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Az a tizenkét fényes nap Cikkünk a 6. oldalon

Takács Kálmán lakatos (1909-1958) Halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. Az ítéletet végrehajtották.

Márity László vasesztergályos (1931-1956) 

Halálos lövést kapott 1956. október 26-án.

Bokor János szabó 

(1919-1958) 
Halálra és teljes 

vagyonelkobzásra ítélték. 

Az ítéletet 
végrehajtották.
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Buda környéki Irányt� H i r d e t é s

A PLENTIS projekt egy, az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott oktatási 
projekt, mely egy újszer� elemet visz a mez�gazdasági szakoktatásba. A projekt 
keretében egy nemzetközi konzorcium dolgozta ki az AGROPOLY nev� játékfelületet. 
Ez egy olyan virtuális tér, mely a játék élményén keresztül fejleszti a mez�gazdasági 
szakképzésben tanulók szükséges vállalkozói kompetenciáit és képességeit. A játék 
kerettörténete egy saját mez�gazdasági terület, melyet a játékokban adott helyes válaszok és az ez által megszerzett pontok 
számától függ�en lehet felvirágoztatni. A projekt zárásaként, az Agropoly játék bemutatására és népszer�sítésére rendeztük 
meg az „Agropoly és játékosítás az oktatásban” c. nagyszabású konferenciát, melyre játékosítási szakért�ket, pedagógusokat és 
diákokat hívtunk, hogy egy játékos és tartalmas napot tölthessünk együtt. A rendezvény nagy érdekl�désnek örvendett. A délel�tti 
szekcióban izgalmas el�adásokat hallottunk, miután Kövesd Andrea, mint a projekt koordinátora köszöntette a közönséget. Els�ként 
dr. Vári Anikó adott egy átfogó képet az agrár-szakképzés helyzetér�l Magyarországon és az Európai Unióban, ezután pedig a játékosítás 
vizeire kalauzolt el minket Fekete Zsombor játékfejleszt�. A kávészünet után bemutattuk az Agropoly játékot, majd pedig Antics Katalin, 
mint a tesztel� tanárok képvisel�je mondta el véleményét és tapasztalatát a játékkal kapcsolatban. A szekció zárásaként Tóth Norbert 
mutatott egyedi módszereket a tanórák játékosítására. A nap fénypontja volt a diákok számára, mikor az Agropoly kvízben legtöbb jó 
választ adó diákok közül a legszerencsésebb egy drón boldog tulajdonosa lett.  

Moziélmény 
a maximumon
Válasszon TV, internet és telefon 
szolgáltatást kínáló csomagjaink közül,  
és 1 hónapig korlátlanul élvezheti 
3 prémiumcsomag 12 csatornáját.

UPC Direct Budakeszi (Tesco)
2092 Budakeszi, Bianka u. 1.
06-70/628-3221; 06-23/399-527
upcdirectbudakeszi@gmail.com

A tájékoztatás nem teljes körű. További információ: hivatalos forgalmazók, 1214, hu.upcdirect.com.

Műholdas TV Internet Telefon

1 hónapig 

ajándék 
csatornák

 Rendelje meg most!

http://game.plentis.eu/ oldalon be lehet regisztrálni és kipróbálni, illetve a projekttel kapcsolatos egyéb információk 
a http://plentis.eu web oldalakon olvasható. 
További információ: Lengyel Adrienn (adrienn.lengyel@trebag.hu) és Kövesd Andrea (andrea.kovesd@trebag.hu) 

Játék és oktatás 
együtt is lehetséges
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A Pilisi Parkerdő Zrt. 
a Visegrádi-hegység 
639 méteres csúcsán, a 
Prédikálószéken adta át 
és nyitotta meg legújabb 
kilátóját a természetjáró 
társadalom előtt. Nem csak a 
fantasztikus panoráma miatt 
népszerű a Prédikálószék 
csúcsa, hanem a közeli a 
Rám-szakadék és a Vadálló-
kövek miatt is.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Koller 
József Ybl-díjas építész tervei 
alapján, 2016 tavaszán 
kezdett a Prédikálószékre megálmodott 
kilátó építésébe, és a helyszínen rendelke-
zésre álló közjóléti infrastruktúra további 
fejlesztésébe. A beton alapon álló, 12 
méter magas, 70 m² bruttó alapterületű 
fa építmény három, felfelé haladva egyre 
szélesedő teraszáról fokozatosan nyílik 

meg az egész Dunakanyar panorámája. 
Az egyes szinteken a térségben jelentős 
szerepet játszó magyar királyok emlékét 
elevenítik fel a kézzel festett, egyedi 
tájékoztató táblák. Az új kilátó tetején két 
webkamerát helyeztek el, és környékén a 
wifi ingyenes.

Az elmúlt 15 évben a Pilisi Parkerdő 
Zrt. erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó 
infrastrukturális, természetvédelmi és 
turisztikai beruházásainak értéke megha-
ladta a másfél milliárd forintot: közel 
1000 km karbantartott erdei túraútvo-
nalat, és a 2016 áprilisában átadott Pilis 
Bike 330 km erdei kerékpáros úthálózatát 
kínálja az idelátogatóknak.

forrás: Pilis Parkerdő Zrt.
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Pest megyei hírek

A megyei közgyűlés tavaly 
hozta létre az Év Pest Megyei 
Értéke díjat. Azt a közösséget 
díjazzák, amelyik a megyei 
értéktárba felvett értékét 
kiemelkedően bemutatja, az 
érték és a megye ismertségét 
növeli: programot, marke-
tinget szervez, turisztikai 
vonz-erő, megjelenik az okta-
tásban, a médiában, 
nemzetközi kapcsolat alapja 
lehet.

Az 1863. február 13-én Lugoson született 
és 1945. október 12-én Üllőn elhunyt, 
hadtörténészként és az első világháború 
hadvezéreként is kiemelkedő életművet 
alkotó Doberdói Bánlaky József ny. 
altábornagy 1891-ben fejezte be a bécsi 
hadiiskolát. Az első világháború kitöré-
sekor gyalogdandárok parancsnoka, s 
nagyon hamar vezérőrnaggyá léptették 
elő. Különösen kitűnt a Doberdón vívott 
harcokban, innen kapta nemesi előnevét 
is. Az erdélyi fronton is megfordult, alaku-
latát 1917-ben oda vezényelték, s ő immár 
altábornagyként vett részt a harcokban. 
A háború befejezését követően a hadtörté-
nelmi levéltárban dolgozott 1919 január-
jában bekövetkező nyugdíjazásáig.

Tudósként elsősorban a 
magyar hadtörténelemmel 
foglalkozott. Még az 1890-es 
évek második felében megírta 
az 1848-49-es szabadságharc 
katonai történetét, ami e 
témában minden koráb-
binál gazdagabb munka. 
A magyar nemzet hadtörté-
nelme, I-XXII. (1928-1942) 
szintén a kiemelkedő művei 
sorát gyarapítja, olyannyira, 
hogy a mai napig a magyar 
hadtörténetírás egyik legki-

emelkedőbb teljesítményének tartják. 
Bonaparte Napóleonról éppúgy írt 
tudományos igényű munkát, mint a 
gyalogság harcászatáról vagy az 1914. évi 
osztrák-magyar-szerb-montenegrói hadjá-
ratról.

Életének utolsó éveiben alakult ki üllői 
kötődése. Amikor 1944 végén szétbom-
bázták lakásukat, fia csónakon menekí-
tette Üllőre az akkor már nagybeteg férfit 
és feleségét, aki férje halálát követően 
még 1952-ig Üllőn élt. Sírjuk az üllői 
temetőben a Nemzeti Sírkert része.

Az Év Pest Megyei Értéke Díjat a 
novemberi közgyűlésen adják át Bánlaky 
József leszármazottainak.

forrás: Pest Megyei Önkormányzat

Doberdói Bánlaky József életműve 
az Év Pest Megyei Értéke

Kilátó a Prédikálószéken

Nulla százalékos hitel 
már Pest megyében is

2016. október 15-től igényelhető a 
Mikro-, kis- és közép-vállalkozások 
versenyképességének növelése Pest 
megyében Hitelprogram, összesen 
százhárom MFB-ponton. A Budapest 
kivételével csak Pest megyében elérhető 
forrás összege 3,67 milliárd forint, 
amelyet nulla százalékos kamattal 
igényelhetnek a vállalkozások.

A Pest megyei fejlesztésekre a 
2014-2020-as időszakban korlátozottan 
áll rendelkezésre forrás, ezen segíthet a 
3,67 milliárd forint összegű hitelprogram 
Pest megyében, melynek célja olyan 
mikro-, kis- és középvállalkozások kapaci-
tásbővítő beruházásainak támogatása, 
amelyek pénzügyi szempontból életké-
pesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor 
a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem 
kellő mennyiségben jutnak finanszírozási 
forráshoz.

A hitel típusa éven túli lejáratú 
beruházási hitel korszerű, kapacitásbővítő 
gépi berendezések megvásárlásához. 
A felvehető hitel összege minimum 
1 millió, maximum 50 millió forint lehet. 
A nulla százalékos kamattal igényelhető 
hitel futamideje maximum hét év, az elvárt 
saját forrás mértéke tizenöt százalék.

A hazai gazdaság hosszú távú 
fenntartható növekedésének biztosítása 
érdekében kiemelten fontos a vállalko-
zások növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának javítása, gazdasági telje-
sítményének erősítése, amelyet azonban 
hátráltat a kkv-szektor tőkehiánya, 
valamint az elavult eszköz- és infrastruk-
turális ellátottsága. A hitelprogram egyedi 
célkitűzése a vállalkozások növekedési 
potenciáljának erősödése Pest megyében.

A hitelprogramban érintett 
MFB-pontokról, illetve hitelprogramról 
részletes információ olvasható az www.
mfbpont.hu oldalon: http://www.mfbpont.
hu/nulla-szazalekos-hitel-mart-pest-
megyeben.

Forrás: Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
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Buda környéki Irányt� Olvasói levelek

Három lakás kiégett 
a Meggyes utcában

Október 24-én Budakeszin a tűz 
martalékává vált két lakás, a harma-
diknak a tetőszerkezete leégett, 
majd az oltás során minden elázott. 
Három család élete munkája pilla-
natok alatt semmivé vált, elveszítették 
otthonukat, értékeiket, emlékeiket. 
Az önkormányzat gyűjtést szervez a 
károsultak megsegítésére.

A felmérések alapján a családoknak tartós 
élelmiszerekre, konzervekre, élelmiszer-
alapanyagokra, tisztító- és tisztálkodási 
szerekre, a házak újjáépítéséhez építési 
anyagokra, szakmunka-felajánlásra, 
konyhagépekre, bútorokra van szüksége. 

A pénzadományokat az önkormányzat 
társadalmi számlájára várják:

11742348-15390022-00930000
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a 
„tűzkárosultak” jeligét, vagy a támogatni 

kívánt család nevét.

