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Pest megyei 
olimpiai eredmények 

3. oldal

 
Dr. Hámori József 

Budakeszi díszpolgára
5. oldal

 Egyszerűbb lesz-e az
 építkezni?
6. oldal

 
Móczár Gábor

állami díjat kapott
10. oldal
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NÉPSZAVAZÁS 2016 
Miért van szükség 
a népszavazásra?

A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a kényszer-
betelepítés ellen. A referendumra azért van szükség, mert 
Brüsszel arra tett javaslatot, hogy az Európai Unióba érkező 
bevándorlókat egy előre meghatározott kvóta alapján ossza 
szét a tagállamok között, kötelező jelleggel. Ez tehát azt 
jelentené, hogy a jövőben brüsszeli bürokraták döntenének 
arról, hogy hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, az 
Országgyűlés és a magyar állampolgárok megkérdezése nélkül. 
Azt, hogy hány bevándorlót telepítenének be, egy képlet 
alapján döntenék el Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi 
ütemét és a családegyesítéseket is figyelembe véve mindez öt 
év leforgása alatt egy szegednyi ember Magyarországra telepí-
tését is jelentheti.

A magyar kormány álláspontja szerint csak a magyarok 
dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt élni és kivel 
nem. Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét meghatározó 
döntések jogát kivegyék a magyar emberek és az Országgyűlés 
kezéből. Brüsszelt meg kell állítani! A népszavazáson világos 
és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek. El kell 
érnünk, hogy vonja vissza a veszélyes javaslatot. Ennek esélye 
annál nagyobb, minél nagyobb mértékben erősíti a magyar 
kormány álláspontját a népszavazás eredménye. 

Az október 2-i népszavazás kérdése így szól: „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül 
is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?” 

folytatás a 11. oldalon

HOVA MENJEK FOGÁSZATRA?
- fogszabályozás
- implantáció
- fogfehérítés 
- parodontológia

Bejelentkezés: 06202907868
2089 Telki, Kórház fasor 1.

HOL ENTAL www.holddental.com



0 2016. IV. számBuda környéki Irányt� 

3

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 

 Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin  2092 Budakeszi Gábor Áron u. 48/A. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418 
 E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu   Grafika: Kacsoh Pongrác Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418 

Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje Nyomda: Oláh Nyomda 1211 Budapest, Központi út 69-71. Felelős az ügyvezető 
Terjesztés Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Budajenõn, Telkiben, Perbálon, Tökön, Zsámbékon,  Nagykovácsiban,  Remeteszõlõsön, 

Biatorbágyon és Herceghalmon. Lapzárta: minden hónap 25-én 12 óra.  ISSN 2060–2510

Pest megyei hírek

Augusztus 21-én véget ért a XXXI. 
olimpia Rio de Janeiroban. A magyarok 
nyolc arany, három ezüst és négy 
bronzéremmel tértek haza. Megyénket 
tizenöt sportoló képviselte, közülük 
hét Pest megyei egyesület tagja. 
A legeredményesebbek Ungvári Miklós 
judós, valamint Lőrincz Viktor birkózó 
voltak, az ötödik helyen végeztek. 
Mindketten a Ceglédi VSE versenyzői. 
Pest megye lakosaként Cseh László 
egy ezüst, Kapás Boglárka egy bronz-
éremmel gazdagodott.

PEST MEGYEI EGYESÜLETBEN 
INDULÓK EREDMÉNYEI

–  Lőrincz Viktor  Birkózás  
Ceglédi VSE 5. helyezés

–  Ungvári Miklós  Judo  
Ceglédi VSE 5. helyezés

–  Dr. Kovács Zsófia  Triatlon  
Budaörsi Triatlon Klub 24.

– Tóth Tamás  Triatlon  
– Budaörsi Triatlon Klub 33. 
–  Vanek Margit  Triatlon  

Budaörsi Triatlon Klub 45.
–  Lőrincz Tamás  Birkózás 

Ceglédi VSE  nem jutott 16 közé
–  Grátz Benjamin  Úszás - váltó 

Százhalombattai VUK SE  kizárták a 
váltót

PEST MEGYEI LAKOSÚ 
VERSENYZŐK  
–  Cseh László  Úszás  Halásztelek  

100 m pillangó 2.   200 m pillangó 7.
–  Kapás Boglárka  Úszás  Fótliget  

800 m gyors 3.  400 m gyors 4.  4x200 
m gyorsváltó 6.

–  Molnár Péter  Kajak-kenu C1  Szob  
K2 - 200 m 4.   K1 200 m 15.

– Czigány Dóra  Vízilabda  Cegléd 4.
– Bácsi Péter  Birkózás  Gyál  5.
–  Krizsán Xénia  Atlétika - Hétpróba 

Csomád  16.
–  Erdélyi Zsófia  Atlétika - Maraton 

Gödöllő 52.
–  Papp Krisztina  Atlétika - Maraton 

Páty 65.

Forrás: Pest Megye Önkormányzata

Pest megyei eredmények a riói olimpián

A vállalkozásokra és a leszakadó 
térségekre koncentrálnak. Hat 
részletben kaphatja meg Pest 
megye a nyolcvanmilliárd forint 
fejlesztési pénzt az államtól, idén 
kétmilliárd forintot különíthetnek 
el erre a célra a költségvetésben. 
A gazdaságélénkítő és turisztikai 
programokat várhatóan nevesítik, 
az önkormányzati fejlesztésekre 
szabadon pályázhatnak a telepü-
lések. 2021-ig évente 16 milliárd 
forint jöhet.

Ebben az évben kétmilliárd, jövőre 
14 milliárd, aztán 2021-ig évente 
16 milliárd forint fejlesztési pénzt 
kap Pest megye a központi költség-
vetésből – tudtuk meg Wentzel 
Ferenctől, a Pest Megye Közgyűlés 
alelnökétől. Emlékezetes, Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter a 
közelmúltban jelentette be heti szokásos 
sajtótájékoztatóján, hogy a kormány 
2021-ig 80 milliárd forintot biztosít 
Pest megyének, mivel fejlesztésekre 
szinte semmilyen forrást nem kapnak az 
Európai Bizottságtól.

Az uniós csatlakozás óta a megye azért 
van nehéz helyzetben, mert Budapesttel 
együtt alkotta a Közép-magyarországi 
régiót. Az unió pedig az EU egy főre eső 

átlagos GDP-jéhez viszonyítva sorolja 
fejlettségi kategóriákba a régiókat. 
S mivel Budapesten magas az egy főre 
eső GDP, ez felhúzza az egész régió 
átlagát, a jóval fejletlenebb Pest megye 
ezért sokkal kevesebb fejlesztési pénzhez 
jut.

A megye ezért az év elején a külön-
válás mellett döntött, és 2021-től önálló 
régióként pályázhat az uniós fejlesztési 
pénzekre. Wentzel Ferenc elmondta, 
évek óta zajlik egyeztetés arról, hogy 
ha a nemzeti költségvetés helyzete 
megengedi, akkor miként lehet kompen-
zálni Pest megyét. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium felkért minket arra, 
hogy gyűjtsük össze a településeken 
azokat a helyben megoldatlan problé-
mákat, amelyekre a szűkös források 
miatt az önkormányzatok nem tudnak 
költeni. Ezeket az elmúlt években 
összegyűjtöttük és csoportosítottuk. 
Szétválasztottuk az önkormányzati és 
a gazdaságfejlesztést feladatokat, s így 
létrejött egy adatbázis településekre, 
programokra lebontva. Most a kompen-
zációnál ez alapján írjuk ki a pályáza-
tokat – fogalmazott Wentzel Ferenc.

A kormányhatározat itt olvasható: 
kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK16084.pdf

Forrás: magyaridok.hu

Pest megyei cég az 
európai Top100-ban

Az Inc. magazin idei listájára az az 
ötezer vállalkozás kerülhetett fel, amely 
2011-ben legalább 200 ezer eurós, 
2014-ben pedig kétmilliós árbevételt 
ért el, európai székhelyű, magánkézben 
lévő, önálló társaság. A jelentkező cégek 
végső rangsorát a 2011 és 2014 közötti 
bevételnövekedésük százalékos értéke 
szerint határozták meg. A legjobb 100 
között három magyar is szerepel.

A tavalyi listához képest sokat 
erősödött a mezőny, míg akkor az 
első helyhez közel 7,5-szörös, addig 
idén már közel 12-szeres növekedésre 
volt szükség a vizsgált időszak alatt. 
Az erősödő mezőny ellenére a magyar 
cégek száma csaknem százzal – 185-ről 
280-ra – növekedett egy év leforgása 
alatt, így Magyarország a korábbi kilen-
cedik helyről a hetedik legtöbb céget 
felvonultató európai ország lett – áll a 
Bisnode közleményében.

A SETINO Hungary Kereskedelmi Kft. 
az 51. helyig kúszott a ranglistán, az ezt 
követő magyar cég a T-TRANS FŐÉP 
Építőipari, Kivitelező és Szállítmányozó 
Kft. az 55-ik helyen, majd 97-ikként 
jön a biatorbágyi General Transport 
Company Kft.

Forrás: Pest megye Önkormányzata/hvg.hu

Forrásokhoz jut Pest megye
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A 38 férőhelyes turistaházzal együtt az 
április óta látogatható kilátópontot is 
felavatták, mely az egykori erdészeti 
hivatalvezető, fővárosi erdőmester, a 
Hármashatár-hegy újrafásításában, 
Budapest zöld tüdejének növelésében 
elévülhetetlen érdemet szerzett erdész, 
Gluckler Károly nevét kapta.

