A kezdetben 
CD-n és DVD-megvásárolható anyagok 
egy jelentős hányada azóta az ingyenes 
és online hozzáférésű Hungaricana és 
a Mapire szolgáltatások részévé vált. 
A Hungaricana adatbázis-gyűjteménye 
otthonról is olvasható-használható (http://
hungaricana.hu).

Az Arcanum egy másik fejlesztése az 
Arcanum Digitális Tudománytár (ADT), 
ami mára a Hungaricananál jóval nagyobb 
adatmennyiséget szolgáltat. Főként II. 
világháború előtti folyóiratokat, hírla-
pokat dolgoz fel, szövegszinten kereshető 
formában. A tartalom bővülését jól érzé-
kelteti, hogy három évvel ezelőtt négy-
millió oldal volt elérhető a szolgálta-
tásban, jelenleg nyolcmillió-nyolcszázezer. 
Az alapító Biszak Sándor szerint az 
Arcanum már túl van a feldolgozásra 
érdemes adattömeg felének digitalizálásán.

Az ADT adatbázisban egyaránt megta-
láljuk a Világirodalmi lexikont és a Fővárosi 
Közlönyt is a maga száznyolcvanezer olda-
lával, amelyet 1867 és 2000 között adtak 
ki.

Az ADT adatbázisai otthon is kereshe-
tőek a http://adtplus.arcanum.hu címen, 
de a csak előfizetéssel. A pátyi könyvtárban 
azonban Kollár Péter könyvtárosnak és 
Biszak Sándornak, az Arcanum alapító-
jának nagylelkű engedélyének köszön-
hetően a pátyiak mostantól ingyenesen 
férhetnek hozzá a roppant méretű adat-
bázishoz.                                     (paty.hu)

Arcanum Digitális 
Tudománytár 

a pátyi könyvtárban

Felújítják a 
Teleki-Tisza-kastélyt
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Mátyás Irén-emléknap

Díjak a Telki Fesztiválon

Június 4-én Mátyás Irén-emléknapot 
tartottak a Zsámbéki Szombatok, a 
Zsámbéki Színházi és Művészeti Bázis 
és a Zsámbéki Művelődési Ház egykori 
igazgatójának tiszteletére a zsámbéki 
művelődési házban.

A Zsámbéki-medence Idegenforgalmi 
Egyesület és a Zsámbéki Közművelődési 
Intézet és Könyvtár szervezésében megva-
lósuló rendezvényen Koncz Zsuzsa és 
Ilovszky Béla zsámbéki előadásfotóiból 
készült kiállítással emlékeztek a zsámbéki 
színház történetére, s bemutatták 
A Romtemplomtól a Bázisig – Mátyás Irén 
színháza című kiadványt. A könyv színház-
történeti tartalmát Sándor L. István 
írta és Ilovszky Béla sok-sok zsámbéki 
előadásfotója színesíti. Mellékletében 
ott sorakoznak a zsámbéki bemutatók 
színlapjai időrendi sorrendben. A könyv 
kiadását adományokból fedezték.

Megkoszorúzták Mátyás Irén és 
férje, Bicskei Gábor sírját a zsámbéki 
temetőben, ahol Nánay István kritikus 
mondott beszédet. Gedeon József, a 
Gyulai Várszínház igazgatójának nekro-
lógját Lázár Kati, az AlkalMáté Trupp 
– Máté Gábor és osztályának – levelét 
Jordán Adél olvasta fel.

Délután emlékkonferenciát tartottak 
a Műemléki Rakétabázison, ahol a 
részvevők megtekinthették a házaspár 
tiszteletére készített félórás filmet A 
Romtemplomtól a Bázisig címmel, majd 
kerekasztal-beszélgetést tartottak Nánay 

István kritikus, Simon Balázs és 
Jámbor József rendezők, valamint 
Horváth Mihály, a rakétabázis volt 
parancsnoka részvételével. A beszél-
getést Sándor L. István vezette.

Először adták át a Mátyás 
Irén-emlékdíjat, melyet szakmai döntés 
alapján Hegymegi Máté kapott a Kohlhaas 
című produkció rendezéséért, amely az 
elmúlt évben a Szkéné Színházzal kopro-
dukcióban készült a Zsámbéki Színházi 
Bázison. A díjat Mátyás Kató és Árkosi 
Árpád művészeti vezető adták át.