Áldozatot követelt a 
budakeszi lakástűz

Egy elhunyt idős embert találtak a tűzoltók 
november 4-én hajnalban kigyulladt 
családi házban Budakeszin – közölte az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
a honlapján. A Gyöngyvirág utcában 
egy körülbelül hatvan négyzetméteres 
családi ház két helyisége teljesen kiégett. 
A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsu-
gárral oltották el a lángokat, a házból egy 
idős embert hoztak ki, akiről a mentők 
megállapították, hogy akkorra már elhunyt.  
                                                  (MTI)

A fűtési szezonnal együtt megjelentek 
a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, 
naponta riasztják a tűzoltókat robba-
nások és szén-monoxid-mérgezések 
miatt. A gyakran tragikus kimenetelű 
események többsége kellő odafigye-
léssel és felkészüléssel megelőzhető 
lenne.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször 
a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések 
(páraelszívó, kandalló) helytelen haszná-
latára, a karbantartás és ellenőrzés 
hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő 
szellőztetésére vezethető vissza. Éppen 
ezért különös jelentősége van a kémények 
rendszeres ellenőrzésének. A nehezen 
észlelhető színtelen és szagtalan szén-
monoxid ugyanis jellemzően a tüzelő-
berendezésen vagy a nem megfelelően 
működő kéményből áramlik vissza a 
helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a 
lakótérbe nem kellően tömített kályhából, 
kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy 
az elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” 
vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan 
műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést 
használjunk, melyet szakember üzemel be 
és javít. A kémény állapotát előírt idősza-
konként ellenőriztessük: gázüzemű beren-
dezést kétévente, szilárd és olajtüzelésűt 
évente. A gázkészüléket (kazán, bojler, 
konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. 

Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelő 
készülék használata, egy megfelelő eszköz 
életet menthet. Ezek azonban nem helyet-
tesítik a rendszeres karbantartást, felül-
vizsgálatot!

Az égéstermék-elvezetőkkel, kémények-
kel, azok időszakos ellenőrzésével kapcso-
latos kérdésekkel a kéményseprőket a 
1818-as kormányzati ügyfélvonali telefon-
számon a 9.1. melléken érhetik el.

Tanácsos kikérni szakember véleményét 
szag- és páraelszívó vásárlása, kandalló és 
minimális légáteresztő képességű nyílás-
zárók beépítése esetén. Lehetőség szerint 
használjunk a lakószobában légbevezetőt, 
a vizes helységekben (WC, fürdőszoba, 
konyha) légelvezetőt, így biztosítható 
garantáltan a megfelelő mennyiségű és 
minőségű levegő.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű 
kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények 
ellenőrzése mellett érdemes átvizsgál-
tatni magát a berendezést is (vízkőlera-
kódás, biztonsági szelep működőképessége, 
csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés 
esetén huzatszabályzó állapota stb.). 
Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag 
tárolására is, biztosítsuk a megfelelő távol-
ságot a tüzelő-, fűtőberendezés és az éghető 
anyag között. A kazán közelében felhal-
mozott éghető anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztró-
favédelem műveletirányítási központját a 
105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számon!

Fűtési szezon

Egy Németországból hazatelepült 
olvasónk azzal fordult szerkesztősé-
günkhöz, hogy a lehetőségét keresi 
egy budakeszi hulladékudvar létre-
hozásának. A környező telepü-
lések többsége olyan szolgáltatóval 
szerződött, amelyik a kommunális 
hulladék mellett a szelektíven gyűjtött 
hulladékot is – többnyire házhoz 
menő szolgáltatással – elszállítja. Mi 
indokolná egy hulladékudvar létesí-
tését? 

Olvasónk, amikor ingatlanának rendbe-
tételébe kezdett, számos megoldhatatlan 
problémával szembesült. Szomszédjainál, 
barátainál, ismerőseinél keresve a 
megoldást kiderült, hogy ők is hasonló 
gondokkal küzdenek. Hová tehetők pl. 
az ágak, gallyak, ha annál több, hogy 
méteres darabokban kötegelje az ember, 
de annál kevesebb, hogy három köbmé-
teres konténert rendeljen az elszál-
lítására, a konténer borsos áráról nem 
is beszélve? A szelektív műanyaggyűj-
téssel csak a hőre lágyuló műanyagot 
gyűjtik (PET-palack kupak nélkül, tejfölös 
pohár, háztartási flakon, tiszta fólia, tiszta 
műanyag szatyor), de a hőre keményedő 
műanyagokat, mint pl. a kupakok, a 

törött vödrök, lavórok, gyerekkádakat 
és hasonlók, ezeket nem. Mi legyen 
a sorsa egy háztartásban kis mennyi-
ségben képződött építési hulladéknak, 
mint pl. egy lecserélt törött mosdó vagy 
WC-csésze, vagy egy fürdőszoba átcsem-
pézésével keletkezett halom, hogy ne az 
erdőszélen vagy az út menti bokrok alján 
találkozzunk velük? Érdemes-e a közte-
reken és a lakosság beszolgáltatta zöldhul-
ladékot központilag komposztálni, majd 
értékesíteni? Ugyanígy a fahulladékot 
ledarálni és értékesíteni fűtésre, talajtaka-
rásra, vagy éppen komposztként?

A lakossági hulladékudvarok a háztar-
tásokban keletkező nem veszélyes 
és veszélyes hulladékok elkülönített 
gyűjtésére szolgálnak. A lakosságnak itt 
korlátozott mennyiségben lehetősége 
van a nem veszélyes hulladékokból és a 
települési hulladéktól eltérő egyéb hulla-
dékok (lom-, elektronikai, építési-bontási, 
zöld-, gumi-, fémhulladékok) leadására. 
Ezt a kérdéskört szeretnénk körbejárni, 
minden részletére kiterjedően. 

Ehhez várjuk észrevételeiket, 
ötleteiket, tanácsaikat a 

szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu 
elektronikus levélcímen.

Koós Hutás Katalin

Jó-e a hulladékgyűjtő udvar 
egy településen?
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Budakeszi önkormányzatának hírei
 B

U D A K E S Z I

Gyökereket és szárnyakat…
OKTATÁSÜGYI FÓRUM BUDAKESZIN

November 9-én az önkormányzat 
szervezésében fórumon kérdez-
hették a lakosok, a tanárok és a 
szülők Sárközi Mártát, a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ (Klik) 
tankerületi igazgatóját, dr. Setényi 
János oktatási szakértőt, a neveléstu-
dományok kandidátusát, Túri Attilát, 
a Kerekmezőn elképzelt iskola terve-
zőjét és Czifra Zsuzsannát, a Széchenyi 
István Általános Iskola igazgatóját az 
önkormányzati iskolák működteté-
sének átvételéről, az oktatási színvonal 
javításának lehetőségeiről, a leendő 
iskola tervezői elképzeléseiről.

Dr. Győri Ottília, 
Budakeszi polgármestere 
Goethe-idézettel indította 
a fórumot: „...a gyerme-
keknek két dolgot kell 
adnunk: gyökereket és 
szárnyakat.” Hangsúlyozta: 
bár 2017. január elsejétől a 
Széchenyi István Általános 
Iskola, a Nagy Sándor 
József Gimnázium és a 
Czövek Erna Zeneiskola a 
Klik fenntartásába kerül, az 
önkormányzat fontosnak 
tartja, hogy a budakeszi 
oktatásban, ebben a 
stratégiai településpolitikai 
kérdésben az oktatásban érintett felek 
véleményére támaszkodva továbbra is 
hallassa a hangját, hogy a legjobb döntések 
szülessenek meg a közös cél, a színvonalas 
budakeszi oktatás, egy jó minőségű iskola 
megvalósítására. A város nagy lehetőséget 
kapott Magyarország kormányától közel 
kétmilliárd forintos beruházással egy XXI. 
századi, minden igényt kielégítő, új iskola 
megépítésére a Kerekmezőn. 

Sárközi Márta, az érdi tankerületi 
igazgató elmondta, hogy a jelenleg orszá-
gosan működő 198 tankerületből 2017. 
január 1-jétől az érdi, a budakeszi és a 
pilisvörösvári tankerület összevontan érdi 
tankerületi központként működik tovább. 
2016. július 20. óta az ő feladata, hogy 
január elsejéig az új központot megszer-
vezze, mint a budakeszi és a pilisvörösvári 
tankerületek megbízott igazgatója is. 
A tankerületi központ ötven intézményt 
kezel majd, melyből tizenhatot már 
működtet, harmincnégyet pedig január 1-ig 
vesz át. Az átvétel csak a működtetésre (ki 
fizeti a számlát) vonatkozik, a tulajdonjog 
az önkormányzatoknál marad. Az ötven 
intézmény huszonhétezer gyermeket és 
2800 dolgozót jelent. Megemlítette, hogy 
a gimnázium sportudvara és tornaterme 
felújításra szorul. Az általános iskolában, 
ahogy az agglomerációban mindenhol, a 
32-33 fős osztálylétszámok a jellemzők. 
Az iskola nyilvánvalóan kinőtte jelenlegi 
épületét, de ez a gond rövidesen megol-

dódik az állami beruházásban készülő új 
iskolaépülettel.

Az elmúlt hónapokban több szülői 
észrevétel és javaslat is érkezett az új 
iskolaépületre és az oktatás színvonalára. 
Az önkormányzattal folytatott egyezte-
tésen megfogalmazódott a kérdés, hogy 
az új iskola a Széchenyi István Általános 
Iskola tagintézményeként, azonos vagy 
alternatív pedagógiai programmal, vagy 
önálló intézményként működjön-e. 
A döntéshez a képviselő-testület a helyi 
igények és szükségletek szakmai felmé-
résére május 26-án szakmai tanulmány 
megrendeléséről döntött. Dr. Setényi 
János a fórumon a szülői igényfelmérésről 

számolt be, hangsúlyozva a válaszadók 
alacsony százalékát. A gyorselemzés 
kapacitásokról, férőhelyekről a jövő héten 
készül el. Az iskolafejlesztést befolyá-
solja, hogy Budakeszin rendkívül magas 
a válaszadó szülők iskolázottsága, pl. már 
a doktori fokozattal rendelkezők száma 
is 10%. Tehát az oktatási kínálatot a 
magasan képzett értelmiségi közeghez 
kell igazítani, amelynek kiemelten magas 
a sport iránti igénye is. A környező 
iskolák elszívó hatása miatt az általános 
iskolának növelnie kell attraktivitását. 
Meglepően magas a magatartászavarral 
küzdő gyerekek száma, s az ebből fakadó 
problémák megoldásában a szülők az 
iskolára számítanak. Modern oktatási 
módszereket, eszközöket, pedagógiai 
megújulást várnak a szülők, ezért 
két-hároméves szakmai program kidolgo-
zását javasolta.

