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A Budakeszi Tündérkert
vendége volt Áder János
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Pásztor Győzőé a Hit pajzsa
Pásztor Győző kanonok, dabas-sári
plébános kapta idén a Parma fidei
– Hit pajzsa díjat. A kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkalmából
évente odaítélt elismerést Spányi Antal
székesfehérvári megyés püspök és
Bolberitz Pál egyetemi tanár, a díj első
kitüntetettje adta át február 25-én.
Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke köszöntőjében hangsúlyozta:
Magyarországnak nem a rendszerváltó
politikusok egyezsége hozott változást,
hanem azoknak az embereknek a
bátorsága, akik a némaság idején megszólaltak, akik vállalták hitüket, az együttérzést és a cselekvést a „közöny és a
passzív elfogadás” napjaiban. Úgy fogalmazott: „azért állhatunk ma itt, mert
volt néhány bátor ember, aki életben
tartotta a fényt, és vigyázott arra, ami jó:
a közösségre, a hitre, a családokra és a
nemzeti örökségre”. A kommunizmus nem
„színpadi tragédia”, hanem bűn, emberek
követték el emberek ellen, mint ahogy
emberek voltak azok is, akik vállalták,
hogy szembeszállnak velük.
Bolberitz Pál a díjazottat méltatva
ismertette: Pásztor Győző 1933-ban
született Újpesten. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen 1955-ben végzett
matematika-fizika szakon. Teológiát
Egerben tanult, 1961-ben szentelték pappá.
A pártállam titkosszolgálata felfigyelt
rá, nem végezhetett lelkipásztori szolgálatot, ezért a Fővárosi Vízműveknél lett

Pásztor Győző az elismerést megköszönve elmondta: felszentelése után
28 évet kellett várnia, hogy papként
az oltárhoz állhasson. A Fővárosi
Vízművekhez más, szolgálattól eltiltott
paptársát is sikerült beprotezsálnia, így
abban az időben Budapesten öt felszentelt
pap
dolgozott
vízóra-leolvasóként.
Később, már alföldi falvakban szolgálva
akár egyetlen hittant tanuló diák kedvéért
is elmotorozott a tanyasi iskolákba, mert
a hitoktatásban látta a jövő zálogát. És az
egy hittanos mellett ilyenkor a többi diák
is láthatott hetente egyszer egy papot mondta. Dabas-Sáriban a kommunizmus
idején államosított katolikus általános
iskola újraalapítását azért tartotta
fontosnak, mert tudta, hogy heti egy-két
hittanóra nem képes ellensúlyozni a
heti harminc órában tanító vallásellenes
tanárok munkáját, és a tankönyvekét,
amelyek szerint a tudomány és a hit nem
összeegyeztethető. „A hit pajzsa őrzött
életemben, amikor támadtak és azzal
védtem híveimet”, amikor őket bántották
– fogalmazott Pásztor Győző.
vízóra-leolvasó. Később Kiskunhalason,
majd Hódmezővásárhelyen volt káplán,
1981 óta plébános a Pest megyei DabasSáriban, ahol 1993-ban újraalapította a
katolikus általános iskolát. Ezzel „nagy
vihart kavart a rendszerváltás utáni
Magyarországon, különösen a baloldali
sajtóban”. Ő azonban „erős hittel állta a
sokszor nemtelen, igaztalan támadásokat”
– hangzott el.

Rekordösszegű pályázati keret
szabadidősportra
A Széchenyi 2020 keretében március
közepén megjelent A felnőtt lakosság
prevenciós célú egészségfejlesztése a
szabadidősport révén (EFOP-1.8.6-17)
című felhívás, melyre sportszövetségek, egyesületek és alapítványok is
pályázhatnak. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3
milliárd forint. A kérelmek benyújtására 2017. május 2-től 2018. július
30-ig van lehetőség.
A magyar lakosság egészségi állapota
jelenleg elmarad a Magyarország társadalmi-gazdasági
fejlettsége
alapján
elvárható szinttől, pedig a leggyakoribb
betegségek jelentős hányada mozgásban
gazdag életmóddal, fizikailag aktív életvitellel megelőzhető. A magyar kormány

ezért minden olyan elképzelést támogat,
amely minél több felnőtt és gyermek
rendszeres sportolását, mozgását ösztönzi
országszerte. Minél többen sportolnak,
annál egészségesebb a társadalmunk,
annál nagyobb mértékben csökkenthetők
egészségügyi kiadásaink és annál pozitívabbak versenyképességi és foglalkoztatási mutatóink is.
A támogatási kérelmek benyújtása
május 2-án indul, az első szakaszban
június 2-ig lehet benyújtani. Amennyiben
marad rendelkezésre álló forrás, úgy
egészen 2018. július 30-ig lesz lehetőség
pályázat benyújtására.
Részletes
pályázat:
https://www.
palyazat.gov.hu/efop-186-17-a-felnttlakossg-prevencis-cl-egszsgfejlesztse-aszabadidsport-rvn-1
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MTI, fotó: Katona László
(Pest Megye Lapja)