A konferencián beszélgetést is folytattak 
a zsámbéki színház jövőjéről, s megalakult 
a Mátyás Irén Baráti Társaság is. Este 
Bruno Schulz: Értekezés a próbabá-
bukról avagy a Genezis Második Könyve 
című előadását mutatta be a Kompánia 
Színházi Társulat.

��
Mátyás Irén (1953-2013) az elmúlt 
harminc év magyar színháztörténetének 
egyik legkülönlegesebb alakja, hisz kívül-
állóként teremtett meg és tartott fenn 
egy összetéveszthetetlenül fontos színházi 
műhelyt. Népművelőként Zsámbékra 
kerülve hamarosan felismerte, hogy egy 
különleges falu lett az otthona, amelynek 
egyedülálló értékei vannak. Férjével, 
Bicskei Gáborral együtt 1983-ban 
önerőből, hihetetlen elszántsággal 
indították el a Zsámbéki Szombatokat. A 
falunapból szép lassan országos jelentőségű 
nyári színházi fesztivál nőtt ki, amely – 

miközben a helyieknek 
is szólt, és a helyi erőkre 
is támaszkodott – egyre 

több vendéget csábított 
Zsámbékra.

Mátyás Irén a férje halála után 
egyedül folytatta a munkát. Az az amatőr 
színházi attitűd, amit férje képviselt, 
mindvégig jellemezte őt is. Műhelyt 
akart teremteni éppen akkor, amikor a 
műhelyek kiveszőben voltak a magyar 
színházi életből. Bicskei Gábor emlékére 
minden évben megrendezte Zsámbékon 
a határon túli magyar amatőr társulatok 
fesztiválját és sok éven át a rendezők 
számára képzést szervezett.

A zsámbéki nyári színházat hivatásos 
intézménnyé emelte. A 90-es évek 
közepétől a vendégelőadások mellett már 
saját bemutatók is készültek. Ezek közül a 
legelső, és talán máig leghíresebb a Beatrice 
Bleont rendezte Mester és Margarita volt, 
de mások is jelentős előadásokat hoztak itt 
létre, például Bocsárdi László (Antigoné, 
Bánk bán), Vidnyánszky Attila (Három 
nővér), Horváth Csaba (Passió), Simon 
Balázs (Pulcinella közlegény). 

A nyár színházi eseménye, a 90-es évek 
második felében és a 2000-es években 
egyértelműen a zsámbéki fesztivál volt. 
A fesztivál működtetése közben számtalan 
nehézséggel kellett megküzdenie, amelyek 
felőrölték egészségét. 

Kiváló Népművelő elismerése és a 
Podmaniczky-díj mellett Amfiteátrum 
díjjal is kitüntették.

Május 6-án osztották ki a 
Telkiért érdemérmet és 
Ifjúsági díjat a Báder-
Magyar-házban.

Elsőként a KoKuKK 
Kodolányi János Kulturális és 
Környezetvédelmi Közhasznú 
Egyesület munkáját ismerték 
el. Móczár Gábor alpolgár-
mester méltatásában elmondta, 
minden olyan közéleti ügyben 
segítőkészen közreműködik 
a szervezet – a kápolnaépí-
téstől az irodalmi rendezvé-
nyeken át a virágültetésig –, 
ami a település számára fontos. 
A díjat Deltai Károly polgár-

mester adta át Bellon Erikának, az 
egyesület elnökének. 

Márton Ildikó a Pipacs Galéria 
megnyitásával és fáradhatatlan 
szervezésével, Zimonyi Adrienn 
pedig Telki kulturális esemé-
nyeinek, többek között a telki 
fesztivál évtizedes megha-

tározó szervező munkájával és a települési 
önkormányzat kulturális tevékenységének 
segítésével érdemelte ki az elismerést. 