A Pilisi Parkerdő Zrt. mint a fővárosban 
és környékén található kiemelt turisz-
tikai funkcióval és látogatottsággal bíró 
erdőterületek kezelője 2012-ben kezdte 
meg a Hármashatár-hegy újjászületé-
sével kapcsolatos munkálatokat. A cél 
az volt, hogy ZöldBázis Turistaközpont 
néven egy korszerű ökoturisztikai 
létesítményt hozzon létre, amely egyben 
méltó módon tiszteleg a terület nagy 
múltra visszatekintő repüléstörténeti 
hagyományai előtt. 2013 őszén indult a 
hármashatár-hegyi Erdő Ajándéka Erdei 
Iskola kialakítása, amelyet 2014 tavaszán 
adtak át. 2014-ben a Hangár Bistro kiala-
kítása, felújítása és a rendezvényhangár 
tetejének korszerűsítése került napirendre, 
2015-ben pedig a kilátópont és a turis-
taház építése kezdődött el. A beruházá-
soknak köszönhetően mára rendezvény-
központ, étterem, erdei iskola, kilátópont 
és most már egy minden igényt kielégítő 
turistaház is várja a látogatókat – a csodá-

latos budapesti panorámával 
együtt.

A Guckler Károly-kilátópont 
névtáblájának ünnepélyes 
leleplezése után az eseményen 
résztvevők a Hármashatár-
hegyi Turistaházhoz vonultak, 
amit a köszöntő beszédek 

után elsőkként, belülről is megtekint-
hettek. Az átadáson köszöntő beszédet 
mondott Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter, Bitay Márton Örs állami 
földekért felelős államtitkár, Kelemen 
Viktória, Budapest III. kerületének alpol-
gármestere, és Zambó Péter, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.

Az egykori pilótaotthonként funkci-
onáló, teljesen újjászületett Hármashatár-
hegyi Turistaház Koller József Ybl-díjas 
tervező munkáját dicséri. Az épületben 

38 férőhelyet alakítottak ki: a vendégek 
12 kétágyas, valamint egy 8, illetve egy 
6 ágyas szobában hajthatják álomra 
fejüket. A látogatók rendelkezésére áll egy 
közösségi helyiség is, teljesen felszerelt 
konyhával. A turistaházat az érdeklődők 
ez év őszétől vehetik először igénybe. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. a „Bejárható 
Magyarország” programhoz kapcsolódó 
turisztikai fejlesztéseivel arra törekszik, 
hogy a természetjárókat megfelelő infrast-
ruktúrával és szolgáltatásokkal fogadó 
turistaparadicsomként működhessen. 
A hármashatár-hegyi fejlesztések esetében 
mindez Budapest belvárosától alig negyed-
órányi távolságra valósult meg.

forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Átadták a Hármashatár-hegyi turistaházat

Július 11-én Takács Nándor 
nyugalmazott székesfe-
hérvári megyéspüspök 
életének 89., papságának 
65., püspökségének 29. 
évében hosszú betegség 
után, szentségekkel ellátva 
elhunyt. Földi maradványait 
Július 27-én a 11 órakor 
kezdődő, engesztelő gyász-
misét követően, a székes-
egyház kriptájába helyezték 
örök nyugalomra.

Rábacsanakon született 1927. január 
15-én. Középfokú tanulmányait a 
karmelita rend kisszemináriumában 
végezte. 1942-ben lépett a rend közös-
ségébe, 1948-ban tett örökfogadalmat. A 
szerzetesrend keszthelyi főiskoláján tanult 
tovább, 1950-ben - amikor rendjének 
működési engedélyét megvonta az állam - 
a Központi Szemináriumba került. A győri 
egyházmegye papjává 1951. október 28-án 
szentelték. Teológiai doktorátus szerzett, 
és a budapesti Központi Szeminárium 

énektanára és prefektusa volt 
1954-től 1959 februárjáig, 
amikor állami nyomásra a 
kispapok döntő többségével 
együtt tanáraikat is elüldözték 
az intézményből. Az ÁEH 
ekkor a papi működéstől 
is eltiltotta: 1959-1973 
között kántorként szolgált 
Gyöngyösön, Dömsödön, 
Csornán és Albertfalván. 
1973-ban kapott újra papi 

beosztást: magyaróvári káplán lett, 
1978-tól Tatabánya-Alsógalla plébánosa. 
1986-tól a győri szeminárium tanára 
és spirituálisa. 1988. december 30-án 
nevezte ki II. János Pál pápa carcabiai 
címzetes püspöknek és székesfehérvári 
segédpüspöknek. Püspökké szentelése 
Esztergomban, 1989. február 11-én 
történt. 1990 márciusában koadjutor 
püspökké nevezték ki. Szakos Gyula 
nyugállományba vonulásakor, 1991 őszén 
vette át az egyházmegye kormányzását. 
2003 áprilisában ment nyugdíjba.

forrás: uj.katolikus.hu

38 férőhelyet alakítottak ki: a vendégek

Elhunyt Dr. Takács Nándor székesfehérvári püspök

A Budaörsi Rendőrkapitányság állomá-
nyában 2016. szeptember 1-jén 16 
tiszthelyettes kezdte meg szolgálatát. 
A tiszthelyettesek a jövőben a kapitányság 
és az ahhoz tartozó rendőrőrsök állomá-

nyában látnak el közterületi szolgá-
latot, így a Budaörsi Rendőrkapitányság 
11 fővel, a Budakeszi Rendőrőrs 3 fővel, 
míg a Pilisvörösvári Rendőrőrs 2 fővel 
bővül.

Bővült a rendőri állomány

Új drogmegelőzési 
tanácsadó

A rendőrség a fiatalok kábítószer-
fogyasztásának megelőzése érdekében a 
2014/15-ös tanév óta egy speciális szolgál-
tatással áll a szülők, családok rendel-
kezésére, ami a 2016/17-os tanévben 
is folytatódik. A program minden 
általános- és középiskolában tanuló 
gyermek családja számára elérhető.

A rendőrség szakembere szülői értekez-
leten, fogadóórán, telefonon vagy elektro-
nikus levélben nyújt tájékoztatást a kábító-
szerrel kapcsolatos büntető igazságszolgál-
tatási kérdésekben.

Az Önök drogprevenciós tanács-
adója Egri Judit r. zászlós a Budaörsi 
Rendőrkapitányságon (Tel. 06-23-505-
400/92-82; e-mail: drogprevencio.
budaorsrk@pest.police.hu). Fogadóóra 
ideje minden hónap első csütörtökén 14-15 
óra között. A telefonügyelet ideje: páros hét 
csütörtökén 15-16 óra között.

Gyermeksos.hu
Tavaly decemberben két barátnő, Németh 
Franciska gyermekápoló és Kovács Barbara 
kommunikációs szakember elindított 
egy hiánypótló weboldalt gyermeksos.
hu címen, mely segít Pest megyeieknek, 
budapestieknek a lakhelyükhöz legköze-
lebbi gyermekorvosi ügyeleteket könnyen 
megtalálni. 
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Budakeszi önkormányzatának hírei
 B U D A K E S Z I

Hámori József Budakeszi díszpolgára
Augusztus 20-án ünnepi díszülés 
keretében a Szent István téren 
dr. Hámori József agykutatónak 
díszpolgári címet adományozott 
Budakeszi önkormányzata. Ezzel az 
1995-ben alapított címmel azokat a 
magyar vagy külföldi állampolgárokat 
tüntetik ki, akik egész életművükkel a 
város fejlődése, hírnevének öregbítése, 
anyagi, szellemi értékeinek gyara-
podása érdekében kiemelkedőt alkottak 
és példamutató emberi magatartásuk 
miatt köztiszteletben állnak.

Az ELTE Természettudományi Karán 
1955-ben végzett kutató biológusként. 
1958-ban doktori címet szerzett, s 
Szentágothai János pécsi intézetében 
kezdte el kutató munkáját, majd 1963-tól, 
a Szentágothai vezette Semmelweis 
Egyetem Anatómiai Intézetének munka-
társa lett. Kutatóként, tanárként működött 
a skóciai Szt. Andrews Egyetemen, a 
Kaliforniai San Diego Egyetemen, a 
New York-i Mount Sinai Egyetemen, 

tanított az olasz Bariban, Rómában 
és Párizsban. 1966-ban a biológiai 
tudományok kandidátusa, 1972-ben 
pedig a biológiai tudományok doktora. 
1990-ben az MTA levelező tagjává válasz-
tották. 1992-ben az Európai Akadémia 
tagja, 1998 májusától az MTA rendes 
tagja, majd két cikluson át élettudományi 
alelnöke. Roska Tamás akadémikussal 
együttműködve új, a látást szimuláló, 
analóg elven működő modellt dolgozott 

ki. Kiemelkedően eredményes kutatói 
eredményeit 1994-ben Széchenyi-díjjal 
ismerték el.1990-től a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Állattani Tanszékének 
professzora 2002-ig. 1992–1994 között 
a Janus Pannonius Tudományegyetem 
rektora volt, 1993–1994-ig a Magyar 
Rektori Konferencia elnöke. 2001-től 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
neurobiológiát tanít és PhD-hallgatókkal 
foglalkozik.

1998–2000 között a nemzeti kultu-
rális örökség minisztere, 2000–2002 
között a miniszterelnök tudománypoli-
tikai tanácsadója, majd a Tudomány- és 
Technológiapolitikai Kollégium elnöke. 
2000-2012-ig a Magyar UNESCO 
Bizottság elnöke. 2000-től a Magyar 
Örökség Díj Bizottság elnöke. 2008-ban 
Pest Megye Tudományos díjával tüntették 
ki, 2010-ben Pest Megye, 2015-ben 
Budapest díszpolgára lett. Közel negyven 
éve él Budakeszin, ahol 2013-as megalaku-
lásától a Budakeszi Kulturális Tanácsadó 
Testület elnöke.

Az ünnepség keretében átadták a 
Budakeszi építészeti díjakat is. 

Az értéknövelő módon felújított, korsze-
rűsített lakóépület kategóriában Nagy 
Attila és Kis Magdolna Fő u. 138. alatti 
ingatlana lett a nyertes. Az 1902-ben 
Schleer Gergely és Koch Mária építette 
ház mára csupán néhány megmaradt 
társával hirdeti az egykori lakóházak 
hangulatát. A tulajdonosok igényes eszkö-
zökkel 2015-ben mentették meg az eredeti 

épület értékeit és szellemiségét. A felújítás 
kivitelezői: Volford Ferenc, Dudás Fa-Bu 
Kft. (Dudás Tibor), Perbálablak (Szabó 
Tamás). 