Egyre több
a megyei érték
Jelenleg több mint 150 megyei érték
található az értéktárban. Az ebből
készült vándorkiállítás az elmúlt egy
évben 27 Pest megyei településen volt
látható, sőt Hargita megyében is.
A megyei önkormányzat 2016 decemberében 6 millió forint támogatást kapott
a Földművelésügyi Minisztériumtól
értéktár-vetélkedőkre Pest megyei és
fővárosi általános iskolák felső tagozatos
diákjai és középiskolások részvételével.
A vetélkedőre közel 50 csapat jelentkezett. Az általános iskolás kategóriában
Jászkarajenő, a középiskolás kategóriában
a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
csapata nyert.
2016-ban először Év Értéke-díjat is
átadtak. Tíz pályázó közül Üllő kapta
az elismerést Doberdói Bánlaky József
(kapcsolódó cikkünk a 11. oldalon)
munkásságának széles körű megismertetéséért. Tavaly megjelent A töki pompostól
a zsenicáig című megyei gasztronómiai
kiadvány is, ami Pest megye jellegzetes és
kevésbé ismert ételeit-italait mutatja be.
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Barnabás testvér bajor kisvendéglő
A gasztronómia a magyar kultúra
kiemelkedő eleme, több mint ezeréves
fejlődés eredménye. Egyedi és karakteres ízvilága befogadó is egyben, amely
hasznosította a viharos történelmünk
során megismert ázsiai nomád, német,
olasz, szláv, török, osztrák és francia
konyhák jó ötleteit. A legnevesebb
magyar vendéglős, Gundel Károly
szavaival élve: „Mindezt ismernii
nemcsak
érdekes,
hanem
hasznos is.” Ezt vallja a Buda
környéki Iránytű szerkesztőségének
gasztronómiai
felfedező csapata, amely nem
kisebb célt tűzött maga elé,
mint hogy személyes tapasztaz
latai alapján ismertesse meg az
olvasóval a budakeszi járás legjobb
éttermeit.
Ahogyan a magyar szálloda- és vendéglátóipar úttörője, a neves vendéglős
dinasztia alapítója, Gundel János is
Bajorországból
érkezett
1857-ben,
13 évesen Magyarországra, hogy pesti
nagybátyjától kitanulja a szakmát,
elsőként mi is egy bajor kisvendéglőt
választottunk Biatorbágyon. A családi
vállalkozásban működtetett éttermet egy
öreg főutcai házban 2014 nyarára alakították ki.
Honlapjuk
(www.bajoretterem.hu)
jól használható, nagyon informatív,
sőt kifejezetten érdekes, kisfilmekkel,
étvágygerjesztő ételfotókkal fűszerezett.
Az asztalfoglalásra megadott telefont
azonnal felvették, s a megfelelő asztal
kiválasztásában a segítőkészség egyértelműen dominált. Parkolni közvetlenül
az étterem előtt kialakított parkolósávban
lehet.
A vendéglátó tér bajorosan rusztikus,
kék kockás, barna fagerendás hangulata
ígéretes, melyet a fiatal, jó kiállású
pincérek kék, a függönyökkel és terítőkkel

harmonizáló egységes öltözete is erősít.
Az étlap rövid, de igényes és hangsúlyosan bajoros. Érdemes elolvasgatni
benne a kis történeteket is; nagyon
szórakoztatóak. Minden étel mellett
feltüntetik a benne előforduló allergéneket is az arra érzékenyek kedvéért.
Az adagok átlagosak, az áruk ehhez képest
magasnak tűnik, amiért
ká
kárpótolnak
az igényes
í
ízek
és az elkészítés
minősége: a konfitálás
és
a
szuvidolás
(vákuumzacskóban,
alacsony
hőmér-

klasszikus étel. A bécsi szelet olyan kiváló
volt, hogy érdemes lenne köretként
pirított burgonya helyett a hagyományos
krumplisalátával kínálni. Nagyon jól
vizsgázott a marhapofa pörkölt rendhagyó
módon téve könnyebbé snidlinges
túrógombóccal, és nem okozott csalódást
a meglepően méretes bajor csülök sem.
Bajor vendéglő nem létezhet csapolt
sör nélkül. Bevallásuk szerint az ország
egyik legszélesebb müncheni Paulaner és
Hacker-Pschorr sörkínálatával várják a
vendégeket. A borkínálatban etyeki és
villányi borászok alkotásai szerepelnek.
Orosz Zoltán tulajdonos étterme külde-

sékleten főzés), mint magyar találmány
minden titkát megismerhetik az étterem
honlapjáról.
Kezdésnek
érdemes
kipróbálni
a Barnabás egyveleget, amely előételvariációk egész kavalkádját kínálja, s
frissen sült bajor pereccel is kérhető. Mivel
Gundel János vendéglőinek kiváló bécsi
szeletük volt, a mi kóstolásunkban is
kiemelt szerepet kapott ez az egyszerűnek
tűnő, ám nagyon könnyen elrontható

tésének Kazinczy Ferenc szavait találta a
legkifejezőbbnek: „Jót, s jól! Ebben áll a
nagy titok.” Nekünk úgy tűnt, komolyan
is gondolják.
Koós Hutás Katalin

BARNABÁS TESTVÉR BAJOR KISVENDÉGL
2051 Biatorbágy, Szabadság u. 19.
Asztalfoglalás: +36-20/9-976-076
Házhoz szállítás: +36-30/616-7711
Nyitva tartás: K-Szo: 21-22; V: 12-21; H: zárva

Már nyáron újraindul a vándortábor
A Kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztosság a
Vándortábor 2017 keretében pályázatokkal ösztönzi az általános és középiskolákat, hogy minél több diákkal
ismertessék meg a sport, a természetjárás és a vízitúrázás örömeit.
Magyarország kormánya társadalmi
szervezetekkel, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetséggel, az Országos Erdészeti
Egyesülettel, valamint a Testnevelési
Egyetemmel összefogva valósítja meg
az új programot.
„Nem csinálunk mást, mint egy régen
már jól működő vándortábort indítunk
újra, de az akkori gyalogos lehetőség most
kiegészül a vízitúrázással is. Az ország
adottságai nagyszerűek ehhez, a sportági