A Telki Ifjúsági díjat 
Illéssy Lenke és Kata 

egypetéjű ikrek 
kapták. Lenke divat-
tervező iparmű-
vészként hét éve 
hozta létre saját 

márkáját, az ille-ollát: 
Illéssy Lenke – ille – a 
tervező, ő álmodja, tervezi 
meg a ruhákat, Kata – 
olla – vezeti a brandet. 
Kitartó munkával komoly 
szakmai sikert és karriert 
értek el. Az ezt segítő 
emberi értékeikkel együtt 
szeretnék a díjazók őket 
a telki fiatalok elé állítani. 
Egy rögtönzött divat-
bemutató keretében az 
érdeklődők amatőr model-
leken meg is tekinthettek 
néhányat a férfi- és női 
kollekcióból.

Koós Hutás Katalin
fotók: Bánkuti Ákos
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A különvonatot tavaly a MÁV 
Nosztalgia Kft., a HM Társadalmi 
Kapcsolatok Hivatala, az Indóház 
Lapkiadó, a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány és a Nagy Háború 
Kutatásáért Alapítvány hozta létre, s 
júliusban ötnapos utazásra indul az 
isonzói, doberdói magyar emlékhe-
lyeire.

Az Isonzó Expressz 2015-ben 
nagy siker volt. Több mint 
ötszázan utaztak ki a mai 
Olaszország és Szlovénia 
területére, hogy meglátogassák 
az első világháború olasz front-
jának legfontosabb helyszíneit a 
Doberdó-fennsíkon és az Isonzó 
völgyében. A nagy érdeklő-
désen felbuzdulva a szervezők 
2016-ban is útjára indítják a 
különvonatot. Az érdeklődők 
július 17-21. között járhatják 
be az egykori hadszínteret.

A részletes program és a jelent-
kezési feltételek ide kattintva 
(http://www.mavnosztalgia.hu/
hu/programs/show/794) olvas-
hatók el. Jelentkezni a MÁV 
Nosztalgia Kft.-nél lehet, szemé-
lyesen  a Nyugati pályaudvaron 
a 10. vágány mellett (Tel.: (1) 269-5242, 
vagy a jegyiroda@mavnosztalgia.hu és a 
utazas@mavnosztalgia.hu elektronikus 
levélcímeken.

��
Felavatták az Isonzó Expressz Doberdó-
kocsiját május 2-án. Lezsák Sándor, az 
Országgyűlés alelnöke a Vasúttörténeti 
Parkban tartott rendezvényen arról 
beszélt, „Minden nemzedéknek vissza kell 
hódítania a múltat” – közölte, hozzátéve: 
az expressz utasai is ezt fogják tenni azzal, 
hogy dédapáik, ükapáik emlékét idézik fel 
az utazás során.

Téglás Gyula, a Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok 
Hivatala centenáriumi programirodá-
jának vezetője kiemelte, hogy Doberdó 
és Isonzó fogalma nem egyenlő pusztán 
egy földrajzi hellyel vagy csatatérrel, 
hanem „a különböző korokban folyama-
tosan megnyilvánuló magyar hősi áldozat-

vállalás jelképe is”. Ezért fontos, hogy 
közösen emlékezzünk erre az áldozatra 
– tette hozzá.

Schvéd Norbert, a MÁV Nosztalgia 
Kft. ügyvezetője felidézte, hogy a világ-
háborús centenárium alkalmából tavaly 
nyáron közlekedett először az Isonzó 
Expressz. A Doberdó kocsival bővült 
vonat az idén július 17. és 21. között új 
útvonalon, a Semmering-hágón keresztül 
– a világ első magashegyi vasútvonalán, 
amelyet 1854-ben adtak át, és 1990-ben 
az UNESCO Világörökség Listájára is 
felkerült – halad, immár ötnapos körutazás 
során járva be a világháború egykori 

olasz frontjának hadműveleti területeit. 
Az emlékúton új elem a cerjei kilátó felke-
resése, ahonnan páratlan kilátás nyílik 
az egykori csatatérre. A visintini magyar 
kápolna meglátogatása után, a Doberdó 
fennsíkján a Monte San Michele és San 
Martino del Carso magyar vonatkozású 
háborús emlékhelyeit is megtekintik a 

résztvevők. Ezen kívül 
Redipuglia olasz és Fogliano 
osztrák-magyar temetői 
is szerepelnek az utazás 
programjában. A részt-
vevők felkeresik továbbá a 
Kolovrat-gerincen kialakított 
szabadtéri emlékhelyet, 
Kobaridban (Caporetto) a 
háborús múzeumot és csont-
kamrát, valamint Tolmin 
(Tolmein) Loce osztrák-
magyar katonatemetőjét. 
Két élménykocsi is tartozik 
a vonathoz: az Orfeum 
kocsiban a Sebő-együttes 
autentikus katona- és népda-
lokat énekel majd a részt-
vevőkkel, a másikban pedig 
történészek tartanak előadá-
sokat – közölte az ügyvezető. 