Czifra Zsuzsanna, a Széchenyi István 
Általános iskola igazgatója felszólalásában 
részletesen bemutatta az iskola előnyeit, 
sikereit és gondjait. Összegzésként maga 
is pedagógiai megújulást tartott szüksé-
gesnek, amelyben számít a fórumon 
megjelent szakemberek támogatására. 
Ígérete szerint ezt a változtatást az új 
nemzeti alaptanterv 2018-ig befejeződő 
átdolgozásáig igyekeznek megvalósítani.

A rövidesen megépülő, 416 férőhelyes 
iskolát Túri Attila tervező mutatta be. 
A beregi árvíz utáni újjáépítésben is részt 

vett, Budakalász és a vörös iszap sújtotta 
Devecser főépítészeként 2012-ben az év 
főépítészének választott, négy gyermekes 
Ybl-díjas tervező számára nagyon fontos, 
hogy valamiféle történelmi vagy kulturális 
folytonosságot, egyfajta közösségteremtő 
„mágiát” tudjon kialakítani az új épülettel. 
A tizenhat tantermes iskola két ütemben 
(11 + 5) készül el a jövő év végére, hat 
csoportteremmel és két szaktanteremmel. 
Tágas ebédlő, könyvtár, tíz méter belma-
gasságú, három részre osztható, 20 x 40 
méteres tornaterem, ötven parkoló, játszó-
udvar, sportudvar, s a kör alakban kiala-
kított épületegyüttes ölelésében az alma 
mater hangulatát megvalósítani hivatott, 

kerengőszerű, a terület 
lejtése miatt akár görög 
színházként is haszno-
sítható belső udvar 
a terv legfontosabb 
eleme. Számos javas-
latot tett egyszerű, 
de mégis külön-
leges, de legfőképpen 
otthonos megoldá-
sokra. Tájékoztatása 
szerint a Nemzeti 
Sportközpontok meg-
bízásából készülő 
beruházást a rendel-
kezésre álló pénzügyi 
keret szigorúan beha-

tárolja, melyből az első ütem 1,475 
milliárd, a második ütem 370 millió, 
míg a közterületi rész parkosítása hetven 
millió forint. 

Arra a kérdésre, hogy épül-e uszoda 
az iskolához, a tervező úgy válaszolt: 
az uszoda építésének költsége 500 
millió forint. A működtetés jelentős 
teher egy akkora városnak, mint 
Budakeszi. A környéken több uszoda is 
elérhető, Budaörsön, Törökbálinton, a 
Külkereskedelmi Sportparkban, a Csaba 
utcában. Azok az uszodák, amelyek most 
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-
fejlesztési Programban az országban 
megépülnek, olyan területeken létesülnek, 
ahol ötven kilométeren belül nincs uszoda.

Az iskolaépítésre szánt félköríves telken 
az iskola körül eredetileg egy karéjszerű 
sávot családi házas övezetként hasznosított 
volna az önkormányzat, de az elgondolást 
a lakosság tiltakozására elvetette, s a karéjt 
visszasorolta vegyes intézményi területté 
és egyelőre parkosítja. A visszasorolás nem 
változtat az iskolaépület méretén és tervén, 
marad az eredeti elképzelés.

A budakeszi oktatásügyről a konzul-
táció 2016. november 23-án 18 órakor 
folytatódik a közmeghallgatáson az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban, 
ahová a város képviselő-testülete vár 
minden érdeklődőt Budakesziről és a 
környező településekről egyaránt.      (x)

Tervező: Turi Attila
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Az a tizenkét fényes nap
1956. október 26-án a forradalom egy korai 
incidense zajlott le Budakeszin a kommu-
nista Sziklai Sándor ezredes Fő utcai házánál. 
A perirat szerint a történet úgy körvonala-
zódik, hogy Márity László néhány társával a 
helyi nemzetőrség döntésére az ezredes fegyve-
reinek begyűjtésére érkezett ide. Apósa, Kiss 
Lajos tárgyalt volna a fiatalokkal, Sziklai nem. 
Szóváltás után Sziklai egy baltával megölte 
apósát, pisztolyával Márity Lászlón halálos 
sebet ejtett, majd főbe lőtte magát. A ház elé 
sereglő budakesziek az ezredes holttestét kivon-
szolták az utcára. Az esetet követő perben 
kegyetlen példát statuáltak: Sziklai Sándort 
hősi halottá nyilvánították, tizenhat budakeszit 
ítéltek el, közülük hatot halálra, hatot életfogy-
tiglanra. A hat kivégzésből négyük külföldre 
menekülése miatt csak kettőt hajtottak végre: 
Takács Kálmán és Bokor János arcképét a 
Terror Háza falán kifüggesztett áldozatok 
között is számon tartják. Márity László az 
akasztást csak Sziklai halálos lövése miatt 
kerülhette el.

Budakeszi önkormányzata az 1956-os 
emlékév Sinkovits Imre pályázatán teljes 
összegű támogatást nyert Budakeszi 
’56-os eseményeit bemutató színműre, 
Az a tizenkét fényes nap címmel. A pálya-
művet ’Sigmond Bertalan önkormányzati 
képviselő készítette, aki a rendezvény 
felelőse és fő szervezője is lett. Budakeszi 
korábban már sikerrel vállalkozott helyi 
témájú, Varga Lóránt Kővel, kő nélkül című, 
a makkosmáriai kegytemplom történetét 
feldolgozó színdarab bemutatására, profi 
és helyi amatőr szereplőkkel. A makkosi 
előadáson sikerrel szerepelt Danhauser 
Soma színészi és zenei kapcsolatainak 
köszönhetően gyorsan felállt az új csapat, 

melynek tagjai összehangoltan tették a 
dolgukat az ’56-os zenés színpadi mű 
mielőbbi megszületése érdekében. A forga-
tókönyvet Kovács István A gyermekkor 

tündöklete című önéletrajzi regénye 
alapján Szinovál Gyula, a darab rendezője 
írta. A zenét két dal kivételével, melyek 
Baka Gábor nevéhez fűződnek, Szepesi 
Richárd szerezte, a dalszövegeket Szinovál 
Gyula jegyzi. Az előadás jelenetei között 
megjelenő dalnok, Tóth Tamás Nagy 
Gáspár Kossuth-díjas budakeszi költő 
verseit énekelte a szintén Kossuth-díjas 

Huzella Péter megzenésítésében, minden 
dalával egy különös, lírai dimenzióba 
emelve az eseményeket. A zenei rendező 
Kósa Zsolt volt.

A negyvenfős szereplőgárda felét 
budakesziek adták: prózai szerepeket 
kaptak és a tömegjelenetekben mutat-
kozhattak meg. Négy családból szülők 
és gyerekek együtt léptek fel. A szám 
szerint tizenkilenc budakeszi közül 
Márity László szerepét Danhauser Soma, 
barátnőjét, Verát Molnár Kinga alakí-
totta. A gyermek Kovács István szerepét 
Tóth Bercelre osztották. A tehetséges fiú 
négy zenés darabban is játszik a Fővárosi 
Operettszínházban. Nővére, Virág és 
édesapja, Balázs is fontos szerepet kapott. 

A teltházas előadásokat október 21-én 
premierként, október 22-én pedig díszelő-
adásként mutatták be a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban. Záró képként 
megrázó erővel a budakeszi Sziklai-ügyben 
elítélteket láthattuk kivetítőn. Az arcké-
peket a peranyagból a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány hozta először nyilvánosságra 
Speck István A Sziklai-ügy Budakeszi 1956 
című tanulmányának illusztrálására. 
A kötet tiszteletpéldányait az alapítvány 
felajánlásának köszönhetően a díszelőadás 
résztvevői a belépéskor a kezükbe 
megkapták. A tanulmány a budakeszi 
Kiskápolna könyvesboltban megvá-
sárolható. 

Az elhangzott dalokat és Nagy Gáspár 
megzenésített verseit cd-n tervezik kiadni. 
A nagy sikerű előadást február 25-ét, 
a kommunizmus áldozatainak emlék-
napját követően várhatóan több helyen is 
játsszák majd az országban.  

Koós Hutás Katalin

Október 21-én az 56 rajz ’56-ról címmel 
Kiss Iván grafikus rajzaiból nyílt 
kiállítást Hámori József professzor, 
akadémikus, Budakeszi díszpolgára 
nyitotta meg a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban. 

Az 1956-os szabadságharc kitörésének 
50. évfordulójára, 2006-ban jelentette 
meg két budakeszi művész, Nagy Gáspár 
Kossuth-díjas költő és Kiss Iván grafikus 
közös munkáját 1956 fénylő arcai címmel. 
A kötetben Kiss Iván rajzai, a forra-
dalmár és szabadságharcos arcok, a forra-
dalmi tömegről és eseményekről készült 
fényképfelvételek alapján készültek, s a 
60. évfordulóra újakkal egészültek ki. 
Az arcok egyik jellemzője a mosoly: talán az 
ország történetében soha annyi mosolygó 
arccal nem lehetett látni, mint 1956. 
október 23-án. A másik az elszántság, 
amely a sortüzekkel és a szovjet invázióval 
a mosolyt váltotta az arcokon.

Kiss Iván arcaihoz Nagy Gáspár írt halha-
tatlan verseket: „Mi volt a legszebb rajtuk? 

/ távolból izzó örökmécsek / delejező 
gyönyörű fények / soha annyi nevető 
szempár / s a fogak vakuját / villogtató sok 
ezer száj / külön tanulmány...!”

S ahogy 2002-ben Láthatatlan kőbe 
vésem című versében megfogalmazta:  
„tudván bár, hogy szavaimnak nem lesz 
táboruk / de fájó árulások, és zajló testvér-
háborúk / heveny idején ki kell mondanom: 
cáfolhatatlanul / csak a hősöknek és a 
mártíroknak van igazuk!”

2004-ben egy hangfelvételen pedig így 
vallott a költő az 56-os eszme iránti elköte-
lezettségéről: „Nekünk, ennek a nemze-
déknek, akik még itt élünk, kötelességünk 
minél többet megtudni és kötelességünk 
azoknak az embereknek, akik tényleg 
sokat szenvedtek értünk, a vérüket adták, 
igazságot szolgáltatni. Ezt mondani kell, 
mondani kell, mondani kell! Jöhetnek 
kormányok, rendszerek válthatnak, de 
a teljes igazságig el kell jutni!” Ezt az 
igazságot hozzák közelebb számunkra 
Kiss Iván portréi.

Koós Hutás Katalin

56 rajz ’56-ról

Kiss Iván grafikusművész
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Alkotmánybírósághoz fordul Budaörs

„Lámpalázasak vagyunk, de a fellé-
pések nagyon jól szoktak sikerülni” 
Palotai Gergely, a Biatorbágyról 
érkezett Barackvirág Néptánccsoport 
egyik tagjai szerint, s mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az, hogy a három 
éve alakult csapat nyírségi táncaival 
elrabolta a november 4-én kezdődő 
tehetségkutató verseny első elődön-
tőjében Tímár Böske, a Csillagszemű 
Táncegyüttes vezetőjének szívét. 