Az újonnan létesített lakóépület kategó-
riájában a Mészáros László tulajdonában 
lévő, 2010-ben készült, Jókai utca 63. 
alatti épület a díjazott. Az előremutató 
építészeti megoldásaival, jó minőségű 
anyagokhoz mért arányrendszerével 
elért modern, ugyanakkor illeszkedő 

hatás követendő példa. Részletgazdag, 
nagyvonalú tömegformálása az építészt 
és az építtetőt egyaránt dicséri. 
A tervező: ifj. Benczúr László. 

Budakeszi építészeti értékeiért

Augusztus 21-én a XXII. Családi Nap 
Fesztivál vezérprogramja a hagyo-
mányos bográcsos ételfőző verseny volt 
a Farkashegyi vitorlázó repülőtéren. 
A Parcsetich Ernő, a Budai 
Gesztenyés nagyvendégló 
séfje, Józsa Lajos szobrász-
művész, a vándordíj 
felajánlója és Somlóvári 
Józsefné önkormányzati 
képviselő alkotta zsűri öt 
kategóriában osztotta ki 
a díjakat.

A pörköltek, paprikások, 
tokányok kategóriájában a Budakeszi 
Fiúk lettek az elsők a zsályás vargánya-
raguval és friss burgonyakrokettel körített 
pácolt nyúlcombjukkal. Az összetett 
levesek kategóriájában a Fidesz Budakeszi 
szervezete cserépedényben főzött 
sokác babja* nem csak minőségben, de 
látványban is vitte a pálmát. A káposztás 
ételek közül a Helybenjárás csapatának 
székelykáposztája bizonyult a legjobbnak, 

míg a különleges, szabadtűzön készült 
ételek készítői közül az Okos Talpraesett 
Paszulyfőzők bográ-
csos lángosukkal állhat-

tak a dobogó tetejére. A profi szaká-
csokat is felvonultató csapatok közül a 
Bográcstrió nyert pörköltes vaddisznóra-
guval, mellette vargányás burgonyagom-
bóccal.

a Budakeszi

Útépítések
– A József Attila utca aszfaltozása és másfél 
méter széles egyoldali járda építése az 
utolsó ötszáz méteren, a Villám utcától 
a Barackvirág utcáig szeptember végéig 
befejeződik, negyvenhatmillió forintból.
– Befejeződött a közbeszerzési eljárás 

a Nagy Sándor József utca építésére. 
Tizenkilencmilliós beruházással az utca két 
szélső szakasza kap aszfaltborítás, míg a 
problémás középső szakaszon, ahol a házak 
régi pincéi az úttest alá futnak, a meglévő 
mart aszfaltburkolat várhatóan kétrétegű  
emulziós borítást kap.

(x)

A Budakeszi Fiúké a vándordíj

*sokác: római katolikus horvát népcsoport Mohács környékén
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A díjazottt Győri Ottília polgármesterrel
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Budakeszi Fiúk



0 2016. IV. szám

6

Buda környéki Irányt� Interjú

– A kormány célja az eljárás egyszerű-
sítése, az építtetőkre nehezedő teher 
könnyítése volt. De mint minden 
változásnál, itt is túl kell jutnunk 
azon az átmeneti időszakon, amikor 
még senkinek sem könnyebb, sem a 
hatóságnak, sem az ügyfélnek. A január 
eleji módosítás lényege, hogy a 300 
négyzetmétert meg nem haladó lakóépü-
letek építése a korábbi építési engedély 
nélkül, egyszerű bejelentéssel megkez-
dődhet. Január 1. és július 1. között 
egy, a korábbi engedélyezési dokumen-
tációhoz hasonló tervcsomagot kellett 
benyújtani az építéshatósághoz, vagy 
feltölteni az elektronikus rendszerbe. Azt 
az építéshatóság vagy tudomásul vette 
vagy nem. 
– Említsük meg a határidőket, mert lényegesen 
lerövidült a hatóság válaszadási határideje.
– Így van.  Korábban az engedélyezési 
eljárás határideje 30-60 nap is volt, de az 
egyszerű bejelentésnél 15 napos határidő 
lépett érvénybe 2016. június 30-ig, július 
1-től pedig az építési napló készenlétbe 
helyezését követő 15 nap után a napló 
megnyitásával már nem beszélhetünk 
határidőkről, hiszen az építtető döntése 
alapján kezdődhet meg a kivitelezés.
– Korábban az engedélyezési eljárásnál 
született határozatban az elutasításnál az 
építési hatóság indokolta az elutasítást, 
lehetővé téve az ügyfél számára, hogy kijavítsa 
azt. Most nincs engedélyezési eljárás, nincs 
határozat, indokolás, így nincs segítség sem?
– Január 1. után indokolást ugyan nem, 
de tájékoztatást írtunk arról, ha nem 
tekintette bejelentésnek az építéshatóság 
a bejelentést.  Leírtuk mindazokat a 
jogszabályi helyeket, amiket a benyúj-
tásnál az ügyfél és a tervező vélemé-
nyünk szerint nem vett figyelembe, 
megjelöltük azokat a dokumentumokat. 
Július 1. óta már ez nincsen, mert a 
jogszabály meghatározza azt a kiviteli 
terv szintű tervcsomagot, amit az elekt-
ronikus építési naplóba fel kell tölteni. 
Ha ez az anyag teljes, az eljárási díj 
befizetése után a rendszer automati-

kusan aktiválja a bejelentést és lehet 
építeni. Ha ez mégis hiányos, vagy 
nem megfelelő tartalmú, az a tervező 
felelőssége, mert a rendszer nem küld 
hibaüzenetet. A hangsúly az esetek nagy 
részében nem is a tervmelléklet hiányán 
volt, hanem valamely jogszabálynak való 
nem megfelelés. 
– A bejelentésként szolgáló elektronikus építési 
naplóba előírt dokumentumok elkészítése és 
feltöltése építésszakmailag jóval magasabb 
követelmények elé állítja az építtetőket. Úgy 
tűnik, tervező aktív részvétele nélkül építkezni 
nem lehet.
– Az új jogszabály a tervezőt és az építtetőt 
egy szorosabb együttműködésre sarkallja 
- az építési fázist megelőző hatósági 
kontroll nélkül - és egy felelősség-megosz-
tással gyakorlatilag a kettőjük vállára 
helyezi az építkezés minden felelősségét. 
A tervező felelőssége, hogy a helyi építési 
szabályzatnak és a magasabb szintű 
jogszabályoknak megfelelően készítse el 
a műszaki dokumentációt, az építtető 
felelőssége pedig az, hogy egy szakmailag 
alkalmas, a szükséges tervezői jogosít-
ványokkal és referenciákkal rendelkező 
mérnököt válasszon, és vele szorosan 
együttműködve végezze az építkezést. 
Érdemes a törvénymódosítás kidolgozá-
sában is fontos szerepet játszó építész 
kamarák névjegyzékét figyelembe venni 
a kiválasztásnál.
– Újdonság, hogy legalább hat alkalmas 
tervezői művezetést ír elő a törvény. 
– Korábban ez lehetőség volt, most 
kötelező. Gyakorlatilag nem a hatóság, 
hanem a tervező ellenőrzi azt, hogy a 
ház a terveknek megfelelően készül-e. 
A tervezői művezetés legmagasabb 
díjazását is szabályozza a törvény. Ez a 
legkisebb minimálbér másfélszerese, de 
a felek ennél alacsonyabb díjazásban is 
megáll apodhatnak.
– Hogyan zajlik az ellenőrzés?
– Amikor a rendszer aktiválja a 
bejelentést, értesítést küld az építésható-
ságnak, amely értesíti az ingatlan tulajdo-
nosait, amennyiben az építtető és a tulaj-

donos személye nem azonos, a terüle-
tileg illetékes jegyzőt, mely a telepü-
léskép szempontjából fontos, valamint a 
területileg illetékes építész- és mérnökka-
marát. A szomszédok az új rendszerben 
nem kapnak értesítést, pedig fontos 
lenne az ő tájékoztatásuk is, hiszen 
ők fognak abban a lakókörnyezetben 
élni, ahol az új épület is megvalósul. 
Ők azonban csak a kivitelezés megkez-
désekor szembesülnek a tényekkel. 
Az építésfelügyelet a rendszeren belül 
látja a bejelentéseket, az ellenőrzé-
seket is ő folytatja le, mely elsősorban a 
rendszerben megjelenő dokumentációra, 
s az építési napló folyamatos bejegyzé-
seire vonatkozik, de szúrópróbaszerűen 
helyszíni ellenőrzéseket is végezhetnek. 
Az első félévben az Étdr -rendszeren 
keresztül történt a bejelentés, 8 napon 
belül az értesítést ezen keresztül 
kapták a települési jegyzők, melyhez 
csatoltuk az épületről készült egyszerű-
sített tervdokumentációt, így a telepü-
lések is értesültek a bejelentéssel egy 
időben az épület helyéről (helyszínrajz), 
és homlokzati megjelenéséről, homlok-
zatok külső kubusáról. Ez azért volt 
hasznos, mert a szomszéd a települési 
önkormányzat jegyzőjénél való érdeklő-
désével egy időben tájékozódhatott az 
épülő házról. 
– Hol székel a budakeszi járás építésfelügyelete?
– Érden, a Pest Megyei Kormányhivatal 
szervezeti egységeként.
– Aki elbukik az ellenőrzéseken, komoly bírsá-
gokra számíthat, tervezőként, építtetőként és 
kivitelezőként egyaránt. A hibák az új szabá-
lyozás szerint azonban csak utólag derülnek 
ki, amikor már munkaórát és építési anyagot 
nem kímélve elkövették őket. Egy tiltás vagy 
visszabontás a tetemes bírságon felül is komoly 
anyagi kár. Hogyan lehet ezt a kockázatot a 
lehető legkisebbre csökkenteni?
– A korábbi engedélyezési eljárást 
mostanra felváltotta egy önkéntes 
bejelentésen, az építtető és a tervező 
jogkövető és önellenőrző magatar-
tásán alapuló eljárás, amelynek csak a 
felügyelete, ellenőrzése és egy utólagos 
szankcionálási lehetőség maradt marad 
a hatóságokra. Jelenleg az építésből 
adódó akár csak 10-20 cm-es eltérés 
sem lehetséges, ami a későbbi fennma-
radási és továbbépítési engedélyezésnél 
egy komoly kötöttséget ró a hatósági 
engedélyek döntéseinek meghozatalánál. 
Nagymértékben megnőtt a tervezők 
felelőssége. Ezt szolgálja a legkevesebb 6 
alkalommal kötelező tervezői művezetés 
is, továbbá az is, hogy szeptember 1-jétől 
a tervezőknek felelősségbiztosítást is kell 
kötniük. A jelentős bírságok pedig igazán 
érdekelté teszik az építtetőt és tervezőt 
is abban, hogy minden a jogszabály-
oknak megfelelően történjen az építke-
zésen, aminek köszönhetően várhatóan a 
szakmai színvonal is emelkedni fog. 

