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Fotó: MTI/Kovács Tamás

Aki az igazságért
a falakat le is meri bontani
Nagy Gáspár szobrát avatták Budakeszin
Oláh Katalin szobrászművész, Orbán Viktor miniszterelnök,
Orosz István grafikusművész és Szakolczay Lajos irodalomtörténész
Cikkünk a 11. oldalon

BUDAKESZI, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI
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Szeretettel várjuk nyitott programjainkra:
2017. február 25-én, szombaton 10.00-12.00-ig
Játszóház
A gyerekekkel iskolánk pedagógusai játszanak, lehetőség nyílik az
iskolai kézműves tevékenységek kipróbálására. Közben szüleikkel
tanáraink beszélgetnek az iskolánkról, a Waldorf-pedagógiáról és a
felmerülő kérdésekről.

Iskolaválasztás előtt…
Ismerje meg iskolánkat!

2017. március 04-én, szombaton 9.00-14.00-ig
Nyílt nap (csak felnőtteknek):
Beszélgetés az iskolaérettségről, majd az érdeklődők kipróbálhatják a
Waldorf-pedagógia gyakorlatait. (Formarajz, Bothmer-gimnasztika,
ritmikus gyakorlatok, írás, olvasás, számolás témaköreiben,
festés, ének-zene.) Beszélgetés tanárokkal, szülőkkel, a fenntartó
képviselőjével.
2017. március 10-én, pénteken 18.00-20.00-ig
A Waldorf-pedagógia közelebbről (csak felnőtteknek)
Beszélgetés a tantárgyakról és a gyerekekről. A leendő osztálytanító
bemutatása.
Címünk és a programok helyszíne:

Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola
Tök, Kútvölgy tér 14. • Tel.:23/341-323
www.kisgoncol.hu
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Átadták a Hild-villát

A teljes újjáépítés után december
20-án átadták a Budakeszi úton a
Hild-villát, melyben januártól a
Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
Művészetelméleti és Módszertani
Kutatóintézete működik. A magyar
klasszicista építészet kiemelkedő
épületét Hild József neves építész
saját magának tervezte és építette
1844-ben.

A művészeti akadémia 2012-ben kapta
meg a magyar államtól a tulajdonjogot,
hogy ott hozhassa létre Művészetelméleti
és Módszertani Kutatóintézetét azzal a
feladattal, hogy az 1945 utáni magyar
művészet eredményeit objektívan felmutassa.
Kokas László vezető tervező beszámolója szerint 2014-ben indulhatott meg
a bővítéssel és parkrekonstrukcióval járó

Pokorni Zoltáné az adatvédelmi díj
Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere – munkatársai képviseletében –
kapta idén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH)
emlékérmét az internetes adatvédelemmel, és a fiatalok biztonságos és
jogtudatos internethasználatával kapcsolatos ismeretek népszerűsítése érdekében
végzett kiemelkedő tevékenységért. A díjat
január 27-én Péterfalvi Attila, a NAIH
elnöke adta át a nemzetközi adatvédelmi
nap alkalmából, melyet 1981 óta az első
ilyen tárgyú nemzetközi dokumentum,
az Európa Tanács 108-as egyezményének
megkötése évfordulóján ünneplik.
A Magyar Kormány és az Európai Unió
partnerségi megállapodása keretében
az Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. (OFA) bonyolította
program képzését sikeresen elvégző,
elfogadott üzleti tervvel rendelkező,
kiválasztott
jelentkezők
induló
költségeik
fedezésére
maximum
hárommillió forint összegű, vissza nem
térítendő támogatásban, s legkésőbb
2017. december 31-ig mentori támogatásban részesülhetnek.
A program célja a közép-magyarországi
régióban új egyéni vagy mikrovállalkozás
indítását tervező, vállalkozói szemléletű,

A
XII.
kerületi
önkormányzat
Hegyvidéki
ONvédelem
programja
komplex megközelítéssel, elkötelezett
szakemberek bevonásával, a gyermekekpedagógusok-szülők célcsoportként való
meghatározásával hosszú távon vállalja
fel, infografikai kisfilmek, plakátok,
tájékoztató szórólap, szülői akadémiák,
kortárs mentorprogram és akkreditált
pedagógusképzés életre hívásával és finanszírozásával hatékonyan és kreatív módon
hajtja végre programját, példát mutatva
ezzel más állami szereplőknek is.
(MTI/Iránytű)

beruházás. A munkálatok során kiderült,
hogy a villának nincsenek alapjai, így
utólagos aláalapozásra és injektált szigetelésre volt szükség. Az épület csekély
mértékben bővült is oly módon, hogy a
villa hátsó oldalának kivágott falát hátrébb
tolták, és egy új szárnnyal kötötték össze
az épülettel.
A villa rekonstrukciójának, bővítésének,
az ingatlanon álló svájci lak újjáépítésének és a teljes körű kertrekonstrukciónak a költségkerete 823 millió forint
volt. Az épület hűtését-fűtését geotermikus energiával, az öntözést esővízzel
és ásott kútból biztosítják. A két épület
összterülete a bővítéssel és pincebeépítéssel együtt mintegy 600 négyzetmétert
tesz ki. (Iránytű/MTI/Fotók: Mohai Balázs)

Pest megye évszázadai
A Pest megye évszázadai – Hivataltörténeti
áttekintés archontológiai kötet három
nagy fejezetre bontva foglalja össze a
megye területi változásait, a fontosabb
feladat- és hatáskörök alakulását,
valamint a hivatalok működését. Ezt
egészíti ki a megyei vezetők életrajzainak
gyűjteménye. A reprezentatív kiadványt
a hagyományos archontológiai adatsorokat tartalmazó online állomány teszi
teljessé, amely a levéltár honlapján érhető
el. Az egyedülálló kötet Pest Megye
Önkormányzata támogatásával készült el,
és a Pest Megyei Levéltárban vásárolható
meg.

Vállalkozz itthon fiatal!
18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű
pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok
felkészítése saját vállalkozásuk indítására,
üzleti tervük kialakításához nyújtott
ismeret- és készségfejlesztéssel, legfeljebb
hárommillió forintos vissza nem
térítendő pénzügyi támogatással vállalkozásuk induló költségeihez, tíz százalék
önrész mellett. Az Ifjúsági Garancia
Rendszer részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához
nyújt segítséget.
A budapesti képzés miatt a vidéki részt-
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vevők 90%-os kedvezményre jogosultak
(távolsági busz, vonat).
A Vállalkozz Itthon Fiatal! program
elérhetőségei:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft.
• E-mail: vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu
• Tel: 06 (1) 555 2900
• Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.:84
• http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal
Az
összes
régióról
a
program
központi oldalán lehet tájékozódni:
www.vallalkozz2016.hu

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: 2017. március 25-én 12 óra.  ISSN 2060–2510
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Többmilliárdból fejlesztik az etyeki borturizmust
Több mint 3,7 milliárd forintos fejlesztések kezdődtek Etyeken és környékén
az etyeki gasztrosétányhoz kapcsolódva, a pénzt út- és közműfejlesztésre, igényes tájépítészeti megoldásokra, valamint kerékpárút építésére
fordítják.
Tessely Zoltán, Etyek, a Szent Lászlóés Váli-völgy területfejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztosa hangsúlyozta:
a 2015 végi kormánydöntést követően
2016 januárjában kezdődött el a tervezés
és 2016 végén a kivitelezés. A projekt
vezetője a borturizmusban betöltött
szerepe elismeréseként Etyek lett.
Tervezés alatt állnak Etyek, Gyúró, Vál
és Vereb összekötő közútjai, de a Bicskét
Etyekkel összekötő kisvasút egyelőre nem
valósul meg.
A Pannónia Szíve fejlesztési program
első lépcsőjeként a legjelentősebb beruhá-

TAVASZI ETYEKI PIKNIK: április 8-9.
NYÁRI ETYEKI PIKNIK: június 10-11.
SZI ETYEKI PIKNIK: szeptember 2-3.

zások az etyeki Újhegyen lesznek, ahol a
gasztrosétány borospincéit, présházait és
zártkertjeit összekötő út bazalt kockakő
burkolatot kap, parkolók épülnek, a
villamos légkábeleket földkábelekkel
helyettesítik, elkészül a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer, a csatornahálózat, és igényes térbútorokat és közvilágítási kandelábereket telepítenek.
A falu központjában, egy felújított
sváb parasztházban elkészül a Kitelepí-

tettek
Magyarországi
Emlékháza.
Az Öreghegyi úton, a Körpincénél és
a Kecskegödörnél kiépül a közvilágítás,
felújítják az útburkolatokat. Színpad épül
a Körpincénél és közösségi térré alakul
át a faluközpontban a Magyar-kút és az
általa táplált Nádas-tó környéke. Több
mint húsz kilométeres kerékpárút épül,
amely a falut az Újhegytől indulva észak
felé, Bicske és Csabdi érintésével összeköti
Tarjánnal. Megújul a Biatorbágy-EtyekAlcsútdoboz, és a Háromrózsa-BotpusztaEtyek közút.
Valamennyi fejlesztésnek 2017. június
30-ig meg kell valósulnia. A több mint 3,7
milliárdos beruházás keretében egységes
települési arculat és utcakép alakul ki, az
egész településen vezeték nélküli internet
hozzáféréssel, turisztikai információs
táblákkal. A közeljövőben egy borászati
látogatóközpont építését is tervezik a
településen.
(MTI/Iránytű)