A Csillagszemű Táncegyüttes vezetője 
friss, magával ragadó, bájos előadásnak 
értékelte a biatorbágyi barackvirágok 
produkcióját, amely méltó nyitánya volt 
az idei versenynek. Olsvai Imre népze-
nekutató szavait idézve, a biatorbágyi 
gyerekek előadása valóságos lelki vitamin 

volt a számára. A színesen pörgő szoknyák 
forgataga mellett a fiúk virtuózan, 
elegánsan táncoltak. Szédike című táncjá-
tékukban azt a régi játékot is felidézték, 
amelyben a lányok addig pörögtek, míg 
elszédültek. Az nyert, aki a végén állva 
maradt. 

Felkészítőik, Kovács Gábor és Strack 
Orsolya titokban nevezte be a gyerek-
csapatot a versenybe. Csak a selejtezőn 
tudták meg, amikor bekerültek, hogy mi 

volt a tét. A majd 
tízperces táncot a 
gyerekek gyakor-
latilag végigéne-
kelték, kristálytiszta 
gyerekhangon, s a 
szusz sem fogyott 
ki belőlük a ferge-
teges tánc ellenére 
sem, ami még 
gyakorlott felnőtt 
táncosoknak is csak 
ritkán sikerül. Agócs 
Gergely a zsűriben 
meg is dicsérte 
őket: az 1988-ban 
népdalénekesként 
Ki mit tud?-ot nyert 
Orsi néni nem csak 
a tánctudását, de az 

énektudást is belépjük plántálta, ezért 
tőle plusz egy pontot remélhettek a lelkes 
barackvirágos táncosok.

Sajnos az 56 pont nem volt elegendő 
a továbbjutásra a rendkívül szoros 
mezőnyben, de ez mit sem von le abból 
az élményből, amit a Duna televízió 

közvetítésének köszönhetően nem csak 
országosan, de a világ minden táján a 
műsort követő magyar közösségeknek 
nyújtottak. Láthattuk, milyen lehető-
ségek rejlenek a Barackvirág tánccso-
portban, s állítom, van mire építeniük a 
csapat jövőjét. Kíváncsian várom újabb 
indulásukat egy következő Fölszállott a 
páva-versenyen.          Koós Hutás Katalin

Alkotmánybírósághoz, ombudsmanhoz 
és további hazai és európai jogor-
voslati fórumhoz fordul Budaörs a 
szerintük törvénysértő szolidaritási 
hozzájárulás miatt, amellyel mintegy 
2,3 milliárd forintot kíván elvonni 
az állam a harmincezer fős várostól - 
döntöttek 12 igen és 2 nem szavazattal 
az október 19-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésen.

A döntés felhatalmazást ad arra, hogy 
az önkormányzat ügyvédi segítséggel 
alkotmánybírósághoz, az Alapvető Jogok 
Biztosához, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához, és más uniós ill. Európa 
tanácsi szervekhez, továbbá rendes 
bírósághoz forduljon, utóbbinál kárté-
rítési igény érvényesítése érdekében.

A polgármester bevezetőjében 
elmondta, hogy nemcsak az iskolák 
fenntartói, majd működtetési jogát vette 
el az állam az önkormányzatoktól, hanem 
– a kormány korábbi ígéretével szemben 
- ezzel összefüggésben néhány önkor-
mányzatra még szolidaritási hozzájá-
rulást is kivetettek. Budaörs esetében ez 

többszörösen meghaladja azt a 900 millió 
forintot, amit az önkormányzat korábban 
az intézményei működtetésére fordított. 
A szolidaritási hozzájárulás országosan 
23 milliárd forintot tesz ki, melynek tíz 
százaléka Budaörsöt terhelné – mintha 
egymilliós lélekszámú nagyváros lenne. 
Ez pedig mind a kétharmados önkor-
mányzati törvényt, mind az alaptörvényt 
sérti, amely az önkormányzatok kizáró-
lagos hatáskörébe utalja a saját bevételek 
feletti rendelkezést. Elmondta: ha ez 
ellen nem próbál meg az önkormányzat 
minden eszközzel fellépni, akkor felelőt-
lenül gazdálkodik a vagyonával.

A napirend miatt az ülésen megjelent 
és szót kért Csenger-Zalán Zsolt, a térség 
országgyűlési képviselője. Felszólalásában 
kifejtette, hogy akkor, amikor az oktatási 
rendszert átszervezték, és azt újra állami 
feladattá tették, a cél az esélyegyenlőség 
biztosítása volt. Itt Budaörsön mindegy, 
hogy egy gyerek hol lakik, milyen a 
vallása stb., az önkormányzat ugyanazt 
a szolgáltatást biztosítja számára. Egy 
országgyűlési képviselőnek az a feladata, 
hogy ezt országos szinten is megpróbálja 

érvényesíteni. Kijelentette: a fenntartói 
jogok elvételét követően a korábbi rioga-
tások ellenére Budaörsön nem csökkent 
az iskolák színvonala. Elmondása szerint 
a jogszabályról való döntéskor nem 
lehetett pontosan látni, hogy a szoli-
daritási hozzájárulás hány települést és 
milyen mértékben érint – ez csak később 
derült ki. Hozzátette: ez felfogható 
egyfajta progresszív adóztatásnak, amit 
a liberális oldal kívánatosnak szokott 
tartani.

Elismerte, hogy sok igazság van 
Wittinghoff Tamás kijelentéseiben, 
aki arról is beszélt, hogy a szolidaritási 
hozzájárulásról egyeztetés, előkészítés, 
bizottsági tárgyalás vagy hatástanulmány 
nélkül, egy utolsó pillanatban a költség-
vetésbe betett passzus alapján döntöttek. 
Ha a hozzájárulás az iparűzési adóbe-
vételeket is érinti, az valóban probléma 
lehet – jegyezte meg. Kijelentette: kész 
ebben az ügyben lépni a kormányzat 
irányába, ehhez azonban információkra 
van szüksége, amit a polgármestertől meg 
is kért.                                    

budaörs.hu

Lámpás kereszteződés 
épül a Csiki csárdánál

Lámpás kereszteződést épít Budaörs 
a Csiki csárdánál. A forgalombiz-
tonsági szempontok miatt a keresz-
teződés geometriája is módosul. 
A munkálatok ideje alatt forgalmi 
változások várhatók a közúti közleke-
désben. A munkálatok 2016. október 
3-án kezdődtek, és várhatóan 2016. 
november 30-ig tartanak.

A jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiala-
kítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
szakmai követelményei miatt a teljes 
csomóponti geometria átépül: a Csiki és 
a Törökugrató utcánál is egy-egy lámpával 
ellátott gyalogátkelő készül. Hasonlóan 
a többi főúti jelzőlámpához, ezeket is 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. távfel-
ügyeleti rendszerébe kötik be.

A beruházást a BOKÚT-Terv Mérnöki 
és Vállalkozó Kft. tervezte, s a Vianova 87. 
Zrt. kivitelezi a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. műszaki ellenőrzésével.

budaörs.hu

Biatorbágyiak nyitották a Fölszállott a pávát



0 2016. V. szám

8

Buda környéki Irányt� Járási hírek

Újraállítják 
az út menti kereszteket

Keresztre feszített Krisztus, 
erősítsd hitünk, óvd az úton 
lévőket! - e szavak köszöntik 
az utast Páty Telki felőli 
közúti határában. Keresztet 
állítanak Páty kivezető 
útjaihoz önkormányzati 
pénzből Bognár András 
képviselő ötlete alapján. 
Október 22-én püspöki 
áldással és szentmisével 
adták át az elsőt.

A feszületek egyenkénti  
költsége nettó 1,6 millió 
forint.  Három keresztet 
állítanak a Telki, Zsámbék 
és Biatorbágy felé vezető utak mentén. 
A Budakeszi felé vezető úton már több éve 
egy görög katolikus család, a Pátyon élő 
Papp György és családja állította kereszt 
köszönti az elhaladókat.

Csák Attila szobrászművész kapta 
a megbízást a feszületek elkészítésére. 
Az elsőt az 56-os forradalom emlék-
napja előtt, október 22-én állították és 
szentelték. A keresztet Spányi Antal, 
székesfehérvári megyés püspök szentelte 
Harkai Gábor plébános jelenlétében.

Az eseményt a szent II. János 
Pál-templomban püspöki szentmise 
követte. A szentmisén Harkai Gábor 

és Bindes Ferenc atyák, Szloboda Lajos 
világi lelkipásztori munkatárs vettek részt, 
az önkormányzat képviseletében Szabó 
István alpolgármester, Sági György, dr. 
Monostori Ernő és Temesszentandrási 
Gábor Gujdó képviselők is megjelentek.

II. János Pál volt a 264. az egyházfők 
sorában, 455 év óta az első nem olasz és 
első szláv pápa. Közel 27 éves pontifikátusa 
az egyik leghosszabb a történelemben. 
Az egyházat imádsággal és gondoskodással 
vezette, minden megjelenését a derű és 
a remény hatotta át. A pátyi Karitász 
közössége is e szellemi örökséget felada-
tának tekintve vette fel a szent II. János 
Pál pápa nevet. (hájas)

December 10-én, szombaton, 19 órakor 
a Vox Caelestis vegyeskar énekel a 
Szent II. János Pál Templomban.

A jelenlegi összetételben 2009 óta éneklő 
kórus gyakran szerepel egyházi helyszí-
neken: szentmisén közreműködtek az egri 
székesegyházban, de adtak koncertet a 
Mátyás-templomban és a Szent István 
bazilikában is. A kórus vezetője Szebellédi 
Valéria, Liszt Ferenc-díjas karnagy, a 
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 
és a Köztársasági Elnöki Érdemérme 

kitüntetettje, kétszeres Artisjus-díjas 
művész. Az adventi koncert műsorán 
ismert külföldi és hazai szerzők, így 
többek között Monteverdi, Bach, Haydn, 
Vodniansky, Mendelssohn, Rahmanyinov 
és Kodály karácsonyi művei szerepelnek. 

A koncertre a belépés díjtalan. 
A helyszínen az énekegyüttes CD-lemezeit 
az érdeklődők megvásárolhatják. 
Az alkalom segít az adventi lelki készü-
letben, a közelgő karácsonyi ünnepre való 
felkészülésben. 