4

háttér pedig komoly szakmai segítséget jelent” – mondta Révész Máriusz
kormánybiztos.
A vízi vándortáborokban 4 útvonalon,
6 napos turnusokban vehetnek részt a
felső tagozatosok és a középiskolásk,
akiket képzett vezetők, biztonságos
túrafelszerelések és előre kiépített sátortáborok várnak: a 6 napos (5 éjszaka) tábor
ára 18 000 forint. Az erdei vándortáborokba 5 útvonalon 130 túrát indítanak
a Mátrában, a Börzsönyben, a Pilisben,
a Bakonyban és a Mecsekben. Minden
útvonalon 6 éjszakát és 7 napot töltenek
el az iskolai csoportok, ennek ára 22
000 forint lesz. A pedagógusoknak a
Testnevelési Egyetem akkreditált, szakirányú vándortábor-túravezetői tanfolyamot indít, a 30 órás képzést elvégzők

napi bruttó 10 000 forintot kapnak, ha
csoportot visznek a természetbe.
Kammerer
Zoltán
háromszoros
olimpiai bajnok kajakos elmondta: a vízi
vándortúrák a Dunán, a Mosoni-Dunán,
Északkelet-Magyarországon pedig a Tisza
felső folyásán Tokajig zajlanak. „Én abba
a korosztályba tartozom, akik még a
vízitúrákon nőttek fel. Sok élménnyel
gazdagodtunk, barátságok, kapcsolatok,
szerelmek alakultak ki egy-egy ilyen
túrán. Előttem van egy emlék, ahogy egy
négyesben ülünk a csapattársammal, én
elöl, ő hátul, közöttünk pedig a bogrács
és több kilónyi hagyma, krumpli, amit
mi szállítottunk” – mesélte el Sydney és
Athén ötkarikás bajnoka.
forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.
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A Jobb Kort és Györgyjakab Mátét tüntették ki
Budakeszi önkormányzata 1995 óta
Budakesziért emlékéremmel, 1999
óta Ifjúsági díjjal ismeri el az arra
érdemesek munkáját a március 15-i
városi megemlékezésen. Idén a Jobb
Kor Polgári Egyesületet és Györgyjakab
Máté, Európa- és világbajnok kajakozót
díjazták az Erkel Ferenc Művelődési
Központban.
A Jobb Kor Polgári Egyesület 2002-ben jött
létre. Elnöke Dalotti Tibor, a többszörös
világbajnok Botafogo Táncegyüttes
vezetője. Szellemi atyja Kiss Iván grafikusművész,
animációs
filmalkotó.
Az egyesület 28 keresztény-értelmiségi
tagja külön-külön is kiemelkedő tevékenységet végeznek a tudományok, a gazdaság,
a művészetek vagy a hagyományőrzés
területén.
Az egyesület tevékenyen részt vett a
Minden Magyarok Zászlajának felállításában, melyet 2006. augusztus
20-án Makovecz Imre avatott fel.
Az Országzászló tövében az ’56-os emlékkövet 2006. október 23-án Wittner Mária
avatta. Wass Albert mellszobrát születésének 100. évfordulójára 2008. január
12-én helyezték el a Fő téri parkban.
A 2007. január 3-án elhunyt Nagy Gáspár
költő emlékére 2017. január 7-én szobrot
állíttattak az 1956-os emlékbizottság
támogatásával, ahol az egyesület személyes

meghívására Orbán Viktor miniszterelnök
mondott beszédet.
Polgári bálok rendezésében vállalnak
szerepet, nehéz sorsú budakeszi gyermekeket nyaraltatnak, akiket év közben is
segítenek. Határon túli gyermekek gyógyítását támogatják, segítik a kárpátaljai
szórványban élőket, így a testvérváros Beregdédát, de az árvíz sújtotta
Csikóstőttősnek is gyűjtöttek adományokat. Támogatták a dévai gyermekotthont, részt vettek a vörösiszap
katasztrófa kármentesítésében és a
csobánkai Élet háza kialakításában.
Szervezői a budakeszi ökumenikus lelki
napnak.
Az egyesület tagjai Ambrózy István,
dr. Bágyoni-Szabó Attiláné, BágyoniSzabó Zsuzsanna, Borbély György, Csuka
Gábor, Dalotti Tibor, Dobos Mónika, dr.
Giese Krisztina, Halmi Gábor, Harmati
Edit, Harmati Péter, Kacskovics Béla,
dr. Kacskovics-Reményi Andrea, Kemény
László, Kiss Iván, Lőrincz Éva, Makk Attila,
Mészöly Zsófia, Németh Andrea, Németh
János, Tomola Katalin, Tóthmátyás Edit,
Tóth Melinda, Turgonyi Zoltán, Vargyas
Ildikó, Virágh Beáta, Virágh Szabolcs és
Zákányi Emőke.
Az Ifjúsági díjas Györgyjakab Máté a
Széchenyi István Általános Iskolában
Nemere Jánosné, Klári néni kezei alatt

PÁ LYÁ Z ATO K
ÜGYVEZETŐI

PÁLYÁZAT A

BVV KFT.

ÉLÉRE

Az év elején kiírt pályázatra érkezett 22 jelentkező közül kilenc került az
illetékes bizottság elé, de csak hármat hallgatott meg a képviselő-testület.
A szükséges szavazatot azonban egyik jelölt sem kapta meg, így a pályázatot
érvénytelenné nyilvánították és új pályázatot írtak ki. Az újabb jelentkezéseket
2017. ÁPRILIS 18-ÁN 10 ÓRÁIG várja Budakeszi önkormányzata. Tájékoztatás
dr. Remete Sándor jegyzőtől kérhető a jegyzo@budakeszi.hu címen vagy a
06-23-535-710/114-es telefonon.

NYÍLT

PÁLYÁZAT

150

M²-RE A

FŐ

TÉRI PARKBAN

Budakeszi önkormányzata 15 évre bérbe adna 150 m²-t a Fő téri parkban 1000
Ft+áfa/m²/hó áron egy könnyűszerkezetes pavilonban kulturális programcsomaggal rendelkező vendéglátóhely (kávézó) és nyilvános illemhely működtetésére.
A pályázati határidő 2017. MÁJUS 12. 12 ÓRA. Felvilágosítás a cserhalmi.
andrea@budakeszi.hu címen kérhető vagy személyesen a polgármesteri hivatal
43. szobájában.
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MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS HELYI CIVIL
SZERVEZETEKNEK

A Budakeszin székhellyel rendelkező, tevékenységüket a településen kifejtő,
nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek 2017. MÁJUS 31-IG pályázatot nyújthatnak be vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra. A pályázattal
kapcsolatos tudnivalókat a 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak
szerint a tárgyévet követő év május 13. napjáig kell igazolni.
A pályázati felhívások letölthetők a www.varoshaza.budakeszi.hu honlapról.