Jó-e a hulladékudvar egy településen?
Előző lapszámunkban
egy települési hulladékudvar előnyeit mérlegeltük egy olvasói észrevétel alapján. A visszajelzések arra engednek
következtetni,
hogy
a háztartásonként kis
mennyiségben rendszeresen keletkező lom-,
elektronikai,
építésibontási, zöld-, gumiés
fémhulladékok
elhelyezése nehézséget
jelent a lakosságnak, így
lenne fogadókészség egy hulladékudvar
telepítésére.
Mivel az olvasói észrevétel Budakesziről
érkezett, a helyi lehetőségekről Ohr Alajos

alpolgármestert kérdeztük,
aki lapunknak azt a tájékoztatást adta, hogy Budakeszi
Tagai István polgármestersége idején a polgárdi
székhelyű
Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz
(KDV)
csatlakozott
az
integrált szilárd hulladékszállítási és kezelési feladatok
ellátását megvalósító közös
pénzalap létrehozása és a
hatékonyabb közös érdekérvényesítés érdekében. Az
önkormányzati társulás közbeszerzés után
szerződött tíz évre a kommunális szemetet
Budakesziről is elszállító székesfehérvári
Depónia Nonprofit Kft-vel. Ennek az

Változás a fogyasztóvédelemben
2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi
hatósági feladatok megoszlanak a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
Pest Megyei Kormányhivatal és az
ország 197 járása között.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz
kerülnek a stratégiai feladatok, mint
például
az
ellenőrzések
szakmai
felügyelete. A tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot és a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.
Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben
első fokon a járási hivatalok illetékesek.
Megkülönböztetünk
megyeszékhely
szerinti járási hivatalt (hatásköre a megye
egész területére terjed ki), valamint járási
hivatalt (hatásköre a járás területére
terjed ki). A megyeszékhely szerinti
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járási hivatal feladatait Pest megyében a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala látja el.
A fogyasztóvédelmi jellegű panaszok
bármelyik járási hivatalban benyújthatók, fontos azonban tudni, hogy nem
minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. Az ügyfelek személyesen
a járási hivatalok hatósági osztályain,
a kirendeltségeken, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél a
kormanyhivatal.hu/hu/pest honlapon
megjelölt ügyfélfogadási időkben és
elérhetőségeken tudnak tájékozódni és
beadványokat leadni.
Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el.
(Pest Megyei Kormányhivatal/Iránytű)

– 2. rész

önkormányzati társulásnak a keretében,
az előző uniós költségvetési időszakban
Budakeszi hulladékudvar létesítésére
is pályázott engedélyes tervek alapján
a korábbi szennyvíztisztító területére.
A KDV már a közbeszerzési eljárást is
elindította, amikor a magyar kormány
visszavonta ezt a lehetőséget. Hamarosan
újra lehetőség nyílik a KEHOP-3.2.1.
kódszámú
hulladékgazdálkodási
pályázat keretében. Támogatói döntés
már született egy 15,6 milliárd forintos
keretről, amelyből egyebek mellett hulladékkezelő létesítmények épülnének,
lehetőség lenne új hulladékszállító
járművek, korszerű, lakossági szelektív
hulladékgyűjtő edények beszerzésére és
hulladékudvar megvalósítására is. Ez
utóbbi ötletet a Depónia is támogatná,
a város már egyeztetett egy kiemelt
budakeszi hulladékudvar megvalósításáról.
Ehhez szükség van új helyszín kijelölésére, s a helyi építési szabályzat módosítására is, hiszen az új szennyvíz-tisztítótelep megépülésével az eddig kijelölt
helyszín felértékelődött, célszerűbb egy
félreesőbb, de könnyen megközelíthető
új terület kijelölése.

Kekszet vontak ki
a forgalomból
A Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerbiztonsági ellenőrei a NÉBIH laboratóriumában a megengedett 2% helyett 13%
transzzsírsav-tartalmat mutattak ki a
2017. augusztus 25-i minőségmegőrzési
idejű Tesco kakaós krémmel töltött kakaós
kekszben (200 g), ezért kivonatták a forgalomból.
(Pest Megyei Kormányhivatal)

Budakeszi önkormányzatának
hírei
0
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Fejlesztési tervek 2017-ben
Január 24-én dr. Csutoráné dr.
Győri Ottília polgármester lakossági
fórumon számolt be az önkormányzat
2017. évi fejlesztési terveiről az Erkel
Ferenc Művelődési Központban.

ÚJ

ISKOLA A

KEREKMEZŐN

Budakeszi önkormányzata 2013 októbere
óta folytat tárgyalásokat a Széchenyi
István
Általános
Iskola
FORFAépületének kiváltására egy új iskolaépület építésével, kormányzati forrásból.
2015 októberében a budakeszi iskola
terve kiemelt állami beruházás lett, s
a Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) a
megállapodást 2016. február 9-én írta alá
a város. Az iskolai férőhelyek hosszú távú
biztosításához azonban nagyobb épület
szükséges. Ehhez az önkormányzat 234
millió forint önrész biztosítását vállalta.
Az NSK-val kötött együttműködési
megállapodást 2016. június 1-én módosították. Jelenleg arra a döntésre várunk,
hogy a 2. ütemnek a pénzügyi fedezetét
is vállalja az állam, amely szerint két
ütemben, közel kétmilliárd forintból a
Kerekmezőn felépül egy korszerű, 16
tantermes iskola tornateremmel. A már
folyamatban lévő közbeszerzést követően
az építkezés 2017 tavaszán kezdődik.
Az iskola 2018 szeptemberében nyithatja
meg kapuit a diákok előtt.

TANUSZODA
2017. január 7-én Nagy Gáspár szobrának
avatása után Budakeszi polgármestere
Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott
zártkörű beszélgetésen ígéretet kapott
tanuszoda építésére a 2014-ben elindított
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében, melynek
célja európai színvonalú tornatermek,
tantermek és tanuszodák építése.
Budakeszi lesz a 26. település, ahol
tanuszoda létesül, mintatervek alapján,
amely télen fedett uszodaként, nyáron
nyitott strandként működhet. Öltöző,
kiszolgáló épület is tartozik a két medencéhez, melyek közül az egyik egy 80 centiméter mély, 10 x 6 méteres tanmedence.
A másik, 25 méteres, 6 pályás, feszített
víztükrű, 1,9 méter mély medence, amely
akár rövid pályás versenyek megrendezésére is alkalmas.

EGÉSZSÉGKÖZPONT
Budakeszi 600 millió forint fejlesztési
hitel felvételére kérelmet nyújtott be a
magyar kormányhoz, melyre az engedélyt
decemberben meg is kapta. Ebből 400
millió forintot az egészségügyi ellátás
javítására fordítana a város.
A polgármesteri hivatal mögötti
orvosi rendelőben a gyermekorvosi
rendelő, a védőnői szolgálat, a felnőtt
alapellátás és az orvosi ügyelet jelenleg
600 m²-en működik, melyet az önkormányzat több szakorvosi rendelővel
1200 m²-re bővítene. A lehetőségek
egyike a jelenlegi helyszínen emeletráépítés, vagy teljesen új emeletes épület.
Másik lehetőség a volt tüdőgondozó
környezetében új épület vagy az udvari
szárny megtartásával új udvari épületszárny építése. Megoldás lehet az is,
hogy a Kerekmezőn az új iskola mögötti
önkormányzati területen épülne egészségközpont, „zöldmezős” beruházásként.

A

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖRNYÉKE

2013-ban az önkormányzat úgy döntött,
maga fejleszti a területet. A lehetőségek közül a kereskedelmi egységekkel
bővített változat tűnt gazdaságilag a
legmegfelelőbbnek, hiszen az 1500 m²-es
közfunkciót szolgáló épületegyütteshez
szükséges 800 millió forintot visszanyerhettük volna a bérleti díjakból. Terveit az
önkormányzat több lakossági fórumon
is ismertette, mivel a lakosság széles
körben elfogadott elvárásaival szemben
nem hoz döntést a testület. 2016. július
18-án kezdődött meg az Erkel Ferenc
Művelődési Központ környékének
területrendezése, az új közösségi tér és
parkolóhelyek kialakítása. December
20-án elkészült kétezer négyzetméternyi
térköves burkolat, negyven parkolóval és
ötvenméternyi járda a Kossuth utca felől.
A munka idén folytatódik 1500 m²-nyi
pihenőpark kialakításával.

A

KÖZVILÁGÍTÁS

A hatszázmilliós fejlesztési hitel orvosi
rendelőre szánt része után maradt
kétszáz millióból 157-et fordít a város
erre a célra. Az önkormányzat közvilá-

Városüzemeltető ügyvezetőt keresnek
Budakeszi önkormányzata pályázatot
hirdet az általa alapított Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság (BVV Kft.)
ügyvezetői munkakörére határozatlan
idejű, vezető tisztségviselői munkaviszony
keretében, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A tisztség 2017. április 3-tól tölthető be.
Pályázati feltétel a felsőfokú szakirányú
végzettség, három év műszaki területen

szerzett és három év vezetői tapasztalat,
B-kategóriás jogosítvány és saját autó.
Előny az intézményi üzemeltetésben
szerzett gyakorlat és az önkormányzati
működésben szerzett tapasztalat.
A pályázat 2017. március 20-án 12 óráig
nyújtható be. További részletek
Budakeszi önkormányzatának honlapján:
http://varoshaza.budakeszi.hu/

gítási tervet készíttet azokra a belterületi
településrészekre és utcákra (pl. Darányi
városrész, Szász, Bem, Árnyas utca), ahol
nincs közvilágítás, összesen 5000 folyóméternyi közvilágítási hálózat kiépítésével. Egyedi lámpatesteket is szereltetnek azokba az utcákba, ahol ugyan
kész a közvilágítási hálózat, de néhány
lámpatest hiányzott (pl. Makkosi út,
Megyei út.).

A

KÖZLEKEDÉS

A 0165/18 helyrajzi számú, Telki út
melletti külterületi ingatlan megosztásával és belterületbe vonásával Budakeszi
4,6 hektár fejlesztési területhez jutott,
melynek a későbbi hasznosításához
szükséges feltáró út megépítését, közművesítését is a fejlesztési hitel 28 millió
Ft-jából oldja meg. A feltáró út a Darányi
városrész jobb megközelítését is szolgálja.
2016 októberében az önkormányzat
tanulmánytervet készíttetett a Fő utcai
közlekedési problémák enyhítésére.
A fejlesztési hitel 15 millió forintjából
olyan fejlesztéseket valósítanának meg,
melyek elősegítik a gyorsabb (át)haladást
a városban.
A helyi és térségi közlekedési problémák
feltárására és a megoldás keresésére Ohr
Alajos alpolgármester tavasszal konferenciát szervez, melyre a környező települések vezetőin kívül a Szakminisztérium
(NFM), a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. (NIF), Közlekedéstudományi Intézet
(KTI), a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
és a Volánbusz képviselői is meghívást
kapnak.