Kővágó István egyházközségi jegyző

Közhasznú pátyi 
tulajdon Zsobokon

Páty a bajorországi Kirchheim mellett 
az elmúlt években több elcsatolt magyar 
helységgel kötött testvértelepülési együtt-
működést. Az első a sorban Erdélyben 
a festői szépségű Kalotaszegen Zsobok 
falucska, immár öt éve. Közös gyermek-
táborokat szerveznek, hol Zsobokon, hol 
Pátyon, s évente vendégül látják egymást, 
mint a Pátyi Pincenapokon, ahol a zsoboki 
néptánccsoport tart bemutatót. 

Tekintettel a rendszeres kapcsolat-
tartásra, a pátyi képviselő-testület egy 
kétszintes házat vásárolt Zsobokon az 
Alapítvány Páty Fejlesztéséért (APF) 
közhasznú önkormányzati alapítvány 
közreműködésével. A jövőben az 
alapítvány feladata lesz az épületben a 
gyermekek, felnőttek, kisebb közösségek, 
családok táboroztatásának szervezése. 
A gyermekek ingyen, a pátyi lakosok 
pedig kedvező díj fejében vehetik majd 
igénybe ezt a lehetőséget.

Mivel az épület felújításra szorul, a pátyi 
önkormányzat szívesen vesz bármiféle 
segítséget, felajánlást.  

Adventi koncert PátyonÁllami segítséggel fejleszt 
ipari parkot Páty

Idén nyáron a magyar kormány egy 
országos iparipark-koncepció megvaló-
sításáról döntött, amelynek keretében 
felmérik a különböző tulajdonosi 
hátterű ipari parkokat, és egy országos 
hálózatot hoznak létre a fejleszté-
sükre. Az ipari és innovációs területek 
fejlesztésében az állami szerepvállalás 
gazdasági társaság, a Nemzeti Ipari 
Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.-t 
(NIPÜF) bevonásával valósul meg. 
A 100 %-os állami tulajdonú gazdasági 
társaság Páty külterületén a Sasfészek-tó 
melletti területet megvásárolta és ipari 
park beruházást készít elő. Az ipari park 
teljes kiépítését 170.000 m2 alapterü-
lettel tervezik a 47 hektáros területen. 
A felépülő csarnokokat bérbe adják 
majd. A teljes beruházás nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt beruházássá 
minősítését már kezdeményezték.

Az M1 autópálya mellett fekvő 
iparterület fejlesztése Páty elemi 
gazdasági érdeke, hiszen az adóbevé-
telek növekedése lehetőséget biztosítana 
számos olyan fejlesztésre a faluban, amely 
jelenleg pályázati támogatás nélkül, saját 
forrásból elérhetetlen.

paty.hu



0 2016. V. számBuda környéki Irányt� 

9

Járási hírek

A Budakesziről kitelepítettek 70. találkozója
A Németországba kitelepített budake-
sziek közössége, a Budakesser 
Gemeinschaft szeptember 18-án 
tartotta 70. (templomszentelői, 
budakeszi sváb szóval Kiritog) talál-
kozóját Budakeszi testvérvárosában, a 
baden-württembergi Neckarsulmban.

Ugyanezen a napon főpolgármester-
választás volt Neckarsulmban, ezért 
az eddigi városvezető, a párton kívüli 
Joachim Scholz nem tudott részt venni az 
ünnepségen. A választáson nem őt, hanem 
a 47 éves jogászt, Steffen Hertwiget (SPD) 
választották főpolgármesternek. Joachim 
Scholz hivatali ideje október 27-én járt 
le. A találkozón Neckarsulm városát első 
tanácsnokuk, Herbert Emerich (CDU) 
képviselte, aki testközelből érti a kitele-
pítettek és azok leszármazottainak sorsát, 
hiszen felesége budaörsi gyökerű. 

Délelőtt Neckarsulm Miasszonyunk 
templomában istentisztelettel kezdődött 
az ünnepség, amit ebéd követett. 
A rendezvényt Franz Huber, a Budakesser 
Gemeinschaft elnöke nyitotta meg. 
Herbert Emerich, Neckarsulm tanácsnoka, 
majd Schrotti János, Budakeszi német 

önkormányzatának elnöke is beszédet 
mondott. Kiemelték a kitelepítéskor még 
gyerekek, a fiatalok és az 1946 után már 
Németországban születettek nehézségeit 
a nyelvben, az iskolában, a beilleszke-
désben. 

A hivatalos ünnepség után a remek 
sramlit játszó gemmingeni fúvószenekar 
szüneteiben Schrotti Jánossal beszél-
gettem, aki lelkesen ecsetelte, miként 
lehet a fiatalokat bevonni a rendezvé-

nyekbe, csak meg kell találni a hozzájuk 
vezető utat. A kultúra, a sport és a zene 
téren, mint például Neckarsulmban az 
éves Ganzhornfest, sikerrel összekovácso-
lódnak a fiatalok, hogy új generációként új 
területekkel kiegészítve folytathassák azt, 
amit az idősek a hagyományőrzésben és a 
kapcsolattartásban megőriztek. 

A találkozó résztvevői kezükbe vehették 
a budakeszi helytörténeti gyűjtemény 
folyóiratát, az „Értesítő” augusztusi 
számát, Siklósi Gyula budakeszi temetőről 
német-magyar nyelven írt füzetét, a 
Budakeszi Szépítő Egyesület kiadványát, 
s az egyesület budakeszi tetteit az elmúlt 
harminc évben bemutató képgyűjteményt.

A neckarsulmi ünnepi beszédekben is 
elhangzott, hogy eleinte a kitelepítettek 
nem akartak beolvadni, mert abban bíztak, 
hogy a velük történt égbekiáltó igazság-
talanságot megváltoztatják és hazatér-
hetnek. De az idő múlásával rá kellett 
jönniük, hogy ez nem átmeneti, hanem 
tartós állapot, így ki hamarabb, ki később, 
de beilleszkedett, s hasznos, szorgalmas 
állampolgárai lettek a nulláról gazdasá-
gilag megerősödő Németországnak. 

Albrecht György, Németország

Hetven éve több mint 800 német ajkút 
űztek el Budajenőről, míg az országból 
közel 200 ezret. Az ő emléküket 
tiszteljük azzal, ha támogatjuk a nemze-
tiségi önkormányzatokat, óvodáikat, 
iskoláikat, segítjük megőrizni hagyo-
mányaikat. Ennek jegyében fogtak 
össze a budajenői műemlék magtár 
megőrzéséért – mondta Soltész Miklós 
október 14-én.

Az országos és a helyi német nemze-
tiségi önkormányzat, a budajenői 
önkormányzat és a kormány közel 
40 millió forintos támogatásából 
valósult meg a XVIII. században, a 
betelepülő svábok által épített magtár 
teljes külső rekonstrukciója, szerkezeti 
megújítása, gépészeti helyreállítása és az 
alsó szint helyrehozatala – emelte ki a 
politikus budajenői sajtótájékoztatóján. 

A jövőben itt jön létre a magyaror-
szági és a Kárpát-medencei nemzeti-
ségek – kiemelten a német nemzetiség – 
egyházi emlékeinek bemutatása.

A német nemzetiségi önkormányzat, 
valamint a kormány összefogásának 
köszönhetően a 2016-os tanévben már 
45 köznevelési intézményben tanul-
hatnak német nemzetiségi diákok. 
A támogatási rendszer eredménye, hogy 
az elmúlt hat év során a német nemze-
tiség támogatása közel háromszorosára, 
660 millióról több mint 1,9 milliárd 
forintra nőtt. Ennek is köszönhető, hogy 
a gyarapodó német nemzetiség a magyar 
nemzetet is erősíti – hangsúlyozta Soltész 
Miklós.

(Emmi – Egyházi, Nemzetiségi 
és Civil kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárság – OS)

Sándor Antal zsámbéki születésű, Párizsban 
is tanult szobrászművész, a város közterü-
leteit több alkotása is díszíti. Vallásos nevel-
tetésű, ötgyermekes családból származik, 
egész életét meghatározza a hit. Saját 
kápolnát is épített műterme mellett, a 
Romtemplom közvetlen szomszédságában. 
Meghatározóan vallási és zenei ihletésű 
művei a világ számos pontjára eljutottak, 
többek között a Vatikánba is, ahol a 
Zsámbéki Madonnát őrzik.

Sándor Antal már 18 éves korában 
faragott egy Szent János fejet a barokk 
templomnak, ami a mai napig látható, 

megcsinálta a temető 
kaput, restaurálta a 
Szent Ferenc-kutat, 
ő készítette a Gerecs 
Árpád-domborműve, 
a Gungl-dombor-
művet, a Hun lány 
című millecente-
náriumi emlékművet 

és a Török-kútnál található Köszöntő szobor 
is a nevéhez fűződik. 

Az önkormányzat honlapján így nyilat-
kozott: „Mindenki tudta, hogy szobrász 
leszek. Már gyerekként is csak ezzel foglal-
koztam. Tizenegy éves koromban kifaragtam 
a Romtemplomot százas szöggel, benne 
is volt az újságban. Utána elvégeztem a 
kötelező iskolákat, végigjártam a mesterség 

lépcsőfokait. Az ember nem tudja rögtön, 
hogy művész lesz, csak érzi az irányultságot 
és ha rajta marad az úton akkor ezt sikerülhet 
is elérni. Már az iskolában is nagyon jól 
rajzoltam, Albert Laci bácsi tanárom velem 
rajzoltatta fel a táblára az órai anyagot 
krétával. Innentől kezdve már céltudatosan 
is képzőművésznek készültem.”

Sándor Antal szobrászművésznek 
Zsámbék önkormányzata augusztus 20-án 
a Pro Urbe-díjat adományozta.

forrás: zsambek.hu

Református istentisztelet
Minden hónap 2. vasárnapján 16 órakor 
református istentiszteletet tartanak 
Budajenőn a Hagyományőrzők Házában.

Sváb egyházi emlékek jegyében újul 
meg a budajenői magtár

Pro Urbe-díjas 
szobrászművész

Schrotti JánosFo
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Emlékem az Aradi utcai pincéből
– Ki kapcsolta ki a rádiót? - rontott 
rám fenyegetőn „L”, a helyi rendőr. 
Jól ismertük egymást, nemzetőr volt, a 
forradalom után állt az egyenruhások 
közé.
– Látod, hogy egyedül vagyok, 
használtam a hangosbemondót és már 
végeztem.
Izgatottságot, rémületet és némi 
szánalmat is láttam az arcán.
– Ebből még bajod lesz!
– Miért? Én kapcsoltam be és most 
kikapcsoltam.
– Tudod te, hogy mit csináltál? 
Kikapcsoltad Kádár elvtárs ünnepi 
beszédét. Itt vannak a nyomozók és 
lehet, hogy ezért be kell, kísérjelek.