ismerkedett az iskolai testneveléssel, s a
II. kerületi Csík Ferenc Általános Iskola
és Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg
a Testnevelési Egyetemen osztatlan
gyógytestnevelő tanárnak készül, de
szívesen kipróbálná magát kajakedzőként
is. Az általános iskolában kézilabdázott,
kosárlabdázott, kungfuzott. Az Újpesti
Torna Egyletben kezdett el kajakozni
2009 szeptemberében. Az UTE versenyzőjeként számtalan kiemelkedő országos
és nemzetközi helyezést ért el. 2015-ben
Győrben ifjúsági világbajnok lett,
2016-ban Portugáliában az egyetemi
kajak-kenu
világbajnokságon
1000
méteren K4-ben újra világbajnoki címet
szerzett. 2016 végén a Magyar EgyetemiFőiskolai Sportszövetség kiváló eredményeiért az Év Egyetemi Sportolója díjjal
tüntette ki. Elkötelezett az utánpótlás
nevelés mellett, fontosnak tartja a fiatalok
sportszeretetre nevelését, amely megtanította átlépni a saját határain, s akaraterőt,
küzdeni akarást és kitartást adott számára.

Szeptemberre megújul
az orvosi rendelő
Az önkormányzat bruttó 235 millió forint
önrész nélküli pályázati támogatást nyert
a Széchenyi István Általános Iskola, az
orvosi rendelő és a Pitypang Sportóvoda
energetikai korszerűsítésére. Mindhárom
épületen külső nyílászárócserét és teljes
hőszigetelést végeznek. Az orvosi rendelőt
napelemekkel is felszerelik. Az energetikai
felújítással párhuzamosan az épület belső
korszerűsítését, környezetének a rendezését is elvégezteti az önkormányzat, új
parkolóhelyek kialakításával és járdaépítéssel. Az önkormányzat ezzel egyidőben
a tető felújítását is tervezi. A kivitelezés
az óvodával májusban kezdődik, majd az
orvosi rendelő után a nyári szünetben az
iskola kerül sorra. A tervek szerint szeptember végére mindhárom épület elkészül.

Jelölteket várnak
a budakeszi
Oktatásügyért-díjra
Budakeszi önkormányzata 2013 óta
az Oktatásügyért díjjal olyan pedagógusok, intézményi dolgozók munkáját
ismeri el, akik a budakeszi oktatás
terén, vagy Budakeszihez kötődően
életpályájukkal elkötelezettségüket
bizonyították a pedagógusi élethivatás
mellett.
A díjat a városi pedagógusnapi ünnepségen adják át. Az indoklással ellátott
írásos javaslatokat április 25-én 12 óráig
várják a budakeszi polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi,
Fő u. 179.), vagy a pm.titkar@budakeszi.hu
címen.
(x)
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Székesfehérváron temették el Siklósi Gyulát
A Béla úti temetőben március 7-én
kísérték utolsó útjára a város díszpolgárát, dr. Siklósi Gyula régészprofeszszort. Cser-Palkovics András polgármester beszédében kiemelte: sváb
szülők gyerekeként is őszintén vallotta
magyarságát. Évtizedeken át kutatta,
dokumentálta Székesfehérvár múltját.
A 2017. február 16-án elhunyt Siklósi
Gyula 1949-ben született Budapesten,
pedagógus családban. 1977-ben végzett
az ELTE történelem–régészet szakán.
Kiválóan beszélt németül. 1976 októberétől a Magyar Tudományos Akadémia
Régészeti Intézetének tudományos segédmunkatársa, majd munkatársa, később
főmunkatársa volt. 1984-ben egyetemi
doktori címet, 1994-ben kandidátusi
fokozatot szerzett.
Már másodévesen ásatásvezető-helyettes
volt Siklóson. Egyetemista kora óta részt
vett Gerevich László pilisszentkereszti
ásatásán, sokat dolgozott a Budapesti
Történeti Múzeum városi feltárásain.
Kerekegyházán Hercegegyházát ő tárta
fel. Életének egy részét Körmenden
töltötte, itt is a középkori település állt
érdeklődése homlokterében.
Munkássága 1978-tól összefonódott
a középkori Székesfehérvár kutatásával,
számtalan ásatás vezetője, a középkori
Fehérvár történetének legelismertebb
szakembere: először a Johannita-kolostort
hozta felszínre a Sziget utcánál, azután
a Koch László utcában az okmányiroda
alatti észak-nyugati rondella, olasz bástya
következett. A Belvárosban feltárta és
azonosította a korai királyi várat, ami

a mai bazilika helyén
és mellett állt. A várfal
mellett egykor futott egy
párhuzamos fal is, a királyi
palota fala. De volt egy
másik királyi vár is, melyet
a tatárjárás után IV. Béla
építtetett, s az új Budai
kapuval együtt készült el
az új királyi palota is. Ez
a Basa utca-Fő utca-Bástya
utca-Országzászló tér által
határolt területen volt.
Tőle tudjuk, hogy a középkori királyi
székváros Londonhoz, Párizshoz mérhető
jelentőségű volt, ahol egykor a koronázási
jelvényeket, az országzászlókat, a
kincstárat őrizték. A fehérvári bazilika
pedig nem csupán a királyok nyughelye,
hanem a koronázások színtere is volt.
Feltárásainak hatalmas dokumentációját
egy ötkötetes építészeti és történeti
kronológiába próbálta rendezni. 2012-ben
Székesfehérvár
díszpolgári
címet
adományozott neki.
Ugyanakkor lakóhelyéhez, Budakeszihez
is szoros szálak kötötték. Budakeszi háza
építésekor, 1976-77-ben egy honfoglalás
kori temetőre bukkant, ahol négy év alatt
49 sírt sikerült feltárni. Alapító tagja
volt a Budakeszi Szépítő Egyesületnek,
s id. Gräfl Jánossal együtt kezdeményezője a budakeszi kálvária felújításának.
A jelenleg a plébániatemplom főlépcsője mellett álló Nepomuki Szent János
szobrot ő mentette meg a teljes pusztulástól. Alapítványt hozott létre az 1100
éves Budakeszi műemlékeiért, melynek
keretében pl. felújíttatta a Gábor Áron