EVANGÉLIKUS

TEMPLOM

ÉPÍTÉSE
A dinamikusan fejlődő budakeszi evangélikus gyülekezet templomot építene saját
forrásból. Az egyház és az önkormányzat
vezetői a Márity utca-Spar-parkolótemető-benzinkút által határolt területet
alkalmasnak találták. A feltételekről
tárgyalnak, döntést a képviselő-testület
hoz.

SIKERES

PÁLYÁZATOK

2016

Műfüves, 44x64 méteres labdarúgó
gyakorló pálya épül 68 millió forintból a
budakeszi sportpálya területén. Az önkormányzati önrész 20,4 millió forint.
A Pitypang Sportóvoda két csoportszobával (50 férőhellyel) bővült 50 millió
forint pályázati támogatás és 17 millió
forintos önrész felhasználásával.
Négymilliós pályázati támogatásból
Az a tizenkét fényes nap című zenés
színművel a város bemutatta Budakeszi
1956-os eseményeit, kétmillió forint
pályázati pénz felhasználásával pedig a
budakeszi értéktár kialakítására vállalkozott.
(x)
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A hegyvidéki svábok nyertek az idén
A III. Budakeszi Sautanz – Sváb
Disznótor kulturális és gasztronómiai fesztiválon a XII. kerületi
német nemzetiségi önkormányzat és a
Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület
közös csapata a hagyományőrző
kategória megnyerése mellett egy
évre a legjobbnak járó Sautanz Bard
vándordíjat is hazavihette.

ségek nem csak a hagyományokat gyakorolhatják szabadon, hanem a nyelvet,

Vecsés, Törökbálint, Dunabogdány,
Budakeszi, a XII. kerület, Újhartyán és
a Pilis Parkerdő csapatai nyolc sertést
dolgozott fel január 14-én a minden
évben egyre messzebbről
idesereglő
vendégeknek.
Sorban kínálták a hagymás
sült vért, a kolbászos tojásos
velőt, az orja levest, a toros
káposztát, a savanyú májat,
az eimochtknyeil-t, azaz a
sváb zsemlegombócot, hurkát,
sülteket, süteményeket és
persze kolbászt, hiszen ebben
az évben a zsűri elsősorban
a kolbászok terén versenyeztette a csapatokat.
Soltész
Miklós,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára a fesztivál fővédnökeként beszédében kiemelte:
Magyarországon a nemzeti-

Németh László születésének
100. évfordulójára emlékeztek

Németh László plébános atyát (1917.
január 30. Egyed – 2007. november
20. Budakeszi) 1940. június 16-án
szentelték pappá Székesfehérváron, s
1971-től szolgált Budakeszin három évtizeddel későbbi visszavonulásáig. Munkál-
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kodása sok
maradandó
emléket hagyott: a templom renoválása, a
hittanterem építése, a cserkészet elindítása,
a Domonkos-rendi zárda megépítése, a
Szent László Közösségi Ház felújítása,
saját vagyonának a felajánlásával a
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
elindítása, a romkert feltárása. De talán
még nagyobb jelentőséggel bír az, amit a
lelkekben épített.
A gimnázium nemrégiben új tornacsarnokot kapott. A korábban e célra
használt, az I. világháborúban elesett
magyar katonák emlékére épített Hősök
kápolnáját az intézmény tízmillió forintos
költségvetéssel átalakítja, közelítve az
eredeti funkcióhoz, s egy 150-200 fő
befogadására alkalmas közösségi teret
alakít ki, amelyet február 3-án Németh
László atya-teremnek neveztek el
Budakeszi egykori plébánosa előtt születésének 100. évfordulóján tisztelegve.
A szentmisék, előadások, koncertek
befogadására alkalmas kamaratermet az
iskola diákjai énekkari, táncos és színjátszó
foglalkozásokra használják majd.
Koós Hutás Katalin

a hitet, ami Szent István-i gondolattal
megtartó erő. „Különösen ma, amikor
ellenállónak
kell lennie minden egyes
el
nemzetnek
ahhoz, hogy megmaradjunk
n
itt
it a Kárpát-medencében”.
A svábhegyiek sikerei mellett a legjobb
h
házi
kolbászt a Budakeszi Bárdok
k
készítették,
akik egyben a legjobb
k
konyha
elismerését is megkapták. A
le
legjobb
ínyenc házi kolbász a vecsési
le A legjobb böllért a törökbálintiak
lett.
h
hozták
magukkal, akiket a disznóto
orra a süsseni magyarok testvérvárosi
torra
eegyesül
egyesülete
is elkísért.
Az ízletes „disznóságok” mellett
igaz meglepetést hozott egy
igazi
tű
tűzoltó
autó, melyet teljes
fe
felszereléssel
éppen ezen a
re
rendezvényen
ajándékozott
a budakeszi önkéntes tűzoltó
eg
egyesületnek
a németországi
te
testvérváros,
Westenholz városszé
szépítő
egyesülete.
KoHuKa
Fotók: Bánkuti Ákos

Németországi budakesziektől

vettek búcsút
Elhunyt Geszler Márton (19362017) és Hoffer József (19392017), a Németországba kitelepített
budakesziek
közösségének,
a
Budakesser Gemeinschafnak tagjai –
tájékoztatta lapunkat németországi
tudósítónk, Albrecht György. Hoffer
Józsefet szűk családi körben január
11-én kísérték utolsó útjára. Geszler
Márton ezen a napon hunyt el.
Hoffer József nyugdíjba vonulásáig egy
bőrgyárban dolgozott vezető beosztásban.
Hosszú ideig a Budakesser Gemeinschaft
anyagi ügyeit intézte közmegelégedésre,
hiszen újra és újra megválasztották.
A móri születésű Geszler Márton
1956-ban, húszévesen hagyta el hazáját.
Németországban a budakeszi származású
Telcher Máriával házasodott össze.
Geszler Márton vérbeli muzsikus volt.
Gombos harmonikájával olyan érzékkel
játszott, hogy azt külön élvezet volt
hallgatni. De kiválóan énekelt is. Zenei
tudásával mindig megörvendeztette a
kitelepített budakesziek közösségét éves
neckarsulmi összejövetelükön.
Nyugodjanak békében!
Albrecht György, Németország

Buda környéki Irányt

Megújult a
Csillagfürt óvoda
Négy hónap alatt újult meg Budaörsön
a Csillagfürt Óvoda negyven éves, 150
férőhelyes épülete. A beruházás önkormányzati finanszírozásban 220 millió
forintból november elejére valósult meg.
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Új sportcsarnok épül Budaörsön
Ünnepélyes keretek között tették le
az Illyés Gyula Gimnázium udvarán a
2017 szeptemberére bruttó 695 millió
forintos beruházással készülő Aramis
sportcsarnok alapkövét, január 12-én.
Az ARAMIS Sportegyesület futsalsportcsarnokát úgy tervezték, hogy
alkalmas legyen hazai és nemzetközi
futsal-, kézilabda-, röplabda- és kosárlabda-mérkőzések rendezésére. A küzdőtér
parkettaborításának
köszönhetően
különböző kulturális rendezvényeknek,
társadalmi eseményeknek is helyet adhat
majd a komplexum, televíziós közvetí-

tések lehetőséggel. A csarnok játéktere
20x40 m, az épület hasznos alapterülete
kiszolgáló létesítményekkel együtt több
mint 2000 m². Belmagassága tízméteres,
a lelátón 200 ülő- és 50 állóhellyel.
A beruházás bruttó 695 millió Ft,
melynek 70%-át, 482 millió Ft-ot az
Aramis SE biztosít TAO-támogatásból,
30%-át, 213 millió Ft-ot, Budaörs
önkormányzata
nyújt
az
Aramis
Sportegyesületnek vissza nem térítendő
támogatásként. Az épület generálkivitelezője a Swietelsky Magyarország Kft., a
terveket a SAGRA Építész Kft. készítette.
forrás: Budaörs önkormányzat

Közművelődési és sportdíjak
a budaörsi városházán
Az épületszigeteléstől a homlokzati felújításon át a víz- és elektromos hálózat
cseréjéig elvégzett munkák keretében
megújult a konyha, a gyermekmosdók, a
lépcső csúszásmentes burkolatot kapott.
Az udvar felől előtető épült, mozgatható
árnyékolóval, így esőben és napsütésben
is ki tudják vinni az óvónők a gyerekeket
levegőzni. A csoportok új beépített szekrényeket és bababútort kaptak, három
csoportszobába játszógalériát is kialakítottak. A tervezők kikérték az óvónők
véleményét is, így minden csoport a saját
arculata szerint rendezhette be a termét.
Az önkormányzat egy 126 millió
forintos pályázatot is benyújtott, amelyet a
játszóudvar bővítésére és a játszóeszközök
lecserélésére költenének, ha elnyernek.
forrás: Budaörs önkormányzat

Megújul a budaörsi
Intersport
Több mint egymillió eurós (308 mFt)
áruház-felújítási programba kezdett
az osztrák tulajdonú Intersport
Magyarországon. Háromszázezer eurós
befektetéssel új arculatot ad szombathelyi áruházának, majd március második
felére 700 ezer eurós beruházással
megújítja budaörsi egységét, melynek
alapterülete 800 m²-rel, 3000 m²-re nő.
A legmodernebb kereskedelmi technológiák ellenére már az újranyitáskor 10
százalékkal nő a munkavállalók száma.
A vállalatnak jelenleg 180 alkalmazottja
van. A Magyarországon 14 áruházat
üzemeltető üzletlánc a magyar sportszerpiacon a harmadik legnagyobb szereplő.
2015-ben 6,26, 2016-ban 6,36 milliárd
forint árbevételt ért el, 2017-re pedig
6,8 milliárd forintot vár. Ötven éve
nemzetközi franchise hálózatként indulva
vált a világ legnagyobb sportszer-kereskedelmi hálózatává, 40 országban 5100
üzlettel van jelen.