Az Isonzó Expressz arra 
vállalkozik, hogy a családi 

érintettség okán és a történelem iránt 
fogékony érdeklődőkkel közösen kegye-
lettel és szeretettel emlékezzenek azokra, 
akik az első világháború éveiben a 
hazájukért az életüket áldozták. 

Az első világháború olasz front-
jának jellegzetes helyszíneit – az Isonzó 
folyót és a Doberdó-fennsíkot – érintő 
vasúti emlékút célja, hogy a résztvevők 
a centenárium alkalmából emlékez-
zenek és egyúttal az egész társadalmat 
emlékeztessék azokra a katonákra, akik 
az Olaszország 1915-ös hadba lépésével 
megnyíló Isonzó-front véres harcaiban 
hősiesen helytálltak.           (MTI/Iranytű)

Július 17-én új útvonalon indul újra 
az Isonzó expressz

Járási hírek

Pintér Tamás (Nagy Háború Kutatásáért Alapítvány), Szanka József 
katonai hagyományőrző (József főherceg egyenruhájában), Maria Assunta 

Accili, Olaszország budapesti nagykövete, Jásdi Balázs katonai hagyo-
mányőrző főhadnagy, Ksenija Skrilec, Szlovénia budapesti nagykövete és 

Bánkuti Ákos (Budakeszi Kultúra Alapítvány)

2016 pünkösdjén, 
május 13-án Márton 
Áron püspök szelle-
mében imádkozták 
végig gyimesiek és 
zarándokok a világ 
minden tájáról Salamon 
József gyimesbükki 
plébános vezetésével azt 

a a Gyimesek legrégebbi római katolikus 
kápolnája feletti hegyoldalon felállított 
keresztutat, melyet Nagy György János, 
hódmezővásárhelyi fafaragó készített 
az egyes keresztek adományozóinak 
jóvoltából, köztük a Budakeszi Kultúra 

Alapítvánnyal, Telki önkormányzatával 
és a Telki Kultúra Alapítvánnyal.

Minden stációnál egy Márton Áron-i 
gondolatot olvastak fel, melyek közül a 
XIV. stációban a budakeszi keresztnél a 
következő hangzott el: „XIV. A kizök-
kent emberi életet az erkölcs alapjaira 
kell visszatolni, a társadalmi, az evilági, 
a földi berendezkedést az égben hozott 
törvények útmutatása szerint kell 
elkezdeni. Fogjunk hát össze. Eddig 
csalóka fények, hamis, de tetszetős 
elméletek, lázadó és lázító gondolatok, 
üres jelszavak, az emberi nagyravágyások 
szirénhangjai után futottunk.”

Budakeszi stáció a 
gyimesbükki keresztútban
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CHAPLIN KLUB NYÁRESTI
KONCERTEK

Július 15., péntek, 20.00
RELAX ENI-TIMA

Dallamos jazz koncert, 
némi blues életérzéssel

Július 22., péntek, 20.00
VÖRÖS ISTVÁN

Az egykori Prognózis 
együttes atyja

Augusztus 5., péntek, 20.00
SPECIAL GUEST

A legjobb magyar rock-
hangú énekessel bíró 

együttes gyermekkoruk 
kedvenc dalait játszák: 
Toto, Bon Jovi, Dream 
Theater, Deep Purple

Augusztus 12., péntek, 20.00 
GARDA?? BENKŐ

lemezbemutató koncert

Augusztus 26., péntek, 20.00 
EASY BLUES

párkányi blues zenekar 
a biatorbágyi Faluházban 

Augusztus 6. szombat 20 óra
LADÁNYBENE 27 
koncert Zsámbékon
Magyarország első 

közismert reggae zenekara 
az LB 27 ad koncertet a 

Romtemplom előtt.
Esőnap 2016. augusztus 7.