Megyei megemlékezés Budakeszin
2017. március 18-án a magyarországi
németek
kitelepítésére
emlékeztek
Budakeszin. Szemere János plébános
gyertyafényes német nyelvű misét tartott
a plébániatemplomban, ahol a szertartás
a megemlékező beszédekkel folytatódott. Schrotti János, Budakeszi német
önkormányzata és Pest Megyei Német
Önkormányzat elnökének megnyitó
beszédét követte a díszvendég, Szabó
István, a Pest Megye Közgyűlés elnöke,
majd Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő. A résztvevők megkoszorúzták
az „Őseink emlékére” állított szobrot
a Szent László Közösségi Ház előtt. A
közösségi házban László Gábor Isten veled

Szépítők
a temető kegyeleti
méltóságáért
Március 20-án tartotta éves közgyűlését
a Budakeszi Szépítő Egyesület.
A budakeszi temető történelmi
emlékezetű parcelláit évtizedek óta
elhivatottan
gondozó
egyesület
2017-18-ban kétmillió forint tervezett
költséggel kegyeleti liget kialakítását
és a katonasírok környezetének
rendezését tervezi.

hazánk című, a kitelepítés időszakáról
szóló dokumentumfilmjét vetítették a
rendező bevezetésével.

Két új barnamedve a Vadasparkban
Vackor korai halála után párja, Móric magára maradt.
Mivel állatkerti-vadasparki viszonyok között nem könnyű
„párt cserélni”, ráadásul az összeszoktatás nehéz folyamat,
Móric visszakerült eredeti otthonába, a Veresegyházi
Medveotthonba, ahonnan a két újabb barnamedve, Romulusz
és Tibor érkezett.
(MTI/Fotó: Budakeszi Vadaspark)
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utcai ülő Krisztust. Felmérte
Budakeszi
városmagjában
a védendő épületeket, s
lobbizott a budakeszi pincesor
védendővé tétele érdekében
is. A plébániatemplom körüli,
Árpád-kori eredetű romkertet
ő tárta fel az ezredfordulón.
A Budakeszi Szépítő Egyesület
kiadásában 2002-ben megjelent, A budakeszi temető
című, magyar és német nyelvű
képes tanulmánya ma is
kapható a Budakeszi Kultúra Alapítvány
gondozásában megjelenő Budakeszi
Panoráma-sorozatban.
1991-ben
Budakesziért
emlékérmet
kapott.
Temetésén Budakesziről a családján kívül
Szemereki Zoltán, Budakeszi rendszerváltó (1990-2002) polgármestere, Hidas
Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület
elnöke és Ilyés István szobrászművész
vettek részt.
Meggyőződéséhez ragaszkodó ember
volt, egyben önzetlen, jó humorú barátja
mindazoknak, akiket a bizalmába
fogadott. Halála előtt dolgozott egy tanulmányon, amiben tudományos összefoglalót adott nézeteiről, Az utolsó szó jogán
címmel.
Siklósi Gyula nemcsak régész volt,
hanem idegenvezetőként is dolgozott.
Számos magyar-német nyelvű kiadványt
írt ebben a témában. 2009-ben vonult
nyugdíjba, azonban élete végéig tevékeny
maradt.
Munkásságát 2014-ben a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el.
Koós Hutás Katalin

A főbejárat közeli parcellákból a
törmelékek elszállítása után ötvenhatvan felújított régi sírkő félkörívben
elrendezett újraállításával kegyeleti liget
kialakítására vállalkozik az egyesület
Bechtold Gábor tájépítész tervei alapján.
A II. világháborús emlékmű, a
II. világháborúban elesett erdélyi katonák
kopjafájának és az 56-os kő környezetének
a díszburkolását is megoldanák abból
a kétmilliós keretből, amihez szívesen
vennék támogatók jelentkezését.
k-h-k

Buda környéki Irányt

Járási hírek

2017. II. szám

Nem működhetne a budaörsi lőtér
Törvénytelenül adta ki az illetékes
hatóság a budaörsiek százainak
életét megkeserítő lőtér üzemeltetési engedélyét – állapította meg
közös jelentésében az Alapvető Jogok
Biztosa és az ombudsman jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
helyettese. A hatályos jogszabályok
szerint a több száz szomszédos telektulajdonosnak is lett volna beleszólása
az engedélyezésbe, ám őket – akárcsak
az önkormányzatot – elmulasztották
bevonni az eljárásba. Ráadásul a
létesítmény természetvédelmi területen
egyáltalán nem is kaphatott volna
engedélyt. Az ombudsmanok felügyeleti
eljárást kezdeményeztek a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányságnál – tájékoztat
honlapján Budaörs önkormányzata.
Hosszú évekre nyúlik vissza Budaörs
nyugati határában, a Törökugratónál
működő lőtér ügye. Bár a létesítmény
külterületen található, közvetlenül
határos a mára már családi házakkal
sűrűn lakott belterülettel. Az itt működő
koronglőtér 1971-ben épült az akkori

Memento 1956
MEMENTO ‚56 címmel Biatorbágyon
március 3-án megnyílt a Keszi-Art
Egyesület második tárlata a Juhász
Ferenc
Művelődési
Központban.
A kiállított képeket a galériában és az
aulában március 24-ig lehetett megtekinteni.