Hauser
József
Közművelődési
díjas Tündik Tamás, a Szélrózsa
Néptáncegyüttes vezetője, Budaörs
egészségügyéért díjat kapott SzilágyiHorváth Gyöngyi ápolónő, testnevelési és sportdíjazott a Budaörsi
Triatlon Klub MIX-váltó csapata
és az Egri Gyula, a BDSE Atlétikai
Szakosztályának vezetője. A díjakat
2016. november 16-án adta át
Wittinghoff Tamás polgármester.
Tündik Tamás, a Bartók Táncegyüttes
egykori táncosa 1995-ben Budaörsön
megalakította a „Szélrózsa” Néptáncegyüttest, mely gyermek- és ifjúsági
csoportjaival jelenleg 350 tagú, s aktív
szereplője a város kulturális életének.
Harmincöt éve vezet táncházakat
Budapesten és Budaörsön gyerekeknek,
felnőtteknek. 2016-ban Csokonai Vitéz
Mihály alkotói életműdíjjal, Táncház
éremmel és Apáczai Csere János pedagógiai
díjjal is kitüntették.
Szilágyi-Horváth Gyöngyi 1973 óta
dolgozik az egészségügyben, 1983 óta
Budaörsön, kezdetben Legeza doktornő
mellett, majd id. Cseke Gábornál körzeti
ápolónőként, végül 2012 augusztusától
Dr. Nagy Marianna háziorvos mellett.

A Budaörsi Triatlon Klub Mix-váltó
csapata 2014 nyarán a triatlonváltó
világbajnokságon bronzérmes lett Nagy
Britannia és Franciaország mögött. 2016.
május végén Lisszabonban a TriatIon
EB-n ugyanebben az összeállításban ismét
bronzérmet vehettek át Nagy Britannia és
Oroszország mögött. A két siker között
Kovács Zsófia, Vanek Margit és Tóth
Tamás a Riói Olimpián Magyarország
képviseletében a 24. 33. és 45. helyen
végeztek.
Egri Gyula 1993 óta az Illyés Gyula
Gimnázium testnevelő tanára, a BDSE
Atlétikai szakosztályának vezetője.
2008-tól a Pest Megyei Diáksport
Szövetség elnöke, a Magyar Diáksport
Szövetség elnökségi tagja. 1986-ban a
Magyar Atlétika legeredményesebb
utánpótlásnevelő edzője, 2005-ben
pedig Pest Megye Legjobb Atlétaedzője.
2009-ben már megkapta Budaörs testnevelési és sportdíját. 2006-tól rendezi
Budaörs atlétikai bajnokságát. Tanítványai
országos bajnokságokon 49 arany, 58
ezüst és 73 bronzérmet szereztek. Pest
megyei szereplésük kiemelkedő: 388
megyei bajnoki cím, 187 megyei második
helyezés, 139 harmadik helyezést értek el.
forrás: budaors.hu

A GSI Hungary Kft.
bővíti biatorbágyi
mezőgazdasági gépgyárát
Az amerikai GSI-csoport magyarországi régiós központja saját forrásból
2,3 milliárd forintos gépberuházást
hajt végre, egy ingatlanfejlesztő pedig
3 milliárd forintos gyártócsarnokot
épít számukra - jelentette be Németh
Zoltán cégvezető.
A gabonatárolókra és az állattenyésztés
gépesítésére szakosodott GSI-csoport
a világ egyik legnagyobb gyártója, a
magyar vállalat 2013 óta tölti be a régióközpont szerepét Európa, Közel-Kelet és

a FÁK-országok területén. A beruházás
révén a gyártás mellett az itt készülő
termékek mérnöki tervezését is a magyarországi gyárban végzik. A több mint 100
foglalkoztatott 75 százaléka magasan
képzett szakember, és a következő
években további jelentős létszámbővülés
várható.
(MTI)
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Elindult az országos
iparipark-hálózat első beruházása

MTI Fotó: Illyés Tibor

Lerakták a Kühne + Nagel Kft. regionális autóalkatrész-elosztó központjának alapkövét a pátyi ipari parkban
november
28-án.
Az
ötmilliárd
forintos, több mint 23 ezer m²-es
zöldmezős beruházás kivitelezését az
Inpark márkanév alatt tevékenykedő
állami tulajdonú Nemzeti Ipari Park
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. végzi.

Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy
az országos iparipark-koncepció keretében
új ipari parkokat alakítanak ki, amelyek
idővel lefedik az országot. A tárcavezető
emlékeztetett arra, hogy a világban zajló
éles verseny miatt egyre erősebben kell
harcolni a beruházások Magyarországra
hozatalért, ezért van szükség a magyar
kormány és a versenyszféra összefogására, szoros
együttműködésére. Közlése
szerint 2016 novemberének végéig 68 beruházás
érkezett Magyarországra
a
beruházásösztönzési
rendszeren keresztül, a
3,2 milliárd eurónyi tőke
12 ezer új munkahelyet
teremt. A miniszter szólt
arról is, hogy a Kühne
+ Nagel Kft. több mint
ezer embert foglalkoztat
Magyarországon,
ezért
a kormány felvetette a
Lányi Márton, a Kühne + Nagel Kft. ügyvezető igazgatója,
stratégiai partnerség javasSzijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Török Zsombor,
a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő (NIPÜF) Zrt.
latát.
vezérigazgatója elhelyezi az Inpark Páty projekt keretében épülő
Lányi Márton, a Kühne +
nemzetközi logisztikai bázis alapkövét.
Nagel
Kft.
ügyvezető
igazgatója arról tájékozA központ a tervek szerint 2017 júliusára tatott, hogy a felépülő logisztikai parkban
készül el, és kettőszázhatvan embernek ad korszerű informatikával felszerelt intelmajd munkát. A beruházás költségének 75 ligens raktárépületeket alakítanak ki.
százalékát piaci hitelből fedezi a fejlesztő.
(MTI)

Hunok nyomaira bukkantak
Egyedülálló, 125 részes áldozati lelet
került a Nemzeti Múzeumba a telki
Ehmann Gábor jóvoltából, aki tettével
akkora szolgálatot tett a magyar
kultúrának, hogy még miniszteri
elismerést is kapott. Nagyon ritka az
új forrás a régészeti kutatásban. Az
eredeti helyén feltárt leletek adatgazdagsága átrajzolhatja a kor temetkezéséről alkotott képet.

rítusáról, illetve a Kárpát-medence és a
sztyeppe közötti kapcsolatokról – máig
leginkább toposzként továbbélő, néha
évszázados
megállapítások
alapján
alkotott vagy ilyenek által befolyásolt
– képünket. Az új lelet gazdagsága, a
leletek száma révén egy, ezen együttesekből alkotott – fiktív, mert mindegyik
értéke felbecsülhetetlen – rangsorban a
nagyszéksósi lelet után
következne. A korábbi
A
Kárpát-medencében
leletekkel
szemben
egyedülálló, 2016 februazonban ebben az
árjában fellelt, vélhetően
esetben kivételesen
IV. századi tárgyak eredeti
ismert a kontextus,
helyükön, a felszínen, s
amely gyakorlatilag
közvetlenül a felszín alól
először teszi lehetővé
kerültek elő, a kedvező
a hun kori áldozati
talajviszonyoknak köszönrítus leírását, illetve
Hun kori övcsat (vas, arany
hetően kiváló állapotban. A
kulturális összefügrekeszekben almandin berakás)
Nemzeti Múzeum régészei
gései közé helyezését.
A leletek későbbi értékelésében ugyanis
a helyszínen leletfelderítést és tervásatást
végeztek. A munkában a leletek beszol- rendkívül fontos, hogy kiemelésüket eredeti
gáltatója végig segédkezett, neki köszön- és háborítatlan helyükről szakavatott
hetően sikerült tisztázni a megtalálás régészek végezzék.
A lelet restaurálása, a nagyközönség
körülményeit és azonosítani a korábban
megtalált leletek előkerülésének helyét is. számára kiállításon és publikációban való
Jelentősége – egyedülálló értéke mellett közzétételének előkészítése folyamatban van.
forrás: Telki és a Magyar
is – szakmai szempontból beláthatatlan,
Nemzeti Múzeum honlapja
teljesen átrajzolja a korszak temetkezési
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Bővülhet a Telki és Páty
közti MLSZ-edzőközpont
A 2016. december
23-i kormányülésen döntöttek a
telki edzőközpont
bővítésének támogatásáról: a Magyar
Állam megveszi a
Pátyhoz tartozó,
110 hektárnyi szomszédos ingatlant.
10 hektárt a MLSZ
vagyonkezelésbe
kap, a többi terület hasznosítását a
nemzeti fejlesztési miniszter vizsgálja.
Emlékezetes: 2010-ben ezen a területen
szeretett volna a spanyol Grupo Milton
nevű befektető csoport golfpályával
kombinált faluméretű lakóparkot létrehozni. A komoly civil ellenállás, illetve az
abban az évben megtartott helyhatósági
választásokon Pátyon bekövetkezett
fordulat után azonban az elképzelés
megrekedt.
forrás: Páty önkormányzata