Augusztus 28. vas. 19 óra
Templomkerti esték

a máriaremetei bazilikában

Zeng a lélek, zeng a szó
Gálaműsor a Fölszállott a 

páva gyermekkiadása 
győzteseivel: Haraszti-ikrek, 
Maconka, Bartina gyerek-
csoport, Tarsoly zenekar, 

Berecz András mesemondó

ART KEDD
a KACS Műhellyel 

a zsámbéki kézművesházban

Július 5. 9-11 óra
Irka-firka barangoló
A képzőművészeti 
technikák alapjai

Július 12. 9-11 óra0
Az én váram az én házam

A személyes tér kérdésköre.

Július 26. 9-11 óra
Képtelenség
Illusztráció, 

képregénykészítés

PRAKTIK PÉNTEK 
nagyobbaknak

Július 9. 16-18 óra
Hordozható rajzhenger 

készítő workshop

Július 16. 16-18 óra
Útinapló készítő workshop

Július 30. 16-18 óra
Van bőrünk hozzá!
Öltözék kiegészítők 

készítése bőrből
A foglalkozások regisztrációhoz 

kötöttek, min. 4 fő előzetes 
jelentkezése szükséges.

Regisztráció: 
Elek Ágnes 06-30-516-5299

Július 11 – augusztus 19.

NYÁRI TÁBOR 7-14 ÉVES KORIG A
HEGYVIDÉKI KALANDTÁBORBAN 

(1125 Mátyás király út 53/B.).
BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZATA 

SZERVEZÉSÉBEN

Természetvédelmi óriási homokozó, sportpályák, 
játszótér és úszó medence 

Védőnői felügyelet
A tábor díját készpénzben, 

az önkormányzat ügyfélszolgálatán kell befizetni. 
július 11-től: 13 750 Ft 
július 18-tól: 12 950 Ft 
július 25-től: 14 450 Ft 

augusztus 1-től: 13 300 Ft 
augusztus 8-tól: 14 450 Ft 

augusztus 15-től: 13 800 Ft
JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN: 

Tajti Enikő, ügyfélszolgálat, polgármesteri hivatal
T.: 23 /535-710, email: tajti.eniko@budakeszi.hu.

Bakács Bernadett alpolgármester 
bede.bakacs@gmail.com
T.:  +36 30 951 33 68

Jelentkezési lapok letölthetők: 
http://varoshaza.budakeszi.hu/component/content/

article/46-anyagok/1121-matyastabor

ÓBUDAI NYÁR

JÚL. 8. P 20:00  
IN CONCERT – 

Snétberger Ferenc
JÚL. 9. Szo 20:00  

Világok arcai – Gera Gábor 
(harmonika) koncertje
JÚL. 13-14. Sze,Cs 20:00  

Edith Piaf 
és száz év szerelem – 
Szilágyi Enikő estje

JÚL. 15. P 20:00  
Hosszú az éjszaka… - 

A Hot Jazz Band koncertje
JÚL. 18. H 20:00  

Az Anima Musicae 
Kamarazenekar 
hangversenye

JÚL. 20-21. Sze 21:00  
Egressy Zoltán: Halál Hotel 

Esőnap: 
július 22., péntek 21 óra   

JÚL. 23-24. Szo 21:00  
Egressy Zoltán: Halál Hotel 

Esőnap: 
július 26., kedd 21 óra

JÚL. 25. H 20:00  
A Liszt Ferenc 
Kamarazenekar 
hangversenye

JÚL. 27-28. Sze,Cs 20:00  
Boomerang Baby – 

Marlene Dietrich ABC
JÚL. 29. P 20:00  

In Concert – 
Snétberger Ferenc

AUG. 3-7. Sze 20:30  
Daniel Glattauer: 

Párterápia
Az előadások helyszíne az 
Óbudai Társaskör kertje

Rossz idő esetén a 
Nagyteremben

A Petőfi irodalmi Múzeum
Nyári Fesztiválja

JÚL. 4. H 20:00  
Haspók úr ebédel

kabaré a fehér asztal körül
KAPUALJ – 

Kapunyitás: 19.30.    
JÚL. 5. K 20:00  
Szó és Zene
UDVAR – 

Esőnap: július 8. 20.00    
JÚL. 6. Sze 20:00  

Kripli Mari – Lázár Kati 
önálló estje
KAPUALJ 

JÚL. 11. H 20:00 
Budapesti Vonósok

UDVAR – 
Esőnap: július 14. 20.00 

JÚL. 12. K 20:00  
Kurt Weill songok - 

Szilágyi Enikő sanzonestje
UDVAR 

JÚL. 13. Sze 20:30  
Mi lárma ez megént?