Egyszerűbb-e az egyszerű bejelentés?
2016. január 1-jével nagy ívű jogszabályváltozások léptek hatályba az építésügyben. A 2015 
decemberében kihirdetett, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) módosításai a bürokráciacsökkentést és az eljárások radikális egyszerűsítését célozta, 
az építőipar fellendítése érdekében. Így a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg 
nem haladó lakások építéséhez nem építési engedély, hanem csak egyszerű bejelentés szükséges, az 
engedélykérelemhez képest első olvasatban egyszerűbb dokumentációval. 

A hatóság előzetesen nem ellenőriz és engedélyez, csak tudomásul vesz, a jogszabályoknak való 
megfelelést az építtetőre, a tervezőre és a kivitelezőre bízza. Csak utólag kér számon és keményen 
büntet minden jogszabályoktól eltérő építkezést.  

A bejelentés szabályait a bevezetés után pár hónappal többször is módosította, egyben szigorította 
is az Országgyűlés. A július 1-jétől hatályos, legutóbbi módosítás szerint már csak a magyarorszag.
hu oldalon, ügyfélkapus belépéssel az elektronikus építési napló feltöltése számít egyszerű bejelen-
tésnek, melynek a kivitelezési dokumentáció is a részét kell, hogy képezze. A hatósági bizonyítvány 
(korábban lakhatási engedély) kiadása pedig csak három éven belül díjmentes, tíz év elteltével már 
1 400 000 Ft az érte fizetendő igazgatási szolgáltatási díj. 

Az új szabályozásról dr. Remete Sándor Budakeszi Város jegyzőjével, a budakeszi járásszékhely 
település építéshatóságának vezetőjével beszélgettünk.
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– Az egyszerű bejelentéseknél milyen eszközök 
maradnak az önkormányzatok kezében a 
településképi szempontok érvényesítésére?
– Az egyszerűsítésnek vannak hiányos-
ságai, a településkép védelme éppen 
ezek közé tartozik. Az egyszerű bejelen-
téssel készülő lakóingatlanoknál valós 
a veszély, hogy településképbe nem illő 
házak épüljenek. 
– Hogyan lehet ezt a hiányosságot kiküsz-
öbölni?
– Jelenleg a jogszabályok erről nem 
rendelkeznek. Az év eleji módosítások 
után a főépítészek szakmai visszajel-
zései és az építéshatósági tapasztala-
taink alapján javaslatainkkal a minisz-
terelnökséghez fordultam, és azt tapasz-
taltam, hogy az észrevételeink nagy 
része beépült az új jogszabályba. Július 
1-jétől ismét új jogszabályi környe-
zetben működünk, ismét készül egy 
levél a tapasztokból leszűrt észrevéte-
lekkel. Január óta már sok hiányos-
ságot sikerült kijavítani a szabályokban, 
hiszen működés közben derülnek ki azok 
a zavarok és kiskapuk, amikkel kapcso-
latban az egyértelmű szabályozást feltét-
lenül javasolt fenntartani.  
– Érezhető volt-e az építkezések számának 
növekedése az elmúlt fél évben a budakeszi 
járásban.
– 2015. első félévben száz építési 
engedélyt adtunk ki új lakóház építésére, 
idén első félévben mintegy hatszáz 
egyszerű bejelentéssel foglalkoztunk a 
budakeszi járás 12 településének elsőfokú 
építésügyi hatóságaként. Ez igen nagy 
szám, amivel országos viszonylatban is 
dobogós helyet foglalunk el az elbírált 
bejelentések darabszámának összehason-
lításában. 8 napon belül minden egyes 
bejelentésre megtettük a tájékoztatást, 
ennek nagyjából a fele volt elsőre sikeres 
bejelentés, a felét nem tekintettük annak, 
de a nem sikeres bejelentést is második 
vagy harmadik alkalommal már telje-
síteni tudta a tervező és az építtető, ha 
a mellékletek korrigálásával volt előze-
tesen probléma.  
– Milyen tájékoztatásra számíthatnak a 
budakeszi járásban élők az építkezés új körül-
ményeiről?
– A www.e-epites.hu/ oldalon folya-
matosan, frissített tartalom segíti a 
tervezőket, építtetőket. A varoshaza.
budakeszi .hu/varoshaza/osztalyok/
epiteshatosagi-osztaly oldalon a hatósági 
ügyintézésről, a járásban található 
települések főépítészeinek és a hatósági 
ügyintéző kollégák elérhetőségei 
mellett nyomtatványokat, segédanya-
gokat is megtalál minden kedves ügyfél. 
A Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
építéshatósági osztályán dolgozó 
kollégák és a főépítész is szívesen áll akár 
személyesen is rendelkezésre ügyfélfo-
gadási időben. Az e-napló használatának 
elsajátítása érdekében a Lechner Lajos 
tudásközpont továbbképzéseket szervez, 
melyről a lechnerkozpont.hu/ oldalon 
tudhatnak meg többet. 

Koós Hutás Katalin

Hosszú betegség után augusztus 1-jén 
budakeszi otthonában elhunyt Jálics 
Gyula képzőművész. Telkiben akvarelljeit, 
faszobrait Budakeszin is 
bemutatta. Illusztrálta a 
szintén Budakeszin élő 
ismeretterjesztő újságíró, 
Greguss Ferenc Tudományos 
csillagszóró című kötetét is. 
A képzőművészetet nem 
megélhetési forrásnak, hanem 
örömszerzésnek tekintette.

Sosem volt főfoglalkozású 
képzőművész. Szakmai pálya-
futása során kirakatrendező, 
kiállítás rendező, dekoratőr 
volt hosszú ideig. Dolgozott 
a Bábszínházban, ahol mesterének tekin-
tette Országh Lili festőművészt és az élete 
utolsó szakaszában Nagykovácsiban élő 
Koós Iván Kossuth-díjas báb- és díszlet-
tervező művészt, akit atyai jó barát-
jának és buzdítójának tudhatott. Kisfiú 
korától mindig rajzolt lovakat. Későbbi 

kiállításainak egyik témája éppenséggel 
a ló volt. Szerepeltek kiállításon lovai 
Budapesten a Kerepesi úti lóverseny-

pálya nemzetközi díjugrató 
versenyén, Sóskúton egy lovas 
viadalon, és Telkiben a Bader-
Magyar-házban. Ott ifjúkori 
jó barátja, az időközben 
Budaörsön letelepedett költő-
író-rendező Urbán Gyula 
nyitotta meg a tárlatát, 
akárcsak Hidegkúton, a 
Klebelsberg Kultúrkúriában, 
ahol fafaragásait mutatták be. 

Feleségével 2007-ben 
leltek otthonra Budakeszi-
Nagyszénászugban, a „béke 

és megnyugvás szigetén”. Fafaragásait 
Budakeszin is bemutatta. E tárlat megnyi-
tóján készült róla a felvétel. Még volt sok 
ötlete, terve. Nehezen fogadta el, hogy 
az idővel lassan elfogy az ember ereje. 
Augusztus 1-jén nagyszénászugi ottho-
nukban álmában érte a halál.

Elhunyt Jálics Gyula

Szeptember 16-án a Polgárok Házában. 
Részletek a 12. oldalon
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Augusztus 31-én ünnepélyes keretek 
között adták át Budaörsön a Bleyer 
Jakab Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Gyógypedagógiai Intézményi 
Egység új épületét az Árpád utca 4-8. 
szám alatt, amely egyben a városi 
oktatási, nevelési és színházi évad 
megnyitója is volt.

A 320 millió forintos beruházást Budaörs 
önkormányzat önerőből, saját költség-
vetéséből valósította meg. A 40 tanuló 
fogadására alkalmas új iskolában négy 
tanterem, egy könyvtár és számítógép-
terem, egy technikaterem és egy foglal-
koztató kapott helyet. A környezetbe 

illeszkedő, földszintes épület magas tetős 
kialakítású, hasznos alapterülete 499 
négyzetméter.

Az építészeti koncepció alapja egy, a 
használat szempontjából ideális belső 
átriumkertes megoldás. Ezt öleli körbe az 
épület, közvetlenül kapcsolódnak hozzá 
a közlekedő részek, majd a tantermek, 
szaktantermek, igazgatási blokk, étterem, 
konyha, sport egység és a vizes blokkok. 
Mindezeket a lehető legideálisabb csopor-
tosításba rendezték, és a legkedvezőbb 
tájolással alakították ki a tervezők. 
A tantermek előtt látványkert jött létre, 
a szaktanteremhez tankert kapcsolódik, 
a hátsó kertben pedig játszórész, torna-

pálya, parkoló és kerti tároló fogadja a 
diákokat.