Óvodafelújításra
költenek a
44 millió forintból
Lezárult az adósságkonszolidációban
nem érintett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását
célzó többéves program, 2014 óta
43 milliárd forintot kapott csaknem
1200 település. Herceghalom 44 millió
forinthoz jutott, melyet a herceghalmi Csicsergő Óvoda felújítására,
nyílászáról cseréjére, hőszigetelésre és
fűtéskorszerűsítésre fordítanak.
Pogácsás Tibor november 16-i sajtótájékoztatóján felidézte, 2010-re nehéz
helyzetbe kerültek az önkormányzatok.
Szavai szerint 2005 és 2010 között „drasztikusan” megnövekedtek a feladataik,
miközben az állam majdnem 1400
milliárd forintot vont el a szektorból.
Ezért a kormány 2010 után a hiteltartozások átvállalásáról döntött, több mint
kétezer önkormányzattól mintegy 1360
milliárd forintnyi adósságot vett át.
Ugyanakkor a hitel nélkül gazdálkodó
településeket is támogatni kívánták, ez
az 1172 önkormányzat kapott 2014 óta
43 milliárd forintot. Az államtitkár azt
mondta, eredetileg 2018-ban fejeződött
volna be a program, a gazdaság teljesítménye azonban lehetővé tette, hogy már
most lezárják.
Pogácsás Tibor az önkormányzati
rendszer megalakulása óta eltelt időszak
legnagyobb tőkejuttatásának nevezte a
lezárult programot, és azt hangoztatta,
hogy a transzfereknek köszönhetően stabilizálódott az önkormányzatok működése.
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Soltész Miklós orosz egyházi kitüntetése
A magyar államalapító Szent István
királyról elnevezett orosz egyházi
érdemrend legmagasabb, első fokozatával tüntette ki Soltész Miklóst, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) egyházi kapcsolatokért felelős
államtitkárát
Tyihon
podolszki
metropolita, a magyarországi és
ausztriai orosz ortodox egyházmegye
kormányzója január 9-én Moszkvában.
Tyihon püspök méltatásában az orosz
ortodox egyház ügyének, valamint a
magyar-orosz egyházi és más kapcsolatok
támogatásával indokolta a magyar
államtitkár
kitüntetését.
Köszönő
beszédében Soltész Miklós hangsúlyozta

a két nép közös keresztény gyökerei
megóvásának fontosságát, valamint
méltatta, hogy a magyar és az orosz egyház

50, illetve 70 évi kommunista
elnyomást követően talpra tudott
állni és meg tudott erősödni.
A magyar államtitkár, aki
ortodox karácsonyi rendezvényeken vesz részt az orosz
fővárosban, a magyar kormány
nevében magyarországi látogatásra hívta meg Kirillt,
Oroszország pátriárkáját a
magyar kormány segítségével
felújítandó budapesti Petőfi
téri orosz ortodox templomnak
az év végére vagy 2018 elejére
tervezett átadására. Az orosz egyházfő a
meghívást elfogadta.
(MTI/Fotó: sv vikariatstvo.ru)

Tizennégy érmet szereztek a jenei kempósok
Büszkék lehetnek a Budajenő Kempo
Klub sportolói teljesítményükre, hiszen
remek eredményekkel búcsúztatták
a 2016-os esztendőt. Az év utolsó
erőpróbáján hat arany-, hat ezüst- és
két bronzérem került jenei nyakakba.
A december 10-én rendezett I. Hegyvidék
Kempo Kupán Katona Richárd és Lacza
Ábel két kategóriában is felállhatott a
dobogó legfelső fokára, míg Komlenecz
Roland és Fülöp Márk is megnyert egy-egy
versenyszámot. Az Osvald-testvérek
közül Hanna és László is gazdagodott
ezüstéremmel, Kovács Ádám pedig
bronzszínű medáliával. A csapatok
versengésében a Budajenő Kempo Klub
az élmezőnyben végzett a megszerzett
hatodik hellyel.
A fővárosi tornára mintegy százhúsz
versenyző nevezett nem kevesebb, mint
tizenkilenc csapatból. Formagyakorlat, gyo,
semi kempo, submission, kempo kumite

és full kempo szabályrendszerekben, három tatamin
zajlottak a bemutatók és a
küzdelmek reggeltől estig.
Az eseményt megtisztelte
jelenlétével Amatto Zaharia,
a
Nemzetközi
Kempo
Szövetség román elnöke,
aki ha már ellátogatott
Magyarországra, versenyzői
p
g
csapatot
is hozott magával.

Az IKF vezetője a torna ünnepélyes
megnyitóján dandiplomákat adott át
többek között a Budajenő Kempo Klub
két mesterének, Németh Istvánnak (5.
dan) és Lacza Ádám Illésnek (4. dan).
Ezzel a kupával zárta a 2016-os
esztendőt a Magyar Kempo Szövetség.
pecsu.hu

Nagykovácsi Budaörsöt is előzi
A legmagasabb átlagos vásárlóerővel idén is Liechtenstein (63 011
euro), Svájc és Luxemburg büszkélkedhet Európában, a kontinens
legkevésbé tehetős lakosai pedig
Fehéroroszországban, Moldovában
(1148 euro) és Ukrajnában (803
euro) élnek. Magyarország egy helyet
javított: a vizsgált 42 ország között a
30. helyezett - derül ki a Gfk legújabb
vásárlóerő elemzéséből.
A vásárlóerő a tanulmányban az adózás
után egy főre jutó, elméletileg elkölthető
jövedelmet jelenti, beleértve bármilyen
állami juttatást, értékei nem követik az
inflációt és a regionális árkülönbségeket
sem tükrözik. A GfK a vásárlóerő tanulmányt minden évben 42 európai országra
vonatkozóan készíti el a települések és
irányítószám-körzetek szintjéig.
A magyar vásárlóerő európai átlagtól

való eltérését mutató index a tavalyi
38,4 százalékról 40,6 százalékra nőtt, a
magyar lakosság az európai átlag mintegy
kétötödéből gazdálkodik. Az egy főre jutó
nemzeti vásárlóerő a tavalyi 5239 eurót
meghaladva 2016-ban 5549 euró volt.
Az országban Budapesten a legmagasabb az egy főre jutó átlagos vásárlóerő,
6963 eurós értéke eléri az európai átlag
50 százalékát. Az ország 19 megyéjéből
hét megyében rendelkezik a lakosság az
országos átlag fölötti vásárlóerővel, ezek
a főváros vonzáskörzetében, valamint
az osztrák határvidéken találhatók. A
legszegényebb régió továbbra is a román
és ukrán határ mellett fekvő SzabolcsSzatmár-Bereg megye, ahol évi 4152 eurós
vásárlóerő jut egy főre, ami az országos
átlagtól 25 százalékkal marad el.
A leggazdagabb és a legszegényebb
megye közötti különbség tovább mérséklődött annak köszönhetően, hogy a

fővárosi index enyhe csökkenése idén is
folytatódott (127,2-ről 125,5-re) és a sereghajtó Szabolcs-Szatmár-Beregé ezúttal is
meghaladta az előző évit (74,1-ről 74,8-ra
nőtt). Ez a tendencia általánosságban igaz
a vásárlóerő szempontjából kettészakadt
ország két felére is: a módosabb dunántúli
megyék többségének vásárlóereje enyhén
csökkent (kivétel Győr-Moson-Sopron,
Vas és Veszprém megye), míg a legszegényebb keleti megyék indexe jellemzően
nőtt.
Budapest indexe összességében és
kerületenként vizsgálva is csökkent, az
V. és a VI. kerületet kivéve. Legnagyobb
mértékű csökkenés a XXIII. és a III.
kerület esetében figyelhető meg.
Az 5000 főnél nagyobb települések
Budapest nélküli rangsorában az egy főre
jutó vásárlóerő országos átlaghoz viszonyított aránya alapján az első öt helyen
Üröm (150,5), Paks (146,8), Nagykovácsi
(144,8), Budaörs (139,8) és Solymár
(135,3) áll.
(MTI)
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Magyar Örökség-díjas az Albert-házaspár
és Albert Zsuzsa irodalmi munkásságát, a
korondi Páll család generációkon átívelő
fazekas művészetét, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Jelenlét Programját
és Zoltánfy István képíró művészetét
ismerték el a díjjal. A rendezvényt az
MTA mellett az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.
Szijártó István, az irodalomtudományok
kandidátusa és a Százak Tanácsának
ügyvivő elnöke méltatása szerint Marek

Fotó: Szőts László

„Szükségben egység, kételkedésben
szabadság, de mindenben szeretet.”
Szent Ágoston szavai pontosan
kifejezik Albert Zsuzsa József Attiladíjas költő, a Magyar Rádió irodalmi
szerkesztője és Albert Gábor Kossuthdíjas író, szerkesztő életének és írói
életművének lényegét. A Budakeszin élő
házaspár Magyar Örökség-díjat kapott
a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) dísztermében december 17-én
megrendezett ünnepségen.