Ez a párbeszéd, 1957. augusztus 20-án 
délután a helyi tanácsház épületében 
zajlott. Barátaimmal 1956 telén 17 évesen 
a megszűnt DISZ (Dolgozó Ifjúsági 
Szövetség) helyett ifjúsági szervezetet 
alakítottunk. 1957-ben aztán központilag 
betiltottak minden hasonló alakulatot. 
Zenekarunk volt, bálokat rendeztünk, 
fociztunk, pingpongoztunk. Ezen a napon 
is egy táncos rendezvényt hirdettem a 
hangosbemondón. A szokásnak megfe-
lelően a mikrofonban a néprádió adása 
ment, ahol épp ez alkalomhoz illő zene 
szólt. Más dolgom is lévén, egy rövid időre 
távoztam, majd visszatérve a rádiót kikap-
csoltam, hogy ismét beolvassam a hirdetést.

Este jött is értem a rendőr, hogy 
bekísérjen az iskola melletti őrsre.  A belső 
szobában már várt egy civilruhás idegen. 
Faggatni kezdett és közben jegyzetelt. Ki 
vagyok? Kik a barátaim? Mi volt az apám 
a háború előtt és alatt? Hol és kikkel 
voltam ’56. október 23-án? Tudom-e, hogy 
mi a MUK (Márciusban Újrakezdjük!)? 
Természetesen tudtam és kertelés nélkül 
elmondtam mindent. Részt vettem a 
tüntetésen, ott voltam az országháznál, a 
rádiónál, és láttam, ahogy ledöntötték a 
Sztálin-szobrot.

A kihallgatás mintegy két órát tartott, 
miközben a külső szobában egy jajve-
székelő fiatalt pofoztak. Megismertem a 
hangját, „K T” volt, aki állítólag verekedett 
a bálban. A vallomásomat jegyzőköny-
vezték, majd az aláírásom után közölték, 
hogy ennyi éppen elég lesz az interná-
láshoz még akkor is, ha bizonyos dolgokat 
eltitkolok. Közölték, hogy bár tagadom, 
de tudomásuk van arról, hogy fegyveres 
harcokban is részt vettem.  

Este 11 óra lehetett, amikor gépkocsi 
zajára lettem figyelmes. Három civilruhás 
lépett a szobába. Egyikük átnézte a jegyző-
könyvet és csak annyit mondott, hogy 
„Nagyon jó!  Ezt a kis patkányt most 
átvesszük!” Az első rúgás akkor ért, amikor 
belöktek az autóba. Egész úton azzal ijeszt-
gettek, hogy milyen vallatási módszerekkel 
fognak szóra bírni.

Mi tagadás, az Aradi utcai kapitány-
sághoz érve már remegtem, mint a nyárfa-

levél. Felvittek az első emeletre, ahol átvett 
egy újabb nyomozó és ismét faggatni 
kezdett. Győzködött, hogy valljam már be 
végre, hogy lövöldöztem, mert a rádiónál 
mindenkinek volt fegyvere. Ő is ott volt és 
harcolt, nem olyan nagy dolog az, sokan 
megtévedtek, ha bevallom, az mindig 
enyhítő körülmény. Miután látta, hogy 
hajthatatlan vagyok, kiszólt egy rendőrnek. 
„Kísérje le a cellaparancsnokságra és 
puhítsák meg!”

Nem tudom az idejét, de úgy éjfél 
után egy óra lehetett, amikor az alagsori 
cellákhoz kísértek. Az előtérben halvány 
világítás, íróasztal, néhány szék és négy 
vagy öt kigombolt, slamposan öltözött 
unatkozó rendőr. A falon felakasztva 
egy vaskos görbebot, a fogason néhány 
gumibot.
– Hogy hívnak? Mondom a nevem.
– Ne hazudj! – hatalmas pofon a kérde-
zőtől.
– Hány éves vagy? - kérdi egy másik.
– 17 - válaszolom.
– Hazudsz! – még egy pofon.
– Nem hazudok! Mire a harmadik: Kuss! 
És belém rúg.

Már kisgyerekkoromban is dacos, 
akaratos, keveset beszélő voltam, ha nem 
akartam beszélni, szüleim sem tudtak 
kihúzni belőlem semmit.

A további kérdések már olyan messziről 
jöttek, hogy csak foszlányokat hallottam. 
Nem érdekelt semmi, megszűnt bennem 
a félsz, már csak a gyerekes konok dac 
működött. Nem válaszolok semmire - csak 
üssetek - összeszorított fogaim okozta 
görcs nagyon fáj – erősebben fáj, mint a 
szánalmas ütlegetek.
– Állj a falhoz! Az orrod és a cipőorra érje 
a falat!  

Hátulról ütés a fejre, a másikat a fal 
adja. Érzem, hogy vérzik az orrom, de nem 
mozdulok.  A görbebot is lekerül a falról, 
súlya a térdhajlatomat éri. Lerogyok, 
valaki felsegít.

– Nézzétek, ez a kis tetű, bemocskolta a 
falat. Folyik a taknyod, töröld le!  Rakj ki 
mindent a zsebedből és vetkőzz!

Miközben zsebeimet kutatják, én 
meztelen állok a szoba közepén. Sanda 
tekintetek kereszttüzében némán tűröm az 
ocsmány megjegyzéseket. Valaki hátulról 
egy gumibottal rám vág.
– Öltözz fel, te szerencsétlen!

Látom, hogy mindez milyen élvezettel 
zajlik, mintha valami kéjes örömöt okozott 
volna nekik. A megaláztatástól egész 
testem remeg. Szédülök, a lábaim alig 
bírják a testem. A szobában már csak 
szürke alakokat látok. Úgy érzem, néhány 
perc és összeomlok. Összefüggéstelen 
szavakat hallok.
– Aha, szóval perbáli! Az öreg W…-t 
ismered? Persze hogy ismered, az a 
mocskos kulák is itt van. Egyelőre elég 
lesz!

Így az egyik és a hónom alá nyúl, 
átvisz egy folyosóra. Lábam alatt szőnyeg, 
előttem vasajtók, kémlelőnyílások sora.
– Látod, hogy mibe keveredtél?

A szelíd hanghordozás meglepett: 
oktató hangon magyarázza, hogy hátra 
kell tennem a kezem, hogy a fal felé kell 
fordulnom, hogy mit lehet és mit nem, 
hogy kell mennem, ha kísérnek és mi a 
cellarend, satöbbi-satöbbi, majd kinyit egy 
ajtót és betaszít. A gyér világításban szinte 
semmit sem látok, megbotlok egy testben. 
A két oldalsó priccsen és a földön alvó 
emberek. Vagyunk vagy tizenketten. Az 
álmából felvert rám szól: Feküdj már le! A 
földön elterülve azonnal elalszom.

Nem tudom mennyit aludhattam, csak 
néhány percnek tűnt, mikor ébresztőt 
ordítottak. A felkapcsolt lámpafénynél 
gyűrött, lábszagú, fásult, hangulat. Ajtót 
nyitnak. „Kifelé!” Mint mikor a kondás 
kihajtja az állatokat, özönlünk a mosdóba. 
Szürke hosszú vályú, fölötte vízcsapok 
sora, a sarokban egy WC-kagyló.
– Öt percük van! - mondja az őr.

Visszaterelnek a cellába. Ismét 
ajtózörgés, csörömpölés, a reggeli 
feketekávé és kenyér. Ledőlök az egyik 
priccsre.
– Ha neked nem kell, megeszem én – 
mondja egy öreg.

Kémlelőnyílás koppan, az őr beront és 
rám vág a gumibottal.
– Napközben nem döglesz! Kifelé! Egy 
félóra falhoz állás!

Tudom, az orrom és a cipő orra a falat 
kell, hogy érje. Rettenetesen nehéz így 
állni, az utolsó erőmet is összeszedve, 
még tíz percig sem bírom. Visszalöknek 
a cellába. Leülök a többiek mellé, négyen 
föl-alá sétálnak és számolják a lépteket.  

(Részlet)
Szilágyi László, Perbál

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulóján az ország 
számos szimbolikus helyszínén kiváló 
kórusok, szólisták és zenekarok 
szólaltatták meg Mozart Requiemjét. 
November 5-én Budakeszin is így 
emlékeztek a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium aulájában. 

A budakeszi egyházi kórusok, a kaposvári 
Vikár Béla Vegyes Kar és a Budakeszi 

Kamarazenekar előadásában felcsendülő 
mű szólistái Kristófi Ágnes, Bakos 
Kornélia, Szerekován János és Jekl 
László voltak. A kórusokat Kádár Ágota, 
Ludmány Géza és Szombatfalvy Csilla 
karnagyok tanították be. Az előadáson 
Török Géza, a Magyar Állami Operaház 
Liszt-díjas karnagya vezényelt.

A programot az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára létre-
hozott Emlékbizottság és a Budakeszi 
Református Emléktemplom Alapítványa 
támogatta.

Mozart: Requiem
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Egyre több a magyar nyelvű felirat 
az egykori Isonzó-fronton

Idén nyáron másodszor indult külön-
vonat az első világháború olasz front-
jának isonzói és doberdói magyar 
emlékhelyeire. Az Isonzó Expresszt a 
MÁV Nosztalgia Kft., a Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok 
Hivatala, az Indóház Lapkiadó, a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány és a 
Nagy Háború Kutatásáért Alapítvány 
hozta létre. Bánkuti Ákost, a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány kurátorát 
kérdeztem az alapítvány Szlovéniában 
végzett munkájáról.

– A tavalyi, nagy sikerrel zárult utazás után 
2016 júliusában új útvonalon, a 
Semmering-hágón át osztrák és 
szlovén magashegyi vasútvonalon 
másodszor indult útjára az Isonzó 
expressz azzal a szándékkal, 
hogy az 1915 tavaszán megnyílt 
délnyugati olasz front magyar 
vonatkozású hadszíntereit 
és eseményeit megismertesse 
utasaival az Isonzó folyó mentén 
és a Doberdó fennsíkon. A 20. 
honvéd hadosztály részeként 
a magyar királyi budapesti 1. 
honvéd gyalogezredben budake-
sziek és környékiek is sikeresen 
harcoltak a Doberdón és annak is 
az egyik legvéresebb helyszínén, 
a Monte San Michele-n. 
A szlovén partnerekkel közös 
katonai megemlékezés idén a 
svetoi katonai temetőben volt, 
ahol az elesettek nyolcvan 
százaléka név szerin t is ismert 
magyar katona, akik a település 
római katolikus templomában 
berendezett, a Magyar Vörös 
Kereszt Egylet működtette 
katonai kórházban haltak bele 
sebesüléseikbe.
– 2017 harmadszor is elindul-e a 
különvonat az olasz frontra a magyar katonák 
nyomában?
– A szervezők úgy döntöttek, hogy a 
mindkétszer nagy sikert aratott zarán-
doklatot folytatni kell, ezúttal a 12. 
insonzói csata, az első világháborús 
osztrák-magyar haderők példátlan katonai 
győzelme, a caporettói áttörés 100. évfor-
dulója tiszteletére. Az olaszok jelentős 
túlerővel támadtak a háború kezdetétől 
az első tizenegy isonzói offenzívában 
1915 májusa és 1917 augusztusa között, 
mígnem az utolsó, a 12. csatában 1917. 
október 24. és november 19. között az 
osztrák-magyar csapatok német egysé-
gekkel kiegészülve egy új harcmodorral 
olyan eredményesen roppantották meg az 
olaszok haderejét, hogy egészen a Piave 
folyóig szorították vissza őket. A sikeres 
támadásnak köszönhetően Olaszország 
hadba lépése óta a legnagyobb veszteségét 
könyvelhette el a caporettói áttöréssel. 