MHSZ központi lövészklub válogatott
lövőinek társadalmi munkájával., s
két évtizeden át hazai és nemzetközi
versenyek helyszíne volt. Itt edzett
Igaly József, aki 1976-ban 200-ból 200
találattal világcsúcsot lőtt. Tanítványai
voltak többek között Igaly Józsefné, aki
150/149 találattal örökös csúcstartó és
többszörös magyar bajnok, világbajnoki
bronzérmes volt, s lányuk Igaly Diana is,
aki többszörös világ- és Európa-bajnok,
olimpiai bronzérmes és olimpiai bajnok.
A lőtéren folyó – az évek során egyre gyakoribbá és hangosabbá váló – tevékenység
az elmúlt években mind többeket zavar.
2006-ban úgy tűnt, megoldódhat az ügy,
mégpedig mindenki megelégedésére.
Az önkormányzat ugyanis csaknem
10 millió forintot ajánlott fel a lőteret
használó Igaly Diána volt olimpikonnak,
hogy új helyet találjon. Az ajánlatot az
olimpikon előbb úgy tűnt, hogy elfogadja,
aztán mégis visszakozott.
Az önkormányzat ennek ellenére,
tekintetbe véve, hogy a következő
olimpiára készült, lehetővé tette számára,
hogy hétköznaponként naponta kétszer

két órában továbbra is gyakorolhasson.
A sportoló azonban az olimpia után sem
csökkentette tevékenységét. Sőt, mint
a mostani ombudsmani vizsgálat során
kiderült, a lőteret rajta kívül többen
is használják, és azt előzetes engedély
nélkül bővítette is, így ott jelenleg sörétes
fegyverek mellett immár nagykaliberű
golyós vadászfegyvereket is használhatnak.
Az ombudsmanok Wittinghoff Tamás
polgármester és a lőtér körüli lakosok
közös panasza nyomán folytattak vizsgálatot az ügyben. Vizsgálatuk eredményeként felkérték a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságot, hogy felügyeleti eljárás
keretében tegye meg a szükséges intézkedéseket, azaz semmisítse meg vagy
változtassa meg a jogszabálysértően
kiadott engedélyező határozatokat.
Az önkormányzat és a zajhatást
elszenvedő több száz lakó számára így
évtizedek után remény látszik arra, hogy
végre megszűnhet az életüket megkeserítő lövöldözés, és a lőtér olyan helyre
települ, ahol nem zavarja a lakosság
nyugalmát.

Negyedmilliárd forintot nyert
Budaörs energiakorszerűsítésre
Újabb három iskolaépületre kerül
napelem, valamint nyílászárócsere és
hőszigetelés is megvalósul, miután
243 millió forintot nyert Budaörs
egy épületenergetikai (KEHOP-5.2.9
kódszámú) pályázaton.
A támogatásnak köszönhetően a Rózsa
utcai iskola illetve óvoda, a Herman Ottó
Általános Iskola, valamint a Kesjár Csaba
Általános Iskola épületeit korszerűsíti
Budaörs Város Önkormányzata.
A Kesjár Csaba valamint a Herman
Ottó Általános Iskola esetében a közel-

múltban történt energetikai felújítás,
azonban azok egyes szerkezeteket nem
érintettek; most ezek korszerűsítése
is megtörténik. A Leopold Mozart
Zeneiskola épületének minden szerkezete
elavult hőtechnikai szempontból, így itt
teljes körű határolószerkezet-szigetelés
és nyílászárócsere is történik. Emellett
mind három épületre napelemes rendszert
helyeznek el.
Az Illyés Gyula Gimnázium, az 1. sz.
Általános Iskola, a kamaraerdei óvoda és
a városháza épületein már néhány éve
működik napelemes rendszer. budaors.hu

Herceghalmi kempós siker Felcsúton
Dévényi János

A kiállító művészek: Aknay János, Aurell
David, Bernáth Béla, Dévényi János,
Fehér Irén, Géczy Olga, Giese Piroska,
Józsa Lajos, Kiss Iván, Kósa János,
Kovács István, Kuchta Nándor, Lopusny
Erzsébet Mariann, Makk Attila, Mészöly
Zsófia Éva, M. Sarlós Erzsébet, Nagy
Imola, Serényi H. Zsigmond, Somogyi
Réka, Soósné Kaippel Emília, Szilágyi
Dóra, Tarcsányi Ottília, Tongori Szilvia,
Vágvölgyi Attila, Zalai Károly.
A kiállítás támogatói: 1956-os emlékbizottság, Budakeszi önkormányzata,
biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési
Központ, budakeszi Erkel Ferenc
Művelődési Központ, Dekorprint Plusz
Bt., Andrész Cukrászda

A Herceghalmi Kempo Dojo SE végzett
a dobogó tetején a XIII. Felcsút Kupa
Nemzetközi Kempo csapatbajnokságon. A tizennyolc együttest számláló
mezőny második helyén a házigazda
Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE
végzett, míg a harmadik az Újfehértói
Kempo HSE lett teljesítményével.
A XIII. FELCSÚT KUPA
VÉGEREDMÉNYE (1-6. HELY):
1. Herceghalmi Kempo Dojo SE
2. Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE
3. Újfehértói Kempo HSE
4. MyGym SE Pomáz
5. Fighting Kempo Esztergom-Kertváros
6. SZTE EHÖK SE Szeged

A szombati magyar bajnoki fordulóra több mint
száztíz harcművész
nevezett. A hazai
harcosokon kívül
Szlovákiából
és
Lengyelországból
is érkeztek versenyzők, hogy számot
adjanak tudásukról
és
felkészültségükről három technikai versenyszámban
(kata, fegyveres kata gyo), és négy
küzdelmi kategóriában (submission, semi
és full contact, kempo kumite) az április
24-29. között tartandó, portugáliai világbajnokság előtt.
(pecsu.hu)
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Gyászolnak a polgárőrök
Március 6-án Dudás Károlyt, ahogyan
sokan ismerték, Fülit kísértük utolsó
útjára. Hittantanára, Szloboda Lajos
a katolikus egyház szertartása szerint
búcsúztatta.
Március 7-én Juhász
Józsefet temettük. A szertartást Vizi
István református lelkész vezette.
Tragédiákkal vette kezdetét az idei év.
Gazsi László, a budakeszi polgárőrség
alapító tagja, majd alelnöke január 31-én
62 éves korában súlyos betegségben hunyt
el. A gyászt még fel sem dolgozták, amikor
a pátyi polgárőrség fiatal, aktív önkéntese,
a 23 éves Dudás Károly autóbaleset
áldozata lett február 21-én hajnalban
Biatorbágy és Páty között. Február 25-én
reggel 7 óra 20 perckor pedig a rendőrrel
közös szolgálatot ellátó Juhász József
pátyi polgárőr vesztette életét szintén
balesetben Perbál és Tinnye között.
A rendőrautó, amelyben ültek, felborult,
s a 39 éves Juhász József olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen

Emléktábla állításával emlékezett Páty
március 15-én. Székely László polgármester szerint a ma élőknek is folytatni
kell a küzdelmet, természetesen nem
a csatamezőkön, hanem megőrizve
nemzeti kultúránkat azért, hogy a
magyar nemzet fennmaradjon Európa
közepén. A katolikus temetőben a
temetőkápolna
falán
emléktáblát helyeztek
el gróf Guyon-Debaufre
Richard magyar huszár
és báró Splény Mária
házasságának emlékére.
Guyon honvédtábornok
életútját Czentár László
helytörténész méltatta. Gróf Richard
de Beaufré Guyon 1813. március 31-én
született az angliai Bathban. A kalandvágyó fiatalember az 1830-as évek elején
részt vett a portugáliai polgárháborúban,
majd úgy döntött, belép az osztrák császárikirályi hadseregbe. 1834-40 között a II.
huszárezredben szolgált. A császári-királyi
hadseregnek tizenkét huszárezrede volt,
s mindegyiket Magyarországról állították
ki. 1838-ban ki akart lépni a hadseregből,
ezért búcsúlátogatásra ezredének tulajdonosához, Splény Ignác táborszernagyhoz
Pátyra látogatott. Ekkor ismerkedett meg
a Splény-lányokkal: Máriával, Amáliával
és Sarolttal. Néhány napi vendégeskedés után Splény kérdésére, hogy mikor
szándékozik elutazni, közölte: marad,
mert megnősül. – És kit vesz el? – kérdezte
Splény. – Az Ön lányát. – volt a válasz.
Máriát, azaz Mimi-t.
A házasságkötésre 1838. november
22-én került sor a pátyi katolikus
templomban, a mai katolikus temetőkápolnában. E frigyre emlékeztet a 2017.
március 15-én állított emléktábla, Csák
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életét vesztette. A rendőrt súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A másik autóban hárman sérültek meg.
Budakeszi és Páty polgárőrei a Budaörsi
Rendőrkapitánysággal együttműködve
végzik munkájukat az agglomerációban.
Ennek köszönhetően az elmúlt években
jelentősen csökkent a betörések, lopások,
köztéri rongálások száma. A két fiatal jó
barátok voltak, sokat járőröztek együtt.
Komolyan vették az önkéntes munkát.
Civil foglalkozásuk mellett sokszor
vállaltak éjszakai-hajnali szolgálatot.
A két polgárőrt több százan kísérték
utolsó útjára. Az ország minden településéről érkeztek polgárőrök, rendőrök.
Juhász Józsefet a polgárőrség nevében
Tóth Tibor elnökségi tag búcsúztatta.
A temetésen megjelent dr. Túrós András,
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
Markos György elnökhelyettes, dr. Bilisics
Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke. A rendőrség képviseletében dr.
Mihály István dandártábornok, a Pest

Megyei rendőr-főkapitányság vezetője
és Galuska-Tomsits László ezredes, a
Budaörsi rendőrkapitányság vezetője.
A ravatalozónál a szomszédos települések
polgárőrei álltak sorfalat. Társukat a pátyi
polgárőrök kísérték a sírig.
Hájas Ágnes

Egy 48-as honvédtábornok emlékezete
Attila szobrász alkotása, melyet Szloboda
Lajos szentelt fel.
Guyon a házasság után Splény Ignácnak,
a császár nemesi testőrkapitányának a
segédtisztje lett. A Komárom megyei
Csúzon, később az Esztergom
megyei Csatán élt. Apósa
1840-ben
bekövetkezett
halála után anyagi okokból
főhadnagyként
nyugdíjaztatta magát, és később a
bátyja halála után kapott
örökségből Bars vármegyében
gazdálkodni
kezdett.
1841-ben született Viktor fiát Pátyon
a református templomban keresztelték.
1848-ban született második fia, Edgár
József.
Guyon Richárd az 1848-1849-es
szabadságharc idején a magyar ügy egyik
katonai vezéralakjává vált, vitézségét és
személyes bátorságát több alkalommal is
bizonyította. 1848. szeptember 15-étől
őrnagyként a nemzetőrség egy zászlóaljának parancsnoka lett. Egységével
részt vett a pákozdi csatában. A schwechati csatában a magyar csapatok által
elért egyetlen eredmény – Mannswörth
bevétele – az ő nevéhez fűződik. A csata
után Kossuth ezredessé léptette elő. Védte
a komáromi várat is Görgeyvel. Bem
tábornok megsebesülésekor rövid időre
a magyar sereg vezérkari főnöke, majd
főparancsnoka lett.
1849 augusztusában az orosz támadás
a magyar haderőt összeroppantotta.
Guyon 1849. augusztus 18-án törökországi emigrációba vonult. Október 28-án
Kossuth Vidinben altábornaggyá léptette
elő. Mint annyi más menekült, ő is a

török hadsereg szolgálatába áll, Hursid
pasa néven a török hadsereg tábornoka
lett. Damaszkuszba követte felesége és
gyermekei is.
A krími háborúban részt vett az 1853.
december 1-jei basgedikleri ütközet
tervének kidolgozásában. 1854-ben a
karszi sereg vezérkari főnökeként megerősíttette a karszi erődöt. Ő dolgozta ki az
1854. augusztus 5-i kuruderei ütközet
haditervét. A török csapatok rossz állapota
és a török tisztek alkalmatlansága miatt az
elveszített ütközet után visszarendelték
Isztambulba. Meghívták egy vacsorára,
ami után rosszul lesz. Halálát valószínűleg
egy - nem véletlen - ételmérgezés okozta.
Guyon Richárd Isztambul ázsiai részében
egy angol katonai temetőben nyugszik,
sírhelyén magyar feliratú tábla, ezzel a
szöveggel: „Itt nyugszik Guyon Richárd
gróf, török főtábornok, Frankhon ivadéka,
Angolhon szülöttje, Magyarhon vitéze.
Meghalt octóber 11-én 1856, élete 44.
évében.”
H. Ágnes