A Magyar Örökség és Európa
Egyesület 85. alkalommal ítélte
oda a korunk, valamint a II.
világháborút megelőző időszak
legjelentősebb magyar teljesítményeit jutalmazó Magyar
Örökség-díjakat. Hámori József, a
Magyar Örökség-díj bíráló bizottságának elnöke megnyitójában
elmondta, hogy 1995 óta több
mint háromezer javaslat érkezett
a bizottsághoz magyar teljesítmények elismerésére esetenként a
kiegyezésig visszamenőleg, határainkon belüli és a határon túli
magyar közösségekből egyaránt.
A bíráló bizottság titkos szavazással negyedévenként hét-hét
Albert Zsuzsa, Albert Gábor
kitüntetést adományoz, amellyel és Novotny Zoltán, a díj átadója
pénzösszeg nem jár. A kitüntetettek egy Szent Koronát ábrázoló jelvényt Zsuzsanna és Albert Gábor fiatalon találtak
és egy oklevelet kapnak arról, hogy telje- egymásra, 1954-ben kötöttek házasságot,
sítményük magyar örökség. Mégis sokan s immár 62 éve két gyermek, hat unoka
erre az elismerésre a legbüszkébbek, mivel és két dédunoka aranyozza be napjaikat.
nevüket az „aranykönyv” őrzi, mellyel Személyesen éltek át mindent a XX. század
bekerülnek a magyarság láthatatlan második felétől az irodalom és közéletünk
szellemi múzeumába.
világában. A rádiós szerkesztőnő száznál
Csukás István írói életművét, Cziffra több kiváló íróról, művészről - a legnaGyörgy zongoraművészetét, Albert Gábor gyobbakról - közel félezer emberrel beszél-

Elhunyt Erkel Tibor
Erkel Ferencnek, a magyar
nemzeti himnusz zeneszerzőjének leszármazottja,
zongoraművész,
zenei
rendező, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
tanszékvezető egyetemi
tanára, a budakeszi Erkel
Napok állandó résztvevője
január 28-án, életének 83.
évében hunyt el.
Erkel Tibor 1934 januárjában
született Csökmőn. Erkel Ferenc leszármazottjaként tanulmányait fiatal korától
meghatározták a család zenei hagyományai.
A gimnázium elvégzése után a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola zongoraszakos
hallgatója volt.
Pályafutását a szegedi konzervatóriumban kezdte zongora- és kamarazeneoktatással. 1964-től 50 éven át a Zeneakadémián tanított, 1969-től tan-
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székvezető egyetemi tanárként. Erkel
Tibor Lendvai Ernő Bartók-kutató hívására
1963-ban a Magyar Rádióhoz
került, amelynek előbb zenei
rendezője lett, majd 1992-ig
zenei
főosztályvezetője
volt. 1979-től 1983-ig a
Művelődési Minisztérium
Színház-, Zene- és Táncművészeti osztályának vezetője
volt, majd 1992-től két éven át
a Művelődési és Közoktatási
Minisztériumban töltött be
hasonló posztot. 1996-tól a
MIÉP színeiben politizált,
1998 és 2002 között mint országgyűlési
képviselő, majd 2002 és 2006 között a
Fővárosi Közgyűlés tagjaként.
Munkásságát
1986-ban
Erkeldíjjal, 2012-ben a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével ismerték el. Az Erkel
Ferenc Társaság alapító tagja, alelnöke
volt, majd örökös tiszteletbeli alelnöke
lett.
(MTI)

getve készített izgalmas műsorokat. Ezt
a Legendás irodalom 1994. Szindbád
kiadó, a Hétkrajcár kiadó, majd 1999-től
Irodalmi legendák, legendás irodalom (Pro
Pannonia kiadó) 11 kötetébe szerkesztve
és megjelentetve – valóban igazi irodalmi
szenzáció, az utókor számára felbecsülhetetlen ajándék szubjektív irodalomtörténet
ez a finom hangú lírikustól, aki költőként
Weöres Sándort, Rába Györgyöt, Csorba
Győzőt tekinthette mesterének.
Az író férj századokat visszalépve a
magyar múlt, évezredeket
az emberiség nagyjaihoz
– teremtett önálló világot
szépíróként és gondolkodóként. Tellér Gyula szerint
Albert Gábor egy olvasónaplót tesz elénk köteteiben,
amelyben a XIX. és XX.
század irodalma, magyar
közélete, a konfliktusrendszerek, döntési problémák,
s ezeken keresztül a magyar
társadalomnak, a magyar
nemzetnek közéleti gondjai
is megjelennek. Albert Gábor
családjával az osztályidegen
értelmiségiek életét élte.
A kőszegi katonai alreál,
a pécsi gimnázium, majd
egy-egy félév a pedagógia
főiskola, a református
teológia, a jogtudományi egyetem
diákjaként, végül az ELTE bölcsészkarán magyar-könyvtáros szakon szerez
diplomát. Az Országos Széchényi
Könyvtárban tíz évig, majd az MTA
Bartók Zenei Archívumában húsz
évig dolgozott. 1986-ban a Magyar
Írószövetségben tartott beszédének
ihletője a közösség iránt érzett felelősség
és aggodalom. A Református Egyház
Értelmiségi Konferenciáinak (Szárszó
Soli Deo Glora) egyik szervezője Merétey
Sándorral, Tenke Sándorral, Tőkéczki
Lászlóval. Udvaros Bélával szervezi az
Evangéliumi Színházat. Legismertebb
szociográfiája az Emelt fővel a bukovinai
székelyek kálváriájáról (1983). Az Új
Magyarország c. napilap főszerkesztője
1991-ben. Tagja a Magyar Művészeti
Akadémiának, a Százak Tanácsának.
Életmű-sorozatát a PONT Kiadó
gondozza igen szépen - eddig 6 kötet
regény és 6 kötet novella jelent meg
náluk. 1956-os regényét (Hol vannak
azok az oszlopok?) jelenleg fordítják
angolra. Belső monológok, lírai látomások
jelennek meg egyetemességre törekvő
műveiben. Népi és urbánus, nemzeti és
globalista vitázók között Albert Gábor
egy európai magyar, független értelmiségi, aki tudja, hogy a kultúra egy
nemzet igazi alkotmánya. Albert Zsuzsa
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének,
Albert Gábor a magyar Érdemrend
Tisztikeresztjének kitüntetettje.
Koós Hutás Katalin
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Aki az igazságért a falakat is le meri bontani
„Annál az embernél, aki hajlandó az
igazságért elmenni a falig, csak egy
különb van: aki a falakat le is meri
bontani. Nagy Gáspár ...szelíd hajthatatlanságával széttörte az októberi
tavasz hőseiről gyártott kommunista
hazugságokat.” - méltatta a Kossuthdíjas költőt Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke január 7-én.
Halálának 10. évfordulóján a budakeszi
Jobb Kor Polgári Egyesület az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával annak a költőnek avatott szobrot
január 7-én, aki a magyar irodalmi és
közéletben bátorságával talán a legtöbbet
tette, hogy a hazugság és zsarnokság
világát egy tiszta és jobb kor váltsa fel. –
áll az egyesületnek az 56-os emlékbizottsághoz benyújtott pályázatában. A szobor
megalkotására Oláh Katalin szobrászművészt választották, aki a klasszikus és
reneszánsz mesterek méltó utódjaként
lélekkel tudja megtölteni a rideg követ: a
sokszor érthetetlen modern alkotásokkal
ellentétben valósághűen, a szívünkhöz
közel állóan mintázza meg szobrait.
A szobor környezetének kialakításában
Bechtold Gábor és családja segítette a
polgári egyesület tagjait.

…Nem volt forradalmár alkat, ám a
vallás parancsa, aranyszava: Ne hazudj!
arra kényszerítette, hogy mindig az igazság
mellett álljon ki. Vagyis a rút, mi több
gyalázat megnevezésével teremtett lelki
béke légyen megnyugvása, az elszenvedett
pofonok ellenében vigasza. „és nekünk
nem szabad feledNI /a gyilkosokat néven
nevezNI.”

ORBÁN VIKTOR: AKI

AZ

IGAZSÁGÉRT A FALAKAT IS LE MERI
BONTANI

„Nagy Gáspárra úgy emlékszünk, mint
aki személyes küldetésének tekintette az
’56-os mártírokra való emlékezés örök
érvényű keresztény parancsát, és ezzel a
nyolcvanas évek derekán elevenébe talált

OROSZ ISTVÁN: MEGRAJZOLJA-E
A SZOBOR IS A MAGA VARÁZSKÖRÉT?

Elsőként Orosz István grafikusművész,
Nagy Gáspár testi-lelki jó barátja a költő
sorával köszöntötte a rendkívüli hideg
ellenére igen nagy számban egybegyűlt
hallgatóságot: „Jöjjön a fagy, melegítsen!
Ha nagy a hideg, ösztönösen egymáshoz
húzódunk, de ne felejtsék, a költészet is
éppen erre való: hogy varázskört rajzoljon
körénk, s e körben közelebb kerüljünk
egymáshoz.
Hogy
melegedjünk.”
Közvetítheti-e azt az összetartozás érzést
itt Keszin, széles e hazában és messze
mindenütt, ahol magyarok élnek, azt, amit
a költemények sugároznak? – kérdezte
orosz István, aki a szoborban felfedezte
a költő evangéliumi szelídségét és konok
következetességét is, ahogy céltáblaként
állt ki a versek mellé az írástudók felelősségét magától értődő természetességgel
vállalva, sőt hirdetve. Hiszen: „Aki a
félelmen túli tartomány / dalokra elszánt
kölyke, / jól tudja miért e földi ágy, / s
miért a csillagok… fölötte.”

NEM

SZAKOLCZAY LAJOS:
ENGEDHETTE MEG, HOGY

MEGGÖRBÜLJÖN A VILÁG
GYÉMÁNTTENGELYE

Szakolczay Lajos irodalomtörténész, Nagy
Gáspár barátja és életművének ismerője,
a Magyar Írószövetség tagja beszédében
kiemelte: „a példás életét sokszoros
harcban megélő költő makulátlan tartást
hagyott maga után, az 1956-os magyar
forradalom szellemén való őrködést.