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi 
Általános Iskolához tartozó tagozat 
tanulásban akadályozott (értelmileg 
enyhe fokban sérült) és értelmileg akadá-
lyozott (középsúlyos értelmi fogya-
tékos) tanulókat oktat, fejleszt, akik a 
Tanulásképességet Vizsgáló Szakértői 
és Rehabilitációs Bizottság szakvéle-
ménye alapján kerülnek az intézménybe. 
Az iskola a kötelező tanórai foglalkozá-
sokon kívül rehabilitációs fejlesztéssel, 
logopédiai ellátással, kutyás terápiás 
és lovas terápiás foglalkozások biztosí-
tásával, illetve informatika és bábszak-
körrel, kirándulásokkal, színházlátoga-
tással, könyvtári és kézműves foglalkozá-
sokkal is igyekszik a tanulók fejlődését 
elősegíteni.                           (budaors.hu)

Országos internetes szavazás 
alapján Biró Gyula lett az év 
alpolgármestere, aki a Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület színeiben 
jutott be a budaörsi képviselő-tes-
tületbe. Az év polgármesterének 
Koncz Ferencet, Szerencs Fidesz-
KDNP-s vezetőjét választották 
idén. Az elismeréseket a városi 
polgármesterek randevúja elneve-
zésű, huszonkettedszer megrendezett ese-
ményen adták át a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Szerencsen, 2016. augusztus 
25-én. 

A díjat országos internetes szavazás alap-
ján évről évre azok a városvezetők kapják 

meg, akik az állampolgárok vok-
sai szerint leginkább kiérdemel-
ték a lakosság megbecsülését. 
Az év polgármestere mellett ju-
talmazták a legjobb alpolgármes-
tert és jegyzőt is, előbbi kate-
góriában Bíró Gyula, Budaörs 
alpolgármestere, utóbbiban 
Kovács Gábor, Zalaegerszeg fő-
jegyzője lett az első. Az ün-

nepélyes átadáson részt vett Pogácsás 
Tibor, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára és Szita Károly, 
Kaposvár Fidesz-KDNP-s polgármestere, 
a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
elnöke is.

Biró Gyula az év alpolgármestere

Június 22-én Wittinghoff 
Tamás, Budaörs polgármestere 
átadta az idei Szakály Mátyás 
pedagógusdíjakat Farkasinszki 
Tamásné, Magdolna óvoda-
pedagógusnak, Gáll László 
Imréné, Mariannak, a Herman 
Otto Általános Iskola német-
tanárának és Ványi Ágnes 
logopédusnak, aki 2005-től a 
Budaörsi Logopédiai Intézet 
vezetője,  2011-ben a Magyar 
Logopédusok Szakmai Szövetségének 
főtitkára, Szűcs Antal Mór logopédussal a 
Mesezene-módszer kidolgozója, 2014-ben 

a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Budakeszi Tagintézményének vezető 
helyettese. 

Átadták a Szakály Mátyás Pedagógus Díjakat

A Pest Megyei Önkormányzat és a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
közös pályázatára, Az Év Családja Pest 
megyében díjra a megyében lakók, 
civilszervezetek jelölhettek Pest 
megyei családot. A díjat a Népesedés 
Világnapján, július 11-én adták át. 

Olyan Pest megyei családokat (3 vagy több 
gyermeket nevelők) jelölhettek a díjra, akik 
mindennapi életükkel, gyermekeik nevelé-
sével, taníttatásával, családtagjaik gondo-

zásával, munkálkodásukkal és közösségi 
szerepvállalásukkal is példaként állíthatók 
a Pest megyében élő nagycsaládos közös-
ségek elé. A beérkezett ajánlások alapján 
a NOE és PMÖH tagjaiból álló zsűri 
megosztott első díjat, és további három 
különdíjat odaítéléséről döntött.

Év Családja Pest megyében díjat 
megosztva kapja: Szüle-család (Cegléd), 
Lehel-család (Biatorbágy).Különdíjban 
részesül: Földváry-család (Vác), Fejér-
család (Budaörs), Vladár-család (Monor).

Military nyári tábor 
Budaörsön

Ötödik éve töltik meg egyenruhás, 
szalutáló és alakzatban menetelő 
fiatalok a budaörsi Csiki pihenő-
kertet. Idén harminc, 9-15 éves fiatal 
vesz részt az augusztus első hetére 
szervezett táborban.

A tábor parancsnokának, Faludi 
Miklósnak, a Magyar Honvédség vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár kiképző altisztjének, a KatonaSuli-
programban katonai alapismereteket 
oktató főtörzsőrmesternek és a foglal-
kozásokat biztosító katonáknak olyan 
diákok is segítettek, akik a KatonaSuli-
programban már megtanulták az alaki 
fogásokat és ismerik a fegyvereket is. 
A diákok megismerhették a katonaélet 
számos részletét, mint a fegyverzettech-
nikai és a harcászati foglalkozást, a légpus-
kalövészetet, a gránátdobást, a menetgya-
korlatot, és az alaki foglalkozást.

forrás: honvedelem.hu/Fotó: Snoj Péter

Rubik Ernőről neveztek 
el utcát Budaörsön

A képviselő-testület július 21-i ülésén úgy 
döntött, hogy a jelenlegi Agip utca nevét 
Rubik Ernő utcára változtatja. A döntést 
az is indokolta, hogy az AGIP-kutakat 
Magyarország területén a MOL veszi át, 
ilyen módon az AGIP név használata 
2016. augusztus hónaptól megszűnik az 
országban.

Új tanév – új iskola

Gáll László Imréné Mariann, Ványi Ágnes, 
Wittinghof Tamás és Farkasinszki Tamásné Magdolna

Biatorbágyi és ceglédi lett az év családja
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Év végéig kívülről elnyerheti végső 
formáját a 2006 óta épülő új pátyi 
Szent II. János Pál templom, plébánia 
és közösségi ház. A többfunkciós 
épület építéséről lapunkat dr. Kővágó 
István, a pátyi római katolikus egyház-
községének jegyzője tájékoztatta.

Köszönet illeti a hívek segítő szándékú 
munkáját, adományait, a támogató 
magánszemélyeket, a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Hivatalt, személyesen is 
Spányi Antal megyéspüspököt és Dózsa 
István egyházmegyei vagyonkezelő atyát, 
valamint az EMMI Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőt a nyújtott anyagi 
támogatásért. A birtokbavétel óta az új 
templomot látogató hívek száma örvende-
tesen gyarapszik. Otthont ad a Pátyi Szent 
II. János Pál Karitász Csoport működé-
sének, s a Regnum Marianum közössé-
gének térségi központja lett.

Erre az évre az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő együttes támogatást 
nyújtott a Székesfehérvári Egyházmegyei 

Hivatalnak a székesfehérvári bazilika és a 
pátyi templom javára. Meghívásos közbe-
szerzésen így mintegy 40 millió forintból 
elnyerheti végső formáját a templom 
udvara és főbejárata, és épített kerítése. 
Megoldódik a csapadékvíz elvezetés, 
térköves lesz az udvar és a bejárat mellett 

a plébánia bejárata, s a garázslejárat is. 
A templom főbejáratát a közterülettel 
az idén elkészülő alacsony kovácsoltvas 
kerítés kapuja köti majd össze. Az udvar 
nem térköves részét füvesítik. Elkészül 
a földszinti, az emeleti kerengő és az 
odavezető lépcsők térburkolata is. A 
templomtér mészkő burkolata, a világí-
tástechnika, a templomtér bútorzata és 
a kórus fa burkolata csak egy következő 
fázisban kerülhet sorra.

Páty önkormányzatának támogatá-
saként idén a református és a katolikus 
gyülekezet is öt-ötmillió forintos céltá-
mogatást kap, melyet a római katolikus 
plébánia parkolóhelyek kialakítására 
fordít. 

A tervezett külső építészeti munkák nagy 
része remélhetőleg elkészül a Szebellédi 
Valéria Liszt-díjas karnagy vezényelte 
Vox Caelestis Vegyeskar december 10-i, 
adventi koncertjéig.

Új szakaszába lép a pátyi templom építése

A Petrecz Sándor Alapítvány július 
30-i konferenciája keretében az első 
világháború kitörésére és annak 
pátyi hősi halottaira emlékeztek az 
Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság támogatásával Pátyon.

A konferencián Dr. Romsics Ignác, 
Dr. Szakály Sándor és Dr. Raffay 
Ernő történész professzorok tárták a 
hallgatók elé a nagy háború okait, benne 
Magyarország szerepét, s a vereség tragikus 
következményeit. A jelenlévők számtalan 
kérdéssel fordultak az előadókhoz, amiből 
nyilvánvalóan látszik, hogy történelmünk 

e része sem kellően távoli ahhoz, hogy 
objektíven, szigorú szakmaisággal lehessen 
hozzáállni.

A konferenciát megemlékezés követte 
a református templom előtt álló emlék-
műnél. A PáKICS Cserkészcsapat tagjai 
olvasták fel annak a 114 hősi halottnak 
a nevét, akit Páty adott a hazának az 
1914-1918 között dúló háborúban. 
Somogyvári Gyula írásaiból Simó József 
és Koncz Balázs előadóművészek idéztek. 
A megemlékezés ünnepélyességét emelte a 
nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző 
Csapat, akik korhű első világháborús 
katonai egyenruhában és fegyverzetben 

tisztelegtek a hősi halottak emlékmű-
vénél, hálát adva az első világháború hősi 
halottainak életéért, hálát adva a békéért, 
de mindig emlékezve annak zálogára, a 
határon őrt álló magyar katonára. 

dr. Badacsonyi Zoltán

Konferencia az I. világháború hőseiről

Zsámbékon, az egykori 
légvédelmi rakétabá-
zison (MN1159 11/3. 
honi légvédelmi rakéta-
osztály) július 8-án nyílt 
meg hazánk első repülés-
régészeti kiállítása, 
méltó emléket állítva a 
II. világháború harcolt 
repülőseinek. A kiállítás 
a Magyar Roncskutató 
Egyesület kutatási 
anyagait, második világháború és az 
azt követő időszak repülős relikviáit 
mutatja be. A kiállítást Légrády Lajos 
a kiállítás megálmodója és létrehozója, 
Horgos Zsolt Zsámbék alpolgár-
mestere és Kónya Béla őrnagy a honvé-
delmi miniszter megbízottja közösen 
nyitotta meg. 