40 000 halott és 20 000 sebesült mellett 
300  000 katona esett fogságba. 350 
000 katona rendezetlenül vonult vissza, 
50 000 katona dezertált. 
Az olasz tüzérség fele, 
3150 löveg maradt vissza 
az Isonzónál, 3000 
gépfegyver és 300 000 
puska volt a veszteség. 
A vereség olyannyira 
nagyméretű volt, hogy 
a teljes olasz hadsereget 
újjá kellett szervezni. 
A Monarchia elfoglalta 
csaknem egész Veneto 

tartományt, 100 km-re megközelítette 
Velencét. A döntő győzelmünket azonban 
nem tudtuk kihasználni: a tél beállta, 
az antant segédcsapatok érkezése, és az 
utánpótlási nehézségek miatt a további 
támadást le kellett állítani, védekezésre 
kellett felkészülni. Így a Piavénál a front 
közel egy évre ismét megmerevedett.   
– Az egykori olasz front magyar vonatkozású 
hadszíntereit felkeresve a magyarok találnak-e 
magyar nyelvű tájékoztató anyagokat?
– Itthon az elmúlt években nagy számban 
megjelent szakirodalomból kiemelném 
a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú 
Alapítvány (www.nagyhaboru.hu) törté-

nészeinek,  Pintér Tamás, Stenczinger 
Norbert, Rózsafi János és Négyesi Lajos 
munkáit, és az interneten nyomon 

követhető blogjukat, a 
www.nagyhaboru .b log .
hu-t. Ők az Isonzó Expressz 
szervezésében is részt 
vesznek, s idegenvezetőként  
páratlan felkészültségükről 
tesznek tanúbizonyságot a 
magyar háborús helyszínek 
m e g i s m e r t e t é s é b e n . 
A mai Szlovénia területén 
található egykori hadszín-
tereket a szlovén Béke 
ösvénye Alapítvány (Pot 
Miru) színvonalas turistaút-
rendszerré  szervezte, jelölt 
útvonalakkal, információs 
táblákkal, tájékoztató 
központokkal, kiadvány-
okkal, térképekkel, 
mindeddig szlovén, olasz, 
angol és német nyelven. 
A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány a Hadtörténeti 

Intézet szakembereivel és a Nagy 
Háború Kutatásáért Alapítvány 
tagjaival összefogva azonban 
jelentős sikereket ért el abban, 
hogy magyar nyelvű tájékoztató 
anyagokhoz is hozzá lehessen jutni. 
Egyre több, magyar szempontból 
is fontos temető mellé új, magyar 
szöveggel és a magyar vonatkozá-
sokkal is kiegészített tájékoztató 
tábla került. A Pot Miru honlapját 
(www.potmiru.si) a muravidéki 
magyar önkormányzat közre-
működésével lefordítottuk, így a 
honlap magyar nyelven is tanul-
mányozható. A legfrissebb 
eredményünk, hogy megjelent az 
eddigi legátfogóbb térkép A Béke 
Ösvénye az Alpoktól az Adriáig 

– Isonzó-font 1915-1917 címmel, amely 
nem csak a magyarra fordítás miatt 
jelentős, hanem azért is, mert kiegészít-
hettük a számunkra fontos, kifejezetten 
magyar vonatkozásokkal. A térképhez a 
két ország követségein, szlovén turisztikai 
irodákban, a Hadtörténeti Intézetben és 
a Budakeszi Kultúra Alapítványnál lehet 
hozzájutni.

A magyar nyelvű tájékoztatásnak egy 
újabb eleme, hogy ez év tavaszán a szlovén 
és a magyar házelnök megállapodott a 
szlovén Béke Ösvénye Alapítvány Isonzó-
völgyi úti könyvének magyar nyelvű fordí-
tásáról és kiadásáról. A magyar fél fordítja 
és szakmailag kiegészíti a magyar vonat-
kozásokkal, a szlovén fél pedig kiadja. 
A fordítást egyelőre a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány egyedül finanszírozza, s 
reményeink szerint 2017 nyarára már 
kapható lesz.            
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November 19. szombat 15 óra
IRODALMI 

BARANGOLÁS
Kiss Eszterrel: Oravecz 

Paula és Déry Tibor
a pátyi közösségi házban

(Rákóczi u. 13.)
November 19. szombat 19 óra
SELYMEK ÉS DALLAMOK

Csurák Erzsébet kiállítása
a Dés László-Dés András duóval
a nagykovácsi Öregiskolában

Nov. 20. vasárnap 11 óra
BIOLÓGIAI 

NÖVÉNYVÉDELEM
gyakorlati 

gyümölcsgazda-képzés
Székely Gyöngyvér 

agrármérnökkel
Belépő: 400 Ft

a budakeszi vadasparkban.
Jelentkezés: 

onkepzokor@t-online.hu 

Nov. 20. vasárnap 16 óra
December 3. szombat 6 óra

BANYAMOSODA
vásári komédia 4-8 éveseknek

Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Nov. 20. vasárnap 19 óra
A négy DOLFIN-FIVÉR 

hangversenye
Belépő: 1800/1300/900 Ft

www.marczi.hu

November 21. hétfő 10 óra
BABAKONCERT 

0-3 éveseknek 
a nagykovácsi Öregiskolában

November 21. hétfő 18 óra

Fehér György idegenvezető
INDONÉZIÁRÓL

a budakeszi könyvtárban.

November 21. hétfő 19 óra

IRODALMI KLUB 
Rakovszky Zsuzsa 

a pátyi könyvtárban
(Rákóczi u. 37.)

November 22. kedd 10.30

KUCKÓMÓKA
a Ciróka Bábszínházzal

 Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

November 22. kedd 19 óra

A HOSSZABBIK ÚT
a Kerekasztal Színház 

Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Nov. 23., 30. dec. 7.  szerda 17 óra

ADVENTI NEMEZELÉS
 a budakeszi tájházban

(Fő u. 127.)
Belépő: 2500 Ft Jelentkezés: 

06-20-519-5755

November 23. szerda 18 óra
KÖZMEGHALLGATÁS

a budakeszi műv. házban.

November 23. szerda 18 óra
Geopolitikai szabadegyetem 

EURÓPA JÖVŐJE
a zsámbéki műv. házban.

Nov. 24. csütörtök 11 és 14.30
BETLEHEMI TÖRTÉNET 

kisiskolásoknak
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

November 24. csütörtök 17.30
MARCZI ESTEK

Vendég: 
Straub Dezső színész

Díjtalan regisztrációs jeggyel. 
www.marczi.hu

Nov. 24. csütörtök 18 óra
MIÉNK itt A SZÍNPAD

A PMAMI 
növendékhangversenye

a biatorbágyi faluházban.
November 24. csütörtök 19 

óraARIADNÉ női klub
a zsámbéki műv. házban

November 25. péntek 10 óra
Műhelyelőadások

ÖRKÉNY EGYPERCESEK

November 28. hétfő 10 óra
RÓMEO és JÚLIA

November 29. kedd 10 óra
BÁNK az esküdtszék előtt

www.marczi.hu

Nov. 25. péntek 15.30-18.30
VÉRADÁS

a biatorbágyi egészségházban

Nov. 25–27. péntek–vasárnap
VÖRÖSKERESZTES 

kortárs-képzés
a biatorbágyi köz. házban.

Info: 06 30 271 97 91

November 25. péntek 18 óra
HALLER IBOLYA 

felolvasóestje 
a nagykovácsi Öregiskolában

November 26. szombat 9 óra
BABABÖRZE 

a budakeszi műv. házban.

November 26. – december 18.
ADVENTI HÉTVÉGÉK 

Nagykovácsiban
November 26. szombat 9 óra
Adventi koszorúkészítés 

a plébánián
Nov. 27. vasárnap 10 óra

Betlehemállítás és gyertya-
gyújtás a Tisza István téren

Dec. 4. vasárnap 15-19 óra
Kézműves vásár,

gyertyagyújtás, Mikulásváró
a Tisza István téren

November 16-17. 9 óra
Kerekasztal színházi 

nevelés
A SZÉTTÖRT TÁL

November 23. 10 óra
A HOSSZABBIK ÚT

November 29. 10 óra
MÉZESKALÁCSHÁZ
a Marczibányi téren.

www.marczi.hu

November 16. szerda 18 óra
AZ AGYKUTATÁS TITKAI
Dr. Wittner Luca biológus

Dr. Ulbert István orvos
a Prohászka Gimnáziumban
(Budakeszi, Széchenyi u. 141.)

November 16. szerda 18 óra
FOTÓ KIÁLLÍTÁS 

Biatorbágyról dec. 5-ig
 a Faluházban.

Nov. 17. csütörtök 18 óra
RODÉ KLÁRA novellái 

a budakeszi könyvtárban.
(Fő u. 108. (23) 451-136)

Nov. 17. csütörtök 18 óra
ANYASÁG-GYEREK-

CSALÁD
Tematikus olvasókör 

Szász Évával 
a zsámbéki könyvtárban.

November 17. csütörtök 18.30
A RENESZÁNSZ 

propagandagépezet
Antalffy Péter történésszel

Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Nov. 17. csütörtök 19 óra
A MAGYAR LOVAS 

KULTÚRA
Széchenyitől napjainkig

Dr. Hecker Walter
hippológussal

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

Nov. 17. csütörtök 19 óra
G.Ö.R.CS. 

(Görögök összes cselekedetei)
a Centrál Színház 

előadásában
Belépődíj: 2500 Ft.

a biatorbágyi Faluházban.

November 17. és 24. 
csütörtök 19 óra

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 
www.marczi.hu

November 17. csütörtök 19.30 
DALOLÓ 

a nagykovácsi Öregiskola
Közösségi Házban.