az akkor harminc éves júdásfa
árnyékában hűsölő elvtársaknak.
Annál az embernél, aki hajlandó
az igazságért elmenni a falig, csak
egy különb van: aki a falakat
le is meri bontani. Nagy Gáspár
ilyen ember volt. Nem ő kereste
magának ezt a küldetést, inkább
csak hagyta, hogy a küldetés
megtalálja őt. Le merte írni, amiről
mások legfeljebb csak beszéltek,
és beszélni mert arról, amiről a
legtöbben csak hallgattak. Szelíd
hajthatatlanságával széttörte az
októberi tavasz hőseiről gyártott
kommunista hazugságokat. Két
évtizeden keresztül 23 ügynök
leste minden egyes mozdulatát.
Azóta már mindannyian megértettük: a végelgyengülés felé
araszolgató gulyáskommunizmus okkal
tartott az ő tetemre hívó szavaitól. …Már
ahhoz is, hogy rendszerbontó költeményei
legalább a nyomdáig eljussanak, kivételes
költői bravúrokat kellett bemutatnia a
cenzorok által felállított felemás korlátokon. Neki ilyen feltételek mellett sikerült

elérni azt, amire a magyar irodalom történetében csak a legbátrabbak és a legelkötelezettebb költők voltak képesek: verseivel
fordítani tudott a magyar nemzet sorsán.”
A szobrot Orbán Viktor miniszterelnök,
Oláh Katalin szobrászművész, Orosz
István és Szakolczay Lajos leplezték le,
mely alatt hangfelvételről Nagy Gáspár
maga szavalta verseit a Szabadítót
mondani című dupla CD-lemezről.
Az alkotást Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke áldotta meg.
A Jobb Kor Polgári Egyesület a szobrot
egy oklevél kíséretében átadta Budakeszi
városának, melyet dr. Csutoráné dr. Győri
Ottília polgármester vett át. A műsorban
Kristófi Ágnes és Turgonyi Zoltán közreműködött.
Az ünnepségen megjelent Nagy
Gáspár felesége, Szabó Márta és három
gyermekük, Réka, Áron és Rita a családjaikkal; Navracsics Tibor, az Európai
Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa; Soltész Miklós,
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár; Fekete
György, a Magyar Művészeti Akadémia
elnöke; Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi
Múzeum főigazgatója; Csenger-Zalán
Zsolt országgyűlési képviselő; Horváthné
Kántor Klára, Nagytilaj polgármestere.
A szoboravatás után a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumban – mint
2007 óta minden januárban – irodalmi
estet tartottak Nagy Gáspár emlékére
Szerethetett engem az Isten címmel a
Budakeszi Széchenyi Baráti Kör rendezésében. Nagy Gáspár a kör elkötelezett

tagja volt. A műsort Kőrösiné dr. Merkl
Hilda állította össze és szervezte, egyben
a műsort is ő vezette. Az estet a Széchenyi
Társaság, a Nagy Gáspár Alapítvány és a
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
támogatta.
Koós Hutás Katalin
Fotók: Bánkuti Ákos
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P r o g r a m0 a j á n l ó
Március 1. szerda 19 óra

Március 6. hétfő 10 óra

2017. I. szám
Március 19. vasárnap 16 óra

SVÁBBÁL Biatorbágyon

A HOSSZABBIK ÚT

RÓMEÓ ÉS JÚLIA

HALÁSZ JUDIT

Juhász Ferenc Műv Kp.
(JFMK)
Tel.: 06-23-310-636

színházi nevelési előadás
Belépő: 2000 Ft
www.marczi.hu

12-18 éves diákoknak
Jegy: 1500 Ft
www.marczi.hu

családi koncertje
Jegy: 2400 Ft.
www.marczi.hu

Február 25. szombat 19 óra

Március 2. csütörtök 18.30

Március 6. hétfő 19 óra

Március 19. vasárnap 19.30

ANTALFFY PÉTER

Március 27. hétfő 19 óra

TAVASZI BEZSONGÁS

történész
Az inkák és az absztrakt
művészet

INDIAI ZENEKLUB

Jegy: 1000 Ft
www.marczi.hu

Március 16. csütörtök 18.30

Márc. 7. kedd 9, 10 és 11óra

Nonstop impro
a Szindra társulattal
Jegy: 1000 Ft
www.marczi.hu

Elképzelt mítoszok

KALÁKA KICSIKNEK

Március 21. kedd 11 és 14.30

Március 30. csütörtök 18.30

Jegy: 1800 Ft
www.marczi.hu

A BÉKAMENYECSKE

SVÁBBÁL Budakeszin
a Svábhegyi Német
Önkormányzattal
védnök Tarnai Richárd
kormánybiztos
a Széchenyi Ált. Iskolában
(SZIÁI)
Jegy: (30) 520-6002;
(20) 519-5755

Február 26. vasárnap 16 óra
BUDAKESZI FARSANG

utcai felvonulás,
álmenyegző, táncház
az Erkel Ferenc Műv.
Központnál (EFMK)
(Fő u. 108. Tel.: 06-23-451-161)

A fáraók templomainak
titka
Jegy: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Március 2., 9., 16., 23. és 30.
19 óra
Moldvai és gyimesi

Február 26. vasárnap 18 óra

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

SHADOW MAGIC BAND

Jegy: 800/500 Ft
www.marczi.hu

a nagykovácsi Öregiskolában
Kossuth u. 78.
Tel.: 06-23-356-362

Február 26. vasárnap 14 óra
KITELEPÍTÉSI

megemlékezés
a biatorbágyi JFMK-ban

Február 26. vasárnap 19 óra

Március 3. péntek 10 óra
PANKA
ÁLOMORSZÁGBAN

Interaktív mese az alvásról
3-6 éveseknek
Jegy: 1500 Ft
www.marczi.hu

GÁLAHANGVERSENY

Március 4. szombat 9-12 óra

a Hegyvidéki Solti György
Zenekarral a Marczibányi
téri Műv. Központban
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

BUDAKESZI ZSIBVÁSÁR

Február 27. hétfő 18 óra
A KOMMUNIZMUS

emléknapja
Faragó Annamária:
Háború és lélek c.
könybemutatója
a budakeszi EFMK-ban.

Február 28. kedd 9 óra
Tavaszi KÓPÉ-BÉRLET

óvodásoknak,
kisiskolásoknak
a nagykovácsi Öregiskolában.

Február 28. kedd 18 óra
ÖN-TÉR-KÉP

Zseni Annamária
pszichiáter és
Jelenczki István rendező
filmje
Nemzetállítás a családállítás
mintájára
a biatorbágyi JFMK-ban.

a budakeszi EFMK-ban.

Március 4. 10 óra
RÜGYKÓSTOLÓ TÚRA

találkozó a Korányimegállóban.
Jegy: 1000 Ft
a budakeszi EFMK-ban.

Március 4. szombat 11 óra
MOLNÁR KRISZTINA
RITA költő és
SINHA RÓBERT

gitárművész
Jegy: 1800 Ft
www.marczi.hu

Március 8. szerda 10 és 10.30
Örkény István
EGYPERCES TÖRTÉNETEK

14 éven felülieknek
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Március 10. péntek 19 óra
KERÉKPÁROS NÁSZÚT

a világ körül – beszámoló
a nagykovácsi
Öregiskolában.

Március 10. péntek 19.30
LYUKASÓRA PRÓZA

Résztvevők: Szabó T. Anna
moderátor,
Kiss Judit Ágnes,
Nyári Krisztián, Fehér Béla
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Március 11. szombat 19 óra
KESZI TÁNCHÁZ

a budakeszi EFMK-ban.

Március 22. szerda 19 óra
KEPES ANDRÁS

VilágKÉP c. előadása
a budakeszi EFMK-ban.
Jegy: 06-20-2600-745

Március 25. szombat 11 óra
BANYAMOSODA

vásári komédia 5-8
éveseknek
Jegy: 1500 Ft
www.marczi.hu

Március 25. szombat 19 óra
KALÁKA felnőtteknek

Vendég:
Szirtes Edina Mókus
ZIRTES EDINA MÓKUS

Jegy: 1200 Ft
www.marczi.hu

Március 26. vasárnap 19 óra

Március 12. vasárnap 16 óra

ZONGORAHATOK

ZWICKL POLKA PARTY
a budakeszi EFMK-ban.

Hirling Bettina,
Medgyesi Zsolt,
Moldoványi András,
Várallyay Fülöp,
Várallyay Kinga, Vojtek Jan
Belépő: 1800 Ft
Elővételben: 1300 Ft
Diák és nyugdíjas: 900 Ft
www.marczi.hu

Március 12. vasárnap 20 óra
NYS KLUBKONCERT

Huzella Péter,
Rátóti Zoltán,
Tóth István, Huszár Mihály
Belépő: 1200 Ft
Elővételben: 800 Ft
www.marczi.hu

Március 31. péntek 19 óra

Március 4. szombat 19 óra

Március 17. péntek 14 óra

MALEK ANDREA és a
Budapest Jazz Orchestra
Belépő: 2600 Ft
www.marczi.hu

KIRÁLY LINDA és
VIKTOR

FEHÉRLÓFIA
kortárs zenés mesejáték
a SZIÁI-ban

koncertje
Belépő: 3600 Ft
www.marczi.hu

Március 5. vasárnap 11 óra
MAZSOLA és TÁDÉ

Jegy: 1400 Ft
a budakeszi EFMK-ban

Március 17. péntek 17.30

Április 8-9. szombat-vasárnap

MARCZI ESTEK
PINDROCH CSABA

Tavaszi Etyeki Piknik 2017
Újhegy – Szépvölgy

színművésszel
www.marczi.hu

Március 1. szerda 9 óra
és 10.30

Március 5. vasárnap 16 óra

Március 18. szombat 15 óra

FEDÁK SÁRI

BELVÁROSI BETYÁROK
Megzenésített mondókák
Jegyár: 1300 Ft
www.marczi.hu

Szűcs Nelli önálló estje
Jegy: 2200 Ft
Elővételben: 1800 Ft
www.marczi.hu

IRODALMI
BARANGOLÁS
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Kalotaszegi népmese
bábokkal, muzsikával
Jegy: 1500 Ft
www.marczi.hu

Kiss Eszterrel
a pátyi közösségi házban
(Rákóczi út 13.)

Április 19. szerda 19 óra
STAND UP COMEDY

Bödöcs Tiborral
Info: 06-20-2600-745
A budakeszi Erkel Ferenc
Művelődési Központban
(Fő utca 108.
Tel.: 06-23-451-161)

Buda környéki Irányt

Program
0 ajánló
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg.
Kérem, hogy hirdetéseiket március 25-ig juttassák el hozzánk!