A tárlat szakemberek és laikusok számára 
is jól érthetően és izgalmas mutatja be a 
hazai repülés régészet eredményeit, mely 
nem csak a roncsok felkutatásából, feltárá-
sából áll, hanem térképészeti- és levéltári 
kutatásokat, a feltárások dokumentá-

lását, valamint az eltűnt 
r epü lőszemé lyze tek 
azonosítását is jelenti. 
Láthatunk tablókat, 
ahol egy-egy hősi halált 
halt magyar pilóta 
felkutatásának részletes 
leírását, az egykor 
történtek rekonstru-
álását olvashatjuk el. 

Korabeli repülőgépek látványos marad-
ványait, kiállított darabjait is megcsodál-
hatjuk. Sőt, látunk dokumentumfilmet 
Beiczy József százados földi maradvá-
nyainak és repülőgépének feltárásáról.

A kiállítás környezete is izgalmas, hiszen 
az egykori Zsámbéki földi telepítésű légvé-
delmi rakétaosztály 1. számú szakasz-
fedezékében várják a látogatókat, ahol 
a bázis fénykorában speciális szállítójár-
művön a tüzelőállásra kiszállításra előké-
szített rakétákat tárolták. A kiállítási 
tárgyak mindegyikét magánszemélyek és 
egyesületek adtak össze, újítottak fel. A 
terület gazdájának, a Zsámbéki-medence 

Idegenforgalmi Egyesületnek a terve 
hosszú távon, hogy az egykori rakéta-
bázis közel tizenöt hektáros területén 
hadi kulturális központ jöjjön létre a 
jelenleginél sokkal nagyobb turisztikai 
forgalommal. A tervezett központ egyik 
eleme a most megnyílt kiállítás. Ugyanitt 
megtekinthető a Földi Telepítésű Magyar 
Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma is.

Az állandó kiállítás megtekinthető 
minden szombaton 10-18 óra között, akár 
idegenvezetéssel is, melyet a Zsámbéki 
Tourinform irodával (Szent István tér 
3. Tel.: 06-23-342-318, email: info@
zsambekinfo.hu) előre lehet leegyeztetni. 
Helyszín: Zsámbék külterület (Zsámbékot 
Szomor felé elhagyva a Fejér megye tábla 
után jobbra, a táblával is jelzett úton a 
bázis bejáratáig)

A kiállítás támogatói: Légrády Lajos, a 
kiállítás létrehozója; Magyar Roncskutató 
Egyesület; Nemzetközi Aviatikai Múzeum 
Alapítvány; Komo Sky Team; Zsámbéki-
medence Idegenforgalmi Egyesület és 
Zsámbék Város Önkormányzata

Hősök a levegőben és földben
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Az államalapítás és államalapító 
Szent István királyunk emléke 
előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, 
augusztus 20. alkalmából Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
és Závogyán Magdolna, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának kultú-
ráért felelős helyettes államtitkára 
állami kitüntetéseket adott át a Pesti 
Vigadó dísztermében. Az augusztus 
18-án megtartott ünnepi eseményen 
ifj. Móczár Gábor Magyar Arany 
Érdemkeresztet kapott. 

Móczár Gábor az Europa Cantat magyar-
országi irodájának elnöke, a Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetségének 
társelnöke, a pécsi Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft. program-, marketing- és 
nemzetközi kapcsolatok igazgatója erede-
tileg épületgépészként végzett a Budapesti 

Műszaki Egyetemen, de a kóruséneklés 
iránti elkötelezettsége végül művészeti 
menedzsert faragott belőle. 1986-ban 
a piarista gimnáziumban érettségizett, 
s volt, hogy három kórusban énekelt 
egyszerre. Az egyetem után mérnökirodai 
vállalkozást vezetett tíz éven át, közben a 
Budapesti Monteverdi Kórusban énekelt. 
2003-tól elindította Pomázon a Magyar 
Kóruskastély projektjét, 2009-től az 
Európai Kórusszövetség – Europa Cantat 
alelnöke, 2012-től elnöke, emellett a 
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetségének társelnöke. 
Felesége Aszódy Gyöngyi ének-zene, 
karvezetés szakos tanár. Négy gyermekük 
van, Gábor (22), Boróka (20), Botond 
(19) és Luca 17 esztendős

Az Európai Kórusszövetség – Europa 
Cantat közép-kelet-európai regionális 
központja a pécsi Zsolnay Kulturális 
Negyedben kezdi meg működését - jelen-
tették be a baranyai megyeszékhelyen 
augusztus 2-án. Hoppál Péter kultúráért 
felelős államtitkár a sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy a Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft.-n (ZSÖK) belül létrejövő 
új központ 18 közép-kelet-európai ország 
- köztük a határon túli magyar közösségek 
- kóruséletét fogja koordinálni. Az állam-
titkár a városban tavaly nyáron sikerrel 
megrendezett Europa Cantat kórusfesz-
tiválra utalva úgy fogalmazott: „Pécs 
megerősítette, hogy az európai kórus-
muzsika fellegvára”, egyúttal megismé-

telte: a kormány kiemelt szerepet szán 
a pécsi kulturális intézményrendszernek, 
amelynek állami finanszírozása jövőre 1,8 
milliárd forintra nő. Az Europa Cantatot 
tavaly július 24. és augusztus 2. között 
tartották; a nemzetközi kórusfesztiválra 
4200 nemzetközi résztvevő érkezett a 
baranyai megyeszékhelyre, 63 helyszínen 
251 koncertet tartottak – idézték fel 
az eseményen. Az nagyszabású tavalyi 
programsorozatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelős 
államtitkársága és a pécsi önkormányzata 
150-150 millió forinttal támogatta.

Móczár Gábor, a ZSÖK program-, 
marketing- és nemzetközi kapcsolatok 
igazgatója és az Európai Kórusszövetség 
- Europa Cantat elnöke ehhez hozzátette: 
a mintegy 730 millió forint összköltség-
vetésű kórusfesztivál alatt a szervezők és a 
résztvevők által Pécsett elköltött összeg az 
állami és önkormányzati támogatás 218 
százalékát tette ki.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, 
hogy a megyeszékhely megpályázta, hogy 
2017 júliusában – pécsi felkészülést és 
debütáló koncertet követően – a városból 
induljon észak-balkáni turnéra az 
UNESCO Művész a békéért (UNESCO 
Artist for Peace) címével kitüntetett 
Ifjúsági Világkórusa (World Youth 
Choir). Hoppál Péter elmondta, hogy a 
pécsi pályázat sikere esetén a kulturális 
kormányzat mintegy 20 millió forintos 
támogatást nyújt.               (MTI/Iránytű)

A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészetének közreműködésével 
avattak fel június 4-én Remeteszőlős 
központjában egy új, 12 állomásból 
álló tanösvényt, mely a közelben 
felújított játszótérrel együtt nyújt 
játékos-edukációs kikapcsolódást. 
A projektet a Remete Csemete 
Alapítvány kezdeményezésére, a 
Remeteszőlősi Önkormányzattal 
közösen, a Bodza Liget 
Pihenőparkban valósították meg. 
A Mezítlábas ösvény több burkolat-
típussal (pl. kavics, homok, murva, 
fadeszka, tobozok), a természet-
gyógyászat erejével pezsdíti fel a 
talp vérkeringését. Ráadásul többek 
között mozgásfejlesztő gyakor-
latok elvégzésére is lehetőséget ad, a 
közelben lévő fűszerkertnek köszön-
hetően pedig még a szaglásunkat is 
próbára teszi.

A megnyitón résztvevő gyerekek rögtön 
elkezdhettek ismerkedni az őket 
körülvevő természeti kincsek szépségeivel. 

A kivitelezők természetesen az ideérkező 
biciklisekről sem feledkeztek meg: egy 
tölgyrönkből kifaragott kerékpártárolót 

is elhelyeztek a parkban, amely a Pilisi 
Parkerdő Budakeszi Erdészetének kivite-
lezésében és szervezésében érkezett a 
helyszínre. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. az ilyen és ehhez 
hasonló kezdeményezések támogatásával 
és szervezésével is hozzájárul a legki-
sebbek környezeti neveléséhez, mert 

sosem lehet elég korán kezdeni 
a természettel való ismer-
kedést. Ezért hívta életre annak 
idején a visegrádi Madas László 
Erdészeti Erdei Iskolát – ami 
1988-as alapításakor a legelső 
erdei iskola volt az országban –, 
illetve a hármashatár-hegyi Erdő 
Ajándéka Erdei Iskolát. Ezen 
túl számos, a Pilisi Parkerdő 
által kezelt területen található 
tanösvény (pl. „Örökerdő a 

Budai-hegységben” tanösvények, Mogyoró-
hegyi Tanösvény, Nagyvillámi Tanös-
vény, Telki Öreg Tölgy Tanösvény, 
illetve a nemrégiben átadott Budakeszi 
Kalandpark Tanösvény) is biztosítja, hogy 
játszva, testközelből lehessen ismerkedni 
fával, bokorral, virággal, erdei állatokkal. 

(Pilisi Parkerdő)

A telki alpolgármester 
állami kitüntetést kapott

Mezítlábas tanösvényt adtak át 
Remeteszőlősön
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ELUTASÍTJUK A BRÜSSZELI 
NYOMÁSGYAKORLÁST

Brüsszel mielőbb döntést akar hozni a 
kényszerbetelepítésről, és nyomás alá 
helyezi a tervet ellenző uniós orszá-
gokat. Az Európai Bizottság egy nemré-
giben nyilvánosságra hozott javaslata 
alapján pénzbüntetéssel sújtaná azokat 
az tagállamokat, amelyek nem szeret-
nének migránsokat betelepíteni. A 
pénzbüntetés mértéke 78 millió forint 
lenne bevándorlónként. Ezzel szemben 
egy magyar emberre fejenként 1 millió 
forint uniós támogatás jut hét év alatt. 
A kilátásba helyezett büntetés akkora 
összeg, amelyért egy magyar ember 
átlagosan 39 évig dolgozik. A bünte-
tésre vonatkozó javaslat valójában egy 
nyílt zsarolás azokkal szemben, akik nem 
hajlandóak elfogadni a kényszerbetele-
pítést. A magyar kormány elutasítja a 
nyomásgyakorlást.