A Bob és Bobék Orchestra 
Petőfi verskoncertje

UDVAR – 
Esőnap: július 17. 20.30

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

• 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.

• 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

• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes 
ház hoz - szál lí tás sal. 
Elõ ren delés:  06-20-922-0263

• 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

•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263

• 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

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

• KÉZI KASZÁLÁST,  telektisztí-
tást, gazolást, sziklakert-építést, 
veszélyes fakivágást, fűnyírást, 
kertgondozást, műholdanten-
na-szerelést és számítógép-javí-
tást is vállalunk. 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!

• BUDAKESZI székhelyű vál-
lalkozás SZERELŐT keres ga-
rázskapuk beépítésére kö-
zépszintű német nyelvtudás-
sal, jó technikai érzékkel és 
B-kategóriás jogosítvánnyal. 
Tel.: EUROKAPU 06-30-
924-7748

• GÉPJÁRMŰVEZETŐT keres-
nek! Szolgáltató cég Nagyko-
vácsi telephelyére gépjármű-

vezetőt keres. Elvárás: C ka-
tegóriás jogosítvány, önálló 
munkavégzés. Jelentkezés ön-
életrajzzal: info@jager.hu.

• GÉPJÁRMŰSZERELŐT keres-
nek! Szolgáltató cég Nagyko-
vácsi telephelyére személy-és 
haszongépjármű autószerelőt 
keres. Elvárás: önálló mun-
kavégzés. Jelentkezés önélet-
rajzzal: info@jager.hu.

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban 
egy műszakos takarítónőt keres. 

Munkaidő: 7:30-tól 16:00-ig. Munkába állás: 2016.08.01. 
További információkért hívja Németh Juditot: 

06-30-274-53-32
Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk.

NYÁRI TÁBOROKBIATORBÁGYON

Július 10-15.
VÁNDOR SÁTORTÁBOR
Nomád sátortábor, trekking 
túrák, bográcsozás, faragás, 

tűzrakási technikák.
Ár: 18.000 Ft.

Korhatár: 7-13 év.
Info: sportzenetabor@

gmail.com, 20/421-36-30

Július 11–15., 18–22., 25–29.,
Augusztus 1–05.

MAGYAR–ANGOL 
KALANDTÁBOR

5–10 ÉVESEKNEK 
A CSODAPOSTA 
EGYESÜLETTEL
Ár: 18 000 Ft/hét.

Info: babukaevs@gmail.com
06 30 994 1526

Július 24–30.
SAKKTÁBOR ZIRCEN

Sakkoktatók: Bokros Albert 
nemzetközi mester,

Fekete József sakktanár, 
Mincsovics Miklós matema-

tikus, sakkedző.
Díj: 32–35 000 Ft.

Info: Ruip Jánosnál 
06 30 860 9294
biasakk@gmail.

Július 24 – 27.
BALATONKERÜLÉS 

BRINGÁVAL
Info: sportzenetabor@

gmail.com, 20/421-36-30

Július 25-29. 8-16 óra
TORBÁGYI 

REFORMÁTUSOK 
GYERMEKHETE

Iharosi Önkormányzati 
Üdülő

Korosztály: 7-12 év
Díj:17 500 Ft.

Info: Tankóné Bíró Mónika, 
20/266-3573

Augusztus 1-5., 8-12.
KÉPZŐMŰVÉSZETI 

TÁBOR
Iharos-völgyi tábor

Korosztály: 10 éves kor 
feletti gyerekeknek

Info: Kiss-Baranyiné 
Szilágyi Dóra, 

06 30 488 0912
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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

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

oo 777-131313 HHH VVV:: áázárvrvaa

Iranytu 2014 majus 16old.indd   16 2014.05.02.   9:52

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K, Sz, CsCCs, PPP:P: 77-18 Sz77 11-1888 SSSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetbeny

GRILLHÚSOK
       GRILLKOLBÁSZOK

a Telki úton az első utca balra

Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb 
internetezést nyújtó fejlesztése

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

tési sebességgel -

-

-

-

-

-

-

lakossági lefedettséget.
A Telekom otthoni és mobil internet-

 feledhetetlen élményeket minden biator-
bágyi számára.