• MEZŐGAZDASÁGI
MUNKÁSOKAT keresnek
februártól zsámbéki, 100
hektáros gyümölcsösbe.
Egész éves, bejelentett
munka. Szállás ingyen.
Jelentkezés alfakertesz@
alfakertesz.hu;
Tel.: 06-30-914-1232
• IDŐSGONDOZÓKAT keres
szociális ápoló-gondozó
vagy egészségügyi
végzettséggel a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület pátyi idős
otthona. Jelentkezés
önéletrajzzal, személyesen
időpont-egyeztetés

után Cselényi Franciska
intézményvezetőnél:
+06-30-690-3500 vagy
cselenyi.franciska@maltai.hu.
• TAKARÍTÓT keres a
Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnázium délutáni 8 órás
munkakörbe. Jelentkezés
személyesen a gazdasági
irodán vagy telefonon:
06-23-451-946.
• SOFŐRÖKET keres
szolgáltató cég nagykovácsi
telephelyére. C-kategóriás
jogosítvány, önálló
munkavégzés szükséges.
Az önéletrajzokat
info@jager.hu-ra várják

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban
egy műszakos ÉS osztott műszakos takarítónőket keres.
AZONNALI MUNKAKEZDÉS!
További információkért hívja Németh Juditot:
06-30-274-53-32
Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk!

L A KO S S Á G I A P R Ó H I R D E T É S
• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves
szakmai, kiállítói, tenyésztõi gyakorlattal vállalja az Ön
otthonában kutyája teljes körû
kozmetikáját. 06-23-450-866,
06-20-9735-090

minden szinten; újrakezdőknek
nosztalgiázóknak. OROSZ
ÜZLETI NYELV középfokon.
Tel.: 06-23-453-217 Budakeszi

• PALACKOS PB-GÁZ ingyenes
házhoz- szállítással.
Elõrendelés: 06-20-922-0263

• FRANCIA ÉS OLASZ
nyelvoktatás Budakeszin
diplomás nyelvtanárnál.
Tel.:+36-30-3060025,
facebook.com/
budakeszinyelvoktatas

• ELEKTROMOS GÉPEK
(háztartási, ipari), berendezések
javítása, hibakeresése. Gépkocsi
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK
megbízható, munkájukra igényes generátorok és indítómotorok
idősgondozókat, takarítónőket, javítása, felújítása.
Villanyszerelés, javítás,
bébiszittereket, igény szerint,
hibakeresés. Páty, Orgona u. 5.
akár bentlakással is. Empátia
Tel.: 06-30/792-6145, 06Iroda. Tel.. 06-70-380-5650,
20/984-3782
06-20-465-8458

• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgépek,
fagyasztók javítása garanciával,
hétvégén is. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Akciós lakásklíma
szerelés. Tel.: 06-20-467-7693
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes
körű szolgáltatás! Időpontkérés, vérvétel…! Kiszállási díj:
4500 Ft. Tel.: 06-20-423-9708

Trokán Anna színművész a Herman Ottó Állatvédő
Egyesület (HEROSZ) egyik menhelyén fogadta örökbe
4 hetes korában Bolló kutyát, akivel – immár 6 éve –
elválaszthatatlan jó barátok.

•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263

• KOVÁCS TEOFIL műgyűjtő
legmagasabb áron készpénzért
vásárol festményeket,
bútorokat, ezüsttárgyakat +
6-12 evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, borostyánokat,
porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/382-7020

• EZERMESTERI MUNKÁK,
műholdantenna szerelése.
• ANGOL KORREPETÁLÁS
általános- és középiskolásoknak. Szabó Norbert Tel.: 06-20-259OROSZ minden korosztálynak 3461, 06-20-220-4835
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A hirdetések tartalmáért és a szolgáltatások minőségéért a kiadó felelősséget nem vállal.

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

Buda környéki Irányt
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C4ET – Állampolgárok
az Energiatudatosságért
A C4ET az Európai Unió, Erasmus+ programja által támogatott 3 éves projekt, amely
megvalósításán egy nemzetközi konzorcium dolgozik közösen (a konzorcium tagjai
Franciaországból, Belgiumból, Horvátországból, Németországból, Olaszországból és
Magyarországról delegálódnak).
A projekt célja, hogy az európai polgárok tudatosságát növeljék a globális környezeti problémák
területén, oly módon, hogy a könnyebben tudjanak változtatásokat eszközölni a mindennapi életük során a pozitív változások érdekében.
A konzorcium 6 különböz fókuszterületet állapított meg, melynek keretein belül 30 innovatív pedagógiai célzatú eszköz kerül kifejlesztésre.
A HAT FÓKUSZTERÜLET:
1. Klímaváltozás és energia
2. Az otthoni és munkahelyi élet összekapcsolása az energiatudatosság szempontjából
3. Állampolgárok által vezérelt körforgásos gazdaság az épített környezetben
4. Az állampolgárok bevonása az energiatudatos felhasználás politikai és jogszabályi kérdéseibe
5. Vidéki területek lakói az energiatudatos felhasználásáért
6. Hogyan befolyásolhatják az állampolgárok a vállalatok környezetbarát viselkedését?

A projekt megvalósítása során 2017-ben több rendezvény és ismertet fórum megrendezésére kerül majd sor.
CITIZENS FOR ENERGY TRANSITION projekt száma: 2015-1-FR01-KA204-015349"
További információk a www.citizens4energytransition.org projekt weblapján, illetve dorottya.pek@trebag.hu,
vagy nora.kovesd@trebag.hu e-mail címen.

Vezesse be a legújabb,

EU-s szabvány szerinti innováció
irányítási rendszert vállalatánál!

A tudásalapú társadalom vállalkozásainak egyik f hajtóerejét maga a tudás adja, amely a versenyképesség biztosításának fontos alapeleme.
Napjaikban az innovációra es figyelem jelentsen megntt, mivel a fejldés sebessége nagyon gyorsan növekszik, a legújabb tendencia
szerint 4. ipari forradalom napjait éljük.
Az Európai Unió Szabványügyi Testülete 2013-ban kidolgozta a CEN/TS 16555 számú Innováció Menedzsment Szabványcsaládot, amelynek
célja, hogy útmutatás adjon a szervezetek számára az innováció irányítási rendszer bevezetésére, fejlesztésére és fenntartására.
A Trebag Kft. 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be az Erasmus + pályázati rendszerbe, hogy oktató anyagot dolgozzon ki a szabványcsalád
els tagjának bevezetésére.
2017. május 8. és 12. között 5 napos angol nyelv képzést szervezünk Budapesten, a szabvány bevezetéséhez
szükséges ismeretrl.

A helyek nagyon korlátozottak, az innovációs szabvány iránt érdekld és a angolul beszél szakembereket jelentkezését várjuk!
INNOME projekt projektszám: 2015-1-HU01-KA202-13551"
További információ a http://innovationdevelopment.eu/ a projekt web lapján, illetve andrea.kovesd@trebag.hu,
vagy zsoﬁa.bulla@trebag.hu email címen.
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SW SOLUTIONS
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AZ ANGOL JOGI TÁRGYÚ FORDÍTÁSOK SPECIALISTÁJA
Tel.: 06-30-9923-417 • E-mail: swsolutions@indamail.hu
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u.91.

A hiteles és megbízható fordítás napjainkban egyre fontosabb tényező a
cégek életében. Tapasztalatunk szerint külföldi érdekeltségű cégek életében
kulcsfontosságú a minőségi fordítási munka, számtalan jogi,- és anyagi
konzekvenciával járhat egy nem megfelelő terminológia használatával fordított,
kötelezettségvállalással járó szerződés megkötése.
Irodánk prioritása a pontos fordítások elkészítése, a megfelelő gazdasági és
jogi terminológia felhasználása munkánk során. Számunkra a jogi fordítás a
legizgalmasabb kihívás, nincs reménytelen eset! Jogi végzettség hiányában a
pontos jogi szakfordításokat nehezen kivitelezhetőnek tartjuk, ezért nálunk
mindkét szakértelem rendelkezésre áll!
Az alábbi dokumentumok fordítását vállaljuk magyarról angol nyelvre illetve angolról magyarra:

Polgári jogi szerződések (adásvételi, bérleti, vállalkozási, megbízási, stb. szerződések)
• céges iratok (alapító okiratok, cégkivonatok, jegyzőkönyv, stb) • jogszabályok •
• pályázati anyagok • egyéb hivatalos iratok •

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

Móniház Családi Napközi

AG O R A

1-3 éves gyermekek számára

Kft-k,

Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek
részére,
AGORA Kft.
Kalkulációk, tervek, értékelések,
2094. Nagykovácsi,
Folyamatszervezés, szabályzatok.
Dózsa Gy. u. 18.

Tapa sztalat , szaké rtelem ,
m e g b ízh a t ó sá g!

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda

26/389-132
30/9520-654
www.agorahungary.hu

Információ: 06 30 471 33 41
Budakeszi, Széchenyi u. 203.
www.monihaz.hu
facebook: www.facebook.com/Monihaz.csana
Vendégeink lehetnek gyermekükkel,
kipróbálhatják családi napközinket 3 fél napra

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre
való bontás, helyreállítás.

A márciusban megrendelt készleten levő
sírkövek árából 20% kedvezményt adunk.
Műhely és kiállító kert: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.
Molnár Tibor: 0620-518-4960

www.molnar-sirko.hu

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja
Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó
házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot
és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!
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
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Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés
2071 Páty, Kovács Imre utca 7.
a Telki úton az első utca balra

¡

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben
y

HÁZI HURKA, KOLBÁSZ,
PÁCOLT PISZTRÁNG
- Tőkehús

felsõruhák, ágynemûk, takarók
vegytisztítása, mosása
¡

¡

bõr, velúr és irhabundák
tisztítása és festése

függönyök, drapériák leszedése
¡

tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése
és tisztítás utáni visszahelyezése

- Baromﬁ
- Házi zsír

¡

- Friss tepertő
Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

- Disznósajt
- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak

ítóba
Vízlágy ta
t
sótable

k
25kg/zsá
t
F
0
0
2.1

Nyitva tartás:: K, Sz
Sz, Cs
Cs P:
Cs,
P: 77-18
-1118
8 Sz
S
Szo
zo 77-13
-13
13 H
H, V
V:: zá
zárv
zárva
árv
rvaa

0623/343-324
16

háztól házig szállítás

Kórósi Miklós vegytisztító
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!