A KÉNYSZERBETELEPÍTÉS FOKOZZA 
A TERRORVESZÉLYT

A kormány mindenekelőtt azért utasítja 
el a kötelező betelepítési kvótát, mert az 
növelné a terrorveszélyt. A hatóságok és 
a biztonsági szakemberek folyamatosan 
figyelmeztetik az európai döntés-
hozókat a terrorveszély növeke-
désére. A bevándorlók nagyrészt 
olyan területekről jönnek, ahol az 
európai államok éppen katonai 
akciókat hajtanak végre. Ez jelen-
tősen növeli a biztonsági kockáza-
tokat. Mára bebizonyosodott, hogy 
a terroristák tudatosan és jól szerve-
zetten arra használják fel az ellen-
őrzés hiányát, hogy elvegyüljenek 
a bevándorlók tömegében. Senki sem 
tudja megmondani, hogy hány terrorista 
érkezett a migránsok között eddig, és 
hányan érkeznek továbbra is nap mint 
nap. Márpedig terroristából egy is sok. 
A párizsi és a brüsszeli merényletek is 
bebizonyították, hogy a bevándorlás és a 
terrorizmus között szoros összefüggés van.

Az idén márciusban történt brüsszeli 
terrortámadásban harmincketten 
vesztették életüket, és több mint három-
százan sérültek meg. A tavaly novemberi 
párizsi terrorcselekményekben 130 ember 
vesztette életét. A francia fővárosban 
tavaly januárban elkövetett merény-
letek 17 halálos áldozatot követeltek. 
Ezt megelőzően a toulouse-i, a londoni és 
a madridi merényletekben is rengetegen 
vesztették életüket.

A KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTA 
VESZÉLYEZTETI KULTÚRÁNKAT 

ÉS SZOKÁSAINKAT

A kötelező betelepítéssel megváltozna 
Európa, így Magyarország etnikai, kultu-
rális és vallási összetétele. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
illegális bevándorlók nem tartják tiszte-

letben a törvényeinket, és nem akarnak 
osztozni közös kulturális értékeinkben. 
A más földrészekről, más kultúrákból 
ideérkező emberek tömeges betelepítése 
ennek megfelelően veszélyt jelent a kultú-
ránkra, életformánkra, szokásainkra és 
hagyományainkra. Ha nem cselekszünk, 
pár évtized múlva nem fogunk ráismerni 
Európára.

A „no-go” zónáknak nevezett területek 
olyan városrészek, amelyeket a hatóságok 
nem, vagy nehezen képesek ellenőr-
zésük alatt tartani. Ezekben a befogadó 
társadalom írott vagy íratlan normái alig 
érvényesülnek. Azokban az európai város-
okban, ahol nagy számban élnek beván-
dorlók, több száz ilyen „no-go” zóna 
létezik.

A KÉNYSZERBETELEPÍTÉS NEM 
MEGOLDÁS A GAZDASÁGI 

ÉS DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁKRA

Számos brüsszeli vezető úgy gondolja, hogy 
a bevándorlás jó lehetőség a népesedési 
és munkaerő-piaci problémák kezelésére. 
A magyar kormány vitatja ezt az állás-
pontot. A népesedési és a munkaerő-piaci 
kihívásokra adott válaszoknak szuverén 
tagállami döntéseknek kell lenniük. 
A magyar kormány a népességcsökkenést 

nem bevándorlással, hanem célzott 
családtámogatási eszközökkel kívánja 
orvosolni (ezek közé tartozik a családi 
adókedvezmény és az új otthonteremtési 
program is).

Az Európai Unió vezetői ráadásul úgy 
telepítenének be migránsokat, hogy az 
európai fiatalok húsz százaléka évek óta 
munkanélküli. Egyes uniós országokban 
olyan súlyos a helyzet, hogy minden 

második fiatal állástalan. Álláspontunk 
szerint mindenekelőtt a már itt élő, 
munkanélküliséggel küzdő országok fiatal-
jainak kellene munkát adni. Itthon vannak 
Európában, Brüsszelnek elsősorban velük 
kell szolidárisnak lennie.

EGYRE NAGYOBB 
A BEVÁNDORLÁSI NYOMÁS

A bevándorlás az egész kontinenst érintő 
probléma, amely évtizedekre meghatároz-
hatja Európa és Magyarország sorsát. Csak 
tavaly rekordszámú, 1,5 millió illegális 
bevándorló érkezett a kontinensre. 
Közülük 400 ezren Magyarországon 
keresztül jöttek Európába. Ősszel volt 
olyan hónap, amikor minden 12. másod-
percben újabb bevándorló érkezett konti-
nensünkre. Az illegális bevándorlók ellen-
őrizetlenül lépik át a határokat, így nem 
tudjuk, hogy kik ők és mik a szándékaik.

Az Európai Unió határvédelmi 
ügynöksége szerint idén is rendkívüli 
migrációs nyomás fenyegeti a kontinenst. 
Az ENSZ adatai szerint 2016 első három 
hónapjában több mint 170 ezer beván-
dorló érkezett az Európai Unióba. Több 
mint hétszer annyian, mint ahányan az 
előző év első három hónapjában érkeztek.

KÉNYSZERBETELEPÍTÉS HELYETT A 
HATÁROK VÉDELMÉRE VAN SZÜKSÉG

Ma már működik a déli biztonsági 
határzár, amely mérsékli az illegális határ-
átlépések számát. A bevándorlási nyomás 

ugyanakkor várhatóan fokozódik, ezért 
továbbra is minden eszközzel meg kell 
védeni a határokat. A magyar kormány 
a fentiek mellett Schengen 2.0 néven 
egy tízpontos akciótervet is eljuttatott 
az uniós vezetőknek. Ebben a kormány 
a schengeni rendszer megerősítésére tett 
javaslatot.

Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő

folytatás a 2. oldalról
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Szept. 29.  csütörtök 19 óra

SOMOS – moldvai táncház
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

Október 6. 
SZIGONY – gyimesi

Október 13. 
FANFARA COMPLEXA

moldvai tánctanfolyam és 
táncház

Október 20. 
SOMOS – moldvai

Október 27. 
SZIGONY - gyimesi
Belépő: 800/500 Ft

www.marczi.hu

Szeptember 23. péntek 19 óra

AZ ÖRÖKIFJÚ CHOPIN
HEGEDŰS ENDRE 

zongoraestje
Belépő: 2200 Ft
www.marczi.hu

Szept. 24. szombat, 12-02 óra

ZSÁMBÉKI SZÜRET 
lovas felvonulás és bál

Szept. 24., szombat 19 óra

SAMSARA BOULEVARD 
koncert a budakeszi 

rathauskellerben

Szept. 24., szombat 19 óra

KAMARASZÍNHÁZI 
ESTEK 

Spolarics Andrea estje
A vízzel szemben

a nagykovácsi Öregiskolában

Szept. 24., szombat 19 óra

BUDAPEST JAZZ 
ORCHESTRA

Belépő: 2500 Ft
www.marczi.hu

Szeptember 26. – december

12. hétfő 19-22 óra

KREATÍV ÍRÁS
Lackfi Jánossal

 tematika a www.marczi.hu 
Díj: 3000 Ft/ alkalom

Október 1. szombat 19 óra

CSEH TAMÁS PROJEKT
koncert

Belépő 1200 Ft
a budakeszi 

rathauskellerben

Október 1. 19 óra

ANIMA MUSICAE 
kamarazenekar

Fortissimo-bérlet 
a nagykovácsi Öregiskolában

Október 5. szerda 17 óra

KÖZMEGHALLGATÁS
a budaörsi városházán

(Budaörs, 
Szabadság út 134.)

Október 6. csütörtök 17.30

MARCZI ESTEK
MÉRŐ LÁSZLÓ 

matematikus
 A belépés díjtalan.

www.marczi.hu

Október 8. szombat 11 óra

A Talamba Ütőegyüttes 
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Okt. 11. kedd 9, 10 és 11 óra

KALÁKA KICSIKNEK
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Október 15.

FALU KÁPOSZTÁJA 
és délszláv táncház 

a telki Pajtában

Október 15. szombat 20 óra

2. BUDAKESZI TÁNCBÁL
A BOR és A TÁNC 

bűvöletében
a Prohászka-gimnázium

(Budakeszi, 
Széchenyi u. 141.)

Info: +36209384504

Október 28. szombat 19 óra

LÁSZLÓ ATTILA feat 
BUDAPEST JAZZ 

ORCHESTRA 
lemezbemutató koncert

Belépő: 2900 Ft
www.marczi.hu

Október 29. szombat 19 óra

KALÁKA felnőtteknek
FERENCZI GYÖRGY 

ÉS A RACKAJAM
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Szept. 9-től péntek 18 óra

NÉPTÁNC felnőtteknek
19 óra

ARGENTIN TANGÓ 
a budakeszi 

Rathauskellerben
(Fő u. 177. www.
rathauskeller.hu)

Szept. 9., 16., 23., 30.
 péntek 20 óra

Október 7., 14., 21., 28.

ÉJSZAKAI 
KALANDTÚRÁK

a budakeszi vadasparkban
www.vadaspark-budakeszi.hu

Szept. 10. szombat 19 óra

LACKFI János 
és DRESCH Mihály

verses-zenés estje
a zsámbéki 

lámpamúzeumban
www.mizsambekunk.hu

Szept. 12-től hétfő 18 és 19 óra

Felnőtt kezdő 
TÁRSASTÁNC

20 és 21 óra
ROC&ROLL, SWING 

a budakeszi 
Rathauskellerben

Szeptember 12. hétfő 19 óra

dr. Győrfi Károly
KERESZTÉNYÜLDÖZÉS a 

XXI. század elején
a nagykovácsi Öregiskolában

Kossuth u. 78.  
Tel.: 06-26-356-362

Szept. 15. csütörtök 17.30

Marczi-esték
LEBLANC GYŐZŐ 

operaénekes
a Marczibányi téri 
Műv. Központban

www.marczi.hu

Szept. 15. csütörtök 18 óra

A kappadókiai 
BARLANGLAKÁSOKRÓL
a budakeszi könyvtárban

Fő u. 108. 
Tel.: 06-23-451-136

Szept. 15.  csütörtök 18 óra

Szász Éva László Gyuláról
régészettörténeti előadás
a zsámbéki könyvtárban
www.mizsambekunk.hu

Szeptember 16. péntek 18 óra

GYIMESBÜKKI 
CSÁNGÓK

a Polgárok Házában
Köszöntő: Makray Katalin

Díszvendég: 
Salamon József plébános

élő zene tán és mesemondók
népművészeti vásár és 

gyimesi termékek
Csak regisztrált vendégeknek!