Nov. 18. péntek 9.30 és 11 óra
Bonbon matiné - bérlet

LUDAS MATYI

December 16. 
HOT JAZZ BAND

Január 20. 
TENKES-ZENEKAR

Február 17. 
BRASSIMUM 

FÚVÓSEGYÜTTES
a budakeszi műv. házban

Bérlet 3400 Ft, 1000 Ft /ea./fő
(Fő u. 108. 06-23-451-161)

November 18-19.
SZÍNHÁZ-DRÁMA-

NEVELÉS (24.)
módszertani rendezvény 

szakembereknek
AZ IMPRÓTÓL AZ 

ELŐADÁSIG
A részletes program 

www.drama.hu
 és a www.marczi.hu-n

Nov. 18. péntek 17 és 19 óra
TÁNCHÁZ 

apróknak, felnőtteknek
a nagykovácsi Öregiskolában

Nov. 18. péntek 18 óra
TÁNCHÁZ

kicsiknek, nagyoknak
Tanít Strack Orsolya és 

Szabó Szilárd
Zene: Vizeli Balázs 
és a Szeret-zenekar

Belépő: gyerekek 100 Ft, 
felnőtt 500 Ft

a biatorbágyi faluházban.

November 18. péntek 19 óra
IMRE GÉZA 

olimpikon vívó 
Hogyan lesz a gyerek 

olimpiai bajnok?
Szent László Közösségi Ház

(Budakeszi, Fő u. 206.)

November 18. péntek 19 óra
PÁTYIAK az 

EL CAMINO-N
a Szt. II. János Pál 

templomban
Páty, Munkás tér 1.

November 18. péntek 20 óra
JUSTIN LAVASH 

November 21. hétfő 20 óra
LORNA CSENDJE 

filmdráma

November 25. 20 óra
PETRUSKA: Kapunyitó

lemezbemutató
a biatorbágyi faluházban.

Nov. 19. szombat 10-13 óra
CSALÁDI NAP 

a nagykovácsi Öregiskolában

Nov. 19. szombat 11 óra
Tarján Erika: 

VILÁGFORGÓ
Jegy: 1500 Ft

a budakeszi műv. házban.
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P r o g r a m a j á n l ó

December 5. hétfő 16 óra
Mikulás a faluházban.

Dec. 11. vasárnap 15-19 óra
Kézműves vásár a Tisza 

István téren és a plébánián
Díszek készítése a 

faluházban 
17 óra betlehemes 

a református templomban
December 16. péntek 16 óra
Mindenki karácsonya az 

Öregiskolában
Dec. 17. szombat 10-13 óra
Családi nap a faluházban
Dec.18. vasárnap 15-19 óra

Kézműves vásár 
a Tisza István téren
16.30 gyertyagyújtás 
a Tisza István téren

17 óra adventi koncert
a rk. templomban.

November 26. szombat 9 óra
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
a biatorbágyi faluházban.

November 26. szombat 15 óra
HAJNAL ÁGNES 

fotókiállítása
a zsámbéki műv. házban

November 26. szombat 16 óra
JÁTÉKBÖRZE

a biatorbágyi faluházban.
Info: 06 20 338 9759

Asztaldíj 200 Ft

November 26.  szombat 19 óra
KESZI TÁNCHÁZ

a budakeszi műv. házban

November 26. szombat 19 óra
KALÁKA felnőtteknek

Vendég: LACKFI JÁNOS
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

November 27. vasárnap 19 óra
PAUL ZINDEL drámája: 
A Gamma-sugarak hatása

a százszorszépekre
A Szindra Társulat előadása

Belépő: 2600/2200 Ft
www.marczi.hu

November 28. hétfő 18.30
VAN GOGH DÉMONAI 
Antalffy Péter történész

Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

November 28. hétfő 19 óra
AZ INVOCATIO MUSICALIS 

adventi koncertje
a biatorbágyi faluházban

Belépő 1000 Ft

November 30. szerda 17 óra
GYEREKPROBLÉMÁK

Réczei Tamás 
előadássorozata
Belépő 1000 Ft
www.marczi.hu

November 30. szerda 18.30
CSALÁDI EGÉSZSÉGKLUB
Titokzatos orosz gyógymódok
a zsámbéki műv. házban

Dec. 1. csütörtök 9, 10, 11 óra
Kópé-bérlet 

HATTYÚFIVÉREK 
a nagykovácsi öregiskolában.

December 1. csütörtök 19 óra
A Budakeszi KÉSZ 

nyilvános éves taggyűlése
a Szent László Köz. Házban

(Budakeszi, Fő u. 206.)

GUZSALYAS CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

December 1. 
SOMOS - moldvai

December 8. 
SZIGONY - gyimesi

Tanfolyam+táncház 800 Ft
Táncház: 500 Ft
www.marczi.hu

December 2. péntek 18 óra
A PÁRKAPCSOLAT 

AJÁNDÉKÁRÓL
magyarul és angolul

a Switzer-házaspárral
a nagykovácsi Öregiskolában

December 3. szombat 11 óra
SZALÓKI ÁGI 

Mikulás-koncertje 
3 éven felülieknek

Belépő 1600 Ft www.marczi.hu

December 3. szombat 19 óra
LAÁR ANDRÁS 

az ország Besenyő Pista 
bácsija 

a Rathauskeller-ben.
(Budakeszi, Fő u. 177.)

December 4. vasárnap 19.30
PUTTONY és HÓCIPŐ
minden korosztálynak!

Műsorvezető: 
Földessy Margit
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Dec. 5., 12. hétfő 19-22 óra 
KREATÍV ÍRÁS

Lackfi Jánossal
Részvétel 3000 Ft/nap

www.marczi.hu

December 5. hétfő 19 óra
INDIAI ZENEKLUB

Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Dec. 6. kedd 10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK

Belépő 1800 Ft
www.marczi.hu

December 6. kedd 11 óra
SZENT MIKLÓS 

LEGENDÁJA
kisiskolásoknak

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban 
egy műszakos takarítónőt keres. 

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

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

Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

December 8. csütörtök 17.30
MARCZI ESTEK

Vendég: VALCSICSÁK 
ZOLTÁN 

Magyar-Bhutáni Baráti 
Társaság

Díjtalan regisztrációs jeggyel
www.marczi.hu

December 10. szombat 15 óra
LUCA-NAPI FORGATAG
Vendég: Skandináv Ház 

Alapítvány, Dánia
www.marczi.hu

December 10. szombat 18 óra
Az Anima Muicae 

kamarazenekar
KARÁCSONYI 
KONCERTJE
a nagykovácsi 
Öregiskolában

December 13. kedd 18.30
A KÖZÉP-ITÁLIAI 

RENESZÁNSZ
másképpen

Előadó: Bálint Bertalan 
építész

Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

December 15. csütörtök 18.30
JÉZUS ÉS A MÁGUSOK 
Antalffy Péter történész

Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

December 15. csütörtök 20 óra
CSÁNGÓ KARÁCSONY
Somos, Szigony, Fanfara 

Complexa
Belépő: 800 Ft
www.marczi.hu

December 16. péntek 9.30
Bonbon matiné 

HOT JAZZ BAND
a budakeszi műv.házban.

December 16. szombat 19 óra
MÜLLER PÉTER 
Férfiélet, női sors
Belépő: 2500 Ft

a budakeszi 
művelődési házban.

December 20. kedd 10.30
BABASZÍNHÁZ 
4 éven aluliaknak
Belépő 1200 Ft
www.marczi.hu

December 22. csütörtök 19 óra
KARÁCSONYI 

TÁNCJÁTÉK GÁLA
a Berczik Sára Budai 

Táncklubbal
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

December 25. vasárnap 19 óra
KALÁKA felnőtteknek

Vendég: Sebestyén Márta 
és Cakó Ferenc
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Január 5-31.
KÖVETÉS

Kéry Bálint Bence kiállítása 
a reformáció 

500. évfordulójára 
Megnyitó: január 5. 18 óra

www.marczi.hu

Január 14. szombat 18 óra
az Anima Musicae 

kamarazenekar
ÚJÉVI KONCERTJE

a nagykovácsi 
Öregiskolában.
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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
• VASALÁST vállalok vállfázva, 
házhoz szállítással. 
Tel.: 06-30-388-5773
• 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

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűj-
tőnő legmagasabb áron kész-
pénzért vásárol festményeket, 
bútorokat, ezüsttárgyakat + 
6-12 evőeszközöket, aranyakat, 
szobrokat, borostyánokat, por-
celánokat. Kiszállás díjtalan: 06-
1-789-1693, 06-30-382-7020
• ELADÓ meseszép bajor város-
ban egyszobás, felszerelt, kiad-
ható lakóparki lakás 8,5 millió 
HUF-ért. Üdülés, síparadicsom. 
Tel.: +36-30-206-5920, +49 
17676867515    
• FRANCIA, OLASZ nyelvok-
tatás Budakeszin diplomás 
nyelvtanárnál. Tel.: 06-30-
306-0025, facebook.com/
budakeszinyelvoktatas
• ANGOL KORREPETÁLÁS álta-
lános- és középiskolásoknak. 
OROSZ minden korosztálynak 
minden szinten; újrakezdőknek 
nosztalgiázóknak. OROSZ ÜZ-
LETI NYELV középfokon.
Tel.: 06-23-453-217 Budakeszi
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes 
körű szolgáltatás! Időpont-ké-
rés, vérvétel…! Kiszállási díj: 
4500 Ft. Tel.: 06-20-423-9708
• Az INDÓHÁZ  vasúti magazin 
két évfolyama ingyen elvihető. 
Tel.: 06-30-922-6418

ÁLLÁSHIRDETÉS
• 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.

• BUDAÖRSI KÖZJEGYZŐ elhi-
vatott, ügyfélcentrikus, ter-
helhető asszisztenst keres tel-

jes munkaidős állásba. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal 
iroda@sznkki.hu címen.

• NÉGY ÓRÁS PORTÁST keres-
nek decembertől Zsámbékon. 
Erkölcsi bizonyítvány, jogo-
sítvány, saját autó feltétel. 
Jelentkezés önéletrajzzal a 
peter.popper@drivingcamp.hu-n.

• Gyakorlattal rendelkező 
KONYHAI CSOPORTVEZETŐT 
keres a Prohászka Otto-
kár Katolikus Gimnázi-
um azonnali belépéssel. Je-
lentkezés személyesen vagy 
az igazgato@prohaszka-
budakeszi.hu címen.
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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

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

H i r d e t é s

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

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

Belsõ udvari parkoló!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 
¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 
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Eladó az 
ÖREGHÁZ ÉTTEREM 

Budajenőn 
A Kossuth Lajos u 59. szám alatt lévő 

étterem 210 m², melléképületek 42 m², 
borospince 16 m². 

A tetőtérben lévő lakás 53 m²-es. 
A 2396 m²-es telek három bejárattal 

rendelkezik, építési telekként osztható. 

Ára: 60 millió forint  
Tel.: 06 26 234 023, 06 20 227 9337

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

ooo 77777-1313131313 HHHHH VVVVV::: áázázázárvrvrvaaa
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Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K, SzSz, CsCCCCsCsCs, PPPP:P:P:P: 7777 18 Sz77777 111-1188888888 SSzSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetbeny

HÁZI HURKA, KOLBÁSZ,   
        PÁCOLT PISZTRÁNG

a Telki úton az első utca balra