é é

BIATORBÁGYON IS MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK

-

-

-

-

-

-

-

-
– hallom Magditól (44), 

dolgozik. –
-
-
-

-

-

– 
teszi hozzá mosolyogva Magdi. 

SW SOLUTIONS 

Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
AZ ANGOL JOGI TÁRGYÚ FORDÍTÁSOK SPECIALISTÁJA

Tel.: 06-30-9923-417 • E-mail: swsolutions@indamail.hu
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u.91.

A hiteles és megbízható fordítás napjainkban egyre fontosabb tényező a cégek éle-
tében. Tapasztalatunk szerint külföldi érdekeltségű cégek életében kulcsfontossá-
gú a minőségi fordítási munka, számtalan jogi,- és anyagi konzekvenciával járhat 
egy nem megfelelő terminológia használatával fordított, kötelezettségvállalással járó 
szerződés megkötése.
Irodánk prioritása a pontos fordítások elkészítése, a megfelelő gazdasági és jogi ter-
minológia felhasználása munkánk során. Számunkra a jogi fordítás a legizgalma-
sabb kihívás, nincs reménytelen eset! Jogi végzettség hiányában a pontos jogi szak-
fordításokat nehezen kivitelezhetőnek tartjuk, ezért nálunk mindkét szakértelem 
rendelkezésre áll!
Az alábbi dokumentumok fordítását vállaljuk magyarról angol nyelvre illetve angolról magyarra:
Polgári jogi szerződések (adásvételi, bérleti, vállalkozási, megbízási, stb. szerződések) 
• céges iratok (alapító okiratok, cégkivonatok, jegyzőkönyv, stb) • jogszabályok • 

• pályázati anyagok • egyéb hivatalos iratok •
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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

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!

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

 KLÍMATECHNIKA
�  Klímakészülékek: fertőtlenítése, 

karbantartása, telepítése, javítása.

� Gyors és szakszerű munkavégzés. 

�  Rugalmas időpont egyeztetés, akár 

délután, vagy hétvégén is.

 Hetey László � 06-30-985-9060
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Fokozzuk az élményt!

BUDAKESZI

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

A SP4CE projekt (2014-1-PL01-KA200-003341 - Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) az Európai Unió Erasmus+ 
programja által támogatott projekt, amelynek célja a szakképzésben tanulók, tanítók, és a kés�bbi munkaadók összekapcsolása. 
A projekt tevékenységei arra irányulnak, hogy az innovatív gyakorlatok minél jobban elterjedjenek az oktatásban, valamint a képzést 
személyre szabott megközelítések minél gyakoribbá váljanak, valamint kollaboratív tanulási módszerek elterjedjenek a gyakorlatban is.  
A projekt arra a hiányosságra refl ektál, mely szerint nincsenek bevált, m�köd� megoldások, melyek a tanulók, tanárok és cégek világát 
összekötnék a szakképzésben. 
Jelenleg kifejlesztés alatt áll a több felhasználói profi llal rendelkez� interaktív tanulói környezet, amely magába foglalja az alábbi 
funkciókat:

• kérdések feltevésére és megválaszolására kifejlesztett platform 
• tetsz�leges (tanulói) csoportok kialakítása egy adott probléma megoldására
• csapatmunka és egyéni munka
• mentoring és coaching
• kifejlesztett megoldások bemutatása és a kiválasztott megoldás publikálása

A projektben négy ország partnerei közösen dolgoznak (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Görögország). A projekt 3 éves, 
jelenleg a fejlesztés fázisa zajlik. 
További információ a projekt honlapján http://sp4ce.eu/hu/welcome-to-sp4ce-2 és Kengyel Gabriella: gabriella.kengyel@trebag.hu 

SP4CE projekt

This projekt has been funded with support from the European Commission Intellectual Property– and Project Manager Ltd.