Jelentkezés 
szeptember 14-ig

(1) 299-8050, 299-8065
evadnyito@polgarokhaza.hu

Szeptember 16. péntek 19 óra

BORBÉLY Mihály & 
OROSZ Zoltán koncertje

www.marczi.hu

Szept. 17. szombat 18 óra

GYIMESBÜKKI 
CSÁNGÓK
Budakeszin

részletek a 7. oldalon

Szept. 18. vasárnap 10-20 óra

PÁLOS NAPFORDULÓ
ünnep és vásár 

a zsámbéki művelődési 
háznál

Szept. 18. vasárnap 16 óra

HALÁSZ JUDIT koncertje
www.marczi.hu

Szeptember 19 hétfő 18 óra

SZERETETNYELV
KÉRI KITTY és 

OBERFRANK PÁL
irodalmi estje a szerelemről

www.marczi.hu

Szept. 20-től K, Szo, V 18 óra

SZARVASBŐGÉS-TÚRÁK 
találkozó a vadaspark 

parkolójában
zseblámpa, távcső szükséges

Felnőtt: 1500/1000 Ft
Jelentkezés: 

Toth.Mirtill@pprt.hu
a túra napján 10 óráig.

Szept. 22. csütörtök 18.30

BOTTICELLI és AZ 
ÓKORI ISTENNŐK 

Firenzében
Október 6. 

KIRKÉ - JÓSLATOK, 
ÁTKOK

Október 20. 
MOZART és 

MISZTICIZMUS
Antalffy Péter történész

Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Szept. 22. csütörtök 20 óra. 

ÉVADNYITÓ 
GUZSYALYAS BÁL
Fanfara Complexa, 

Somos, Szigony

SPORTPÁLYA-ÁPOLÁSSAL 
foglalkozó cég munkatársakat keres.
Jogosítvány, nyelvtudás előny!

70/366 6090
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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.

• 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

• 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
• HÁZVEZETŐNŐ nagy gyakorlat-
tal, értékes ajánlásokkal mun-
kát keres. Maximális megbízha-
tóság, pontosság, precíz, igényes, 
kreatív munkavégzést ajánlok, 
melyért igényes bérezést kérek. 
Tel.: 06-30-639-2668
• FRANCIA és OLASZ nyelvokta-
tás Budakeszin diplomás nyelv-
tanárnál. Tel.:  06-30 306 0025, 
facebook.com budakeszi 
nyelvoktatas.
• GÁBOR ESZMERALDA műgyűj-
tőnő legmagasabb áron kész-
pénzért vásárol festményeket, 
bútorokat, ezüstöt, aranyakat, 
bronztárgyakat, borostyánokat, 
porcelánokat, Kovács Margitot. 
Kiszállás díjtalan: 
06-1-789-1693, 06-30-382-7020
• ANGOL NYELVTANÁR, aki maga 
is nyelvvizsgáztat, érettségi és 
nyelvvizsga-felkészítést vállal 
Telkiben. Tel.: 06-20-823-2642
ELADÓ Budakeszin SAUNIER 
DUVAL ThemaClassic (FA S 
30 E) kazán, PB-re és vezetékes 
gázra is alkalmas. 
Tel.: 06-23-450-158

ÁLLÁSHIRDETÉS
• 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.
• GONDNOKI ÁLLÁS a 
biatorbágyi faluházban és a 
könyvtárban közalkalmazotti 
jogviszonyban, nyolc órában, 
legkésőbb október 1-től. Je-
lentkezés írásban, önéletrajz-
zal a szadvarimari@gmail.
com címen. 
Tel.: (30)-697-4092 
Szádváriné Kiss Mária 
igazgató.
• TESTNEVELŐTANÁRI ÁLLÁS a 
biatorbágio általános iskolába 
azonnali belépéssel. Jelentke-
zés: Marx Árpád igazgató 
Tel.: (30)-337-4788

Budaörs Kamaraerdő Ipartelepen 
lévő betonüzembe keresünk 

GÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT!
ELVÁRÁSOK: műszaki beállított ság, alapfokú 
számítógépes ismeret, fi zikai terhelhetőség, 

esetenkénti hétvégi munkavégzés

FELADATOK: betonkeverő üzemeltetése, 
karbantartása

ELŐNY: hasonló területen szerzett  
tapasztalat, nehézgépkezelői jogosultság, 
hegesztő és/vagy villanyszerelő végzett ség

Betonmixer kezelésére keresünk

TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐT!
FELTÉTEL: C kategóriás jogosítvány, 

nehézgépkezelői igazolvány, 
digitális sofőrkártya, 

minimum 5 éves vezetési gyakorlat

JELENTKEZÉS: 

info@dakobeton.hu • 06-30/2036-800

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba történő 
felvételhez központi írásbeli vizsga teljesítése 
szükséges, ezért az általános iskolák 4. osztályos, 
elsősorban keresztény elkötelezettségű tanulói számára 
a 2016/17-os tanévben is indítunk felvételi előkészítő 
tanfolyamot (matematika és szövegértés), melyre az 
Ön gyermekét is szeretettel várjuk.
A tanfolyam helye: POKG – Budakeszi, Széchenyi u. 141.
Ideje: csütörtök 15:45�16:50
Kezdete: 2016. szeptember 15. csütörtök. Az első 
foglalkozás előtt 15:30-tól rövid szülői tájékoztatót 
tartunk, ekkor lesz lehetőség a kezdő időpont 
módosítására is több csoport indítása esetén.
Díja: 10.000 Ft/14 alkalom (Prohászkás gyerek 
testvérének: 6000 Ft)
A központi felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. 
szombat. A vizsgát megelőző két hét foglalkozásain 
próbavizsgát tartunk.
Jelentkezés az iskola titkárságán 2016. szeptember 
1�13-ig (naponta 8-16 óráig). 
2016. november 7-8-án nyílt napot tartunk, melyre 
szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyerekeket. 
Szülői Fórum: 2016. november 28. 18 órakor. 
Ha fontos az Ön számára, hogy gyermeke keresztény 
nevelésben és magas színvonalú oktatásban 
részesüljön, válassza intézményünket!  

Igazgatóság

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ 
A BUDAKESZI 
PROHÁSZKA OTTOKÁR 
KATOLIKUS GIMNÁZIUMBAN
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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

FÖLDGÉP         TRANSZ

GÉPI FÖLDMUNKA • BONTÁS • ÚTÉPÍTÉS 
CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE • ASZFALTOZÁS 

TÉRKÖVEZÉS • GÉPI TEREPRENDEZÉS 
GÉPBÉRLÉS • SZÓRÓDÓ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

www.foldgeptransz.hu
 +36 70 941 4661   •   +36 70 254 7820

ÉP          T

NKA BONTÁ

A PLENTIS egy, az Európai Unió Erasmus + programja 
által támogatott oktatási projekt, amely egy újszer� 
elemet visz a mez�gazdasági szakoktatásba. 
Megvalósításán egy nemzetközi konzorcium dolgozott az elmúlt két évben. A projekt keretein belül egy olyan virtuális 
teret hoztunk létre, mely a játék élményén keresztül fejleszti a mez�gazdasági szakképzésben tanulók szükséges vállalkozói 
kompetenciáit és képességeit.   

A játéknak van egy kerettörténete, mely egy saját vállalkozás felépítésének lehet�sége, ennek teljesítése pedig a játékokban adott helyes 
válaszok alapján  megszerzett pontok számától függ. Ez arra ösztönzi a játékosokat, hogy minél többször játszanak, s mez�gazdasági 
példákon keresztül a megfelel� tudást megszerezzék.  A kezdetben elhanyagolt földterület így virágzó mez�vé válhat, miközben döntési 
készségek, együttm�ködési készségek, stb. is fejl�dnek.  

A projektzáró konferenciát október 27-én rendezzük 
Budapesten, amelyre szeretettel meghívjuk az 
érdekl�d�ket.  A részvétel ingyenes, de el�zetes 
regisztráció szükséges. A konferencia keretén belül 
szeretnénk lehet�séget adni olyan oktatási módszerek 
bemutatására, amelyek a játékosításra épülnek. 

B�vebb információ hamarosan a projekt és a Trebag Kft honlapján lesz elérhet�. 
A konferenciára való jelentkezés: adrienn.lengyel@trebag.hu és andrea.kovesd@trebag.hu email címen.
PLENTIS projekt (2014-1-HU01-KA202-002365) Erasmus + program támogatásával. 
További információ: Lengyel Adrienn adrienn.lengyel@trebag.hu, Kövesd Andrea andrea.kovesd@trebag.hu / Trebag Kft www.trebag.hu
A projekt honlapja: http://plentis.eu/ 

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

Játszva Tanulni!

Morog, harap, fél, nem fogad szót?
Van megoldás!

SZIGETI ÉVA • 30 446 5661 • www.vakkantose.hu

EGÉSZ ÉVEN ÁT:
Engedelmes oktatás – Kölyökovi

Örző-védő, Nyomkövetés
Klikker képzés, Agility, Flyball, Frisbee

Lehetőség van: csoportos – egyéni – háznál képzésre 

Budakeszi 
Vakkantó SE

BECSENGE
TTE

K!
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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

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
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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

oo 777-131313 HHH VVV:: ázázárvrvaa

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

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K, SzSz, CsCCCCsCsCCs,, PPP:PP:P:P: 77777 18 Sz77777-1111- 888888 SSSzSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetbeny

GRILLHÚSOK
       GRILLKOLBÁSZOK

a Telki úton az első utca balra

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 