Százmilliót nyertek
Páty önkormányzata a KEHOP középmagyarországi pályázatán 104.880.727 Ft
avissza nem térítendő támogatáshoz jutott, amelyből
hőszigetelik a pátyi művelődési házat, az egészségházat, a Csibe óvodát
és az „Öreg Iskolát”, ami jelen-ik
leg Waldorf-iskola. Kicserélik
róit
mindegyik intézmény nyílászáróit
és az épületeket napelemekkel
szerelik fel.
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Megmenthető-e a zsámbéki templomrom?
Az 1050-es években már kőtemplom
áll itt. A terület birtokosa 1220 körül
építette a korábbi templom helyén
a háromhajós bazilikát, amely rom
mivoltában is a magyar építészettörténet kiemelkedő emléke. A templomot
az 1700-as években ugyan újra helyreállították, de az 1763-as komáromi
földrengés olyan pusztítást végzett az
épületben, hogy magára hagyták.
Egy évszázad telt el, mire újra figyelem
irányult a templomromra. 1889-ben
Möller Károlyt bízták meg a rom konzerválásával, aki a teljes pusztulástól menti
meg. Möller a magyar műemlékvédelem
előfutára volt a tudatosan minimális
beavatkozásokra, az eredeti állapot
megőrzésére alapozott módszerével abban
a korban, amikor a kassai dóm és
a Mátyás-templom szakmailag elítélt
áttervezése és átépítése zajlott.
A kassai dóm és a Mátyás-templom ma
is teljes pompájában szolgálja az őket
körülvevő közösséget, miközben a
zsámbéki templomrom újabb és újabb
részletei a szemünk láttára tűnnek
el a semmibe. A festett felületek már
mind elpusztultak, pedig hinnék-e
hogy 1907-ben még a szentély falán
egy köpönyeges Madonna freskója
látszott, amelynek mára nyoma sem
maradt.
A harmincas években leomlott a
délkeleti mellékhajó egyik árkádíve.
Akkor – nem műemlékvédelmi
szakemberek – talán Csíksomlyóra
vagy Mariazellre gondolva a rom kiépítését és búcsújáróhely kialakítását kezdeményezték, de az újjászerveződő Országos
Műemlékvédelmi Bizottságnak sikerült
ezt megakadályoznia. Azóta közel száz év
telt el lényegében azzal, hogy a különböző
műemlékvédelmi kurzusváltások során
újabb és újabb irányok képviselői vitáztak
sikertelenül a közös álláspont kialakításán. Az átütő változás nélküli időszak
gyakorlatilag mind a mai napig tart azzal a
súlyosbító körülménnyel, hogy a romnak
jelenleg még végleges gazdája sincs, akit
az állagmegóvási feladatok elvégzésére
kötelezhetne az illetékes hatóság. Pedig
mi lehet veszélyesebb egy értékes épületre,
mint hogy se gazdája, se funkciója, így
aztán költségvetése sincsen.

DE

MI MENTI MEG A ZSÁMBÉKI
ROMTEMPLOMOT?

A kérdésre ha választ nem is adott, de a
reményt felcsillantotta az a tudományos
konferencia, melyet Zsámbék önkormányzata és az ICOMOS (Műemlékek és
Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa)
Magyar Nemzeti Bizottsága 2016. május
20-án rendezett a zsámbéki templom
megmentéséről. A több évtizedes probléma
megoldása nem várható egyetlen szakmai
programtól, ez kiderült ezen a szakmai
vitán is. Tanúi lehettünk, milyen sokféle

módon lehet közelíteni, s milyen sokféle
megoldáshoz. Az egyetlen, amiben a résztvevők egyet értettek, az az volt, hogy a
templom megőrzése mindenki számára
nagyon fontos. Zsámbékot szerencsére ez
nem kedvetlenítette el, mert a mindenki
számára nyitott szakmai tanácskozással
egy hosszú távú együttműködés alapjait
remélte megteremteni.
2017. február 17-én, a romtemplomkonferencia folytatódott Horváth László
polgármester és Marthi Zsuzsa főépítész
felhívására:
kezdődjön
párbeszéd
arról, hogy mit jelenthet a templomés kolostorrom egy felújítást követően
Zsámbéknak, a Zsámbéki-medencének,
Budapestnek és az országnak! Mit kell
tenni, hogy gazdaságilag is fenntartható
legyen? A szakmai résztvevők már sokkal

lendületesebb álláspontokat fogalmaztak
meg. Különösen érdekes volt Buzás
Gergely visegrádi archeológus előadása,
aki a különböző mértékben újjáépülő
magyarországi várak példáit elemezte,
várakról lévén szó, elsősorban turisztikaifenntarthatósági szempontból.

CSAK

ÉPÍTÉSZETI PROBLÉMA AZ

ÖREGTEMPLOM REKONSTRUKCIÓJA?

Egyértelműen nem.
Zsámbék jövőjének, de megkockáztatom, hogy a Zsámbéki-medence
jövőjének is a legfőbb záloga a jelkép
erejű katedrális megmentése, eredeti
küldetésének visszaadása. Európa szerte
keresztény templomok vesznek el, mert
településük kiürül az elvándorlás vagy az
utánpótlás hiánya miatt. De ha maradnak
is lakók, szórványban élnek, már papjuk
sincsen vagy elhagyják vallásukat, nem
kötődnek a kereszténységben gyökerező
ezeréves kultúrájukhoz sem.
De Zsámbék egészen más. Zsámbék
növekszik, sokan költöznek ide. Iskolaváros
számos oktatási-nevelési intézménnyel,
tele van gyerekekkel, s a környező, szintén
dinamikusan növekvő településekkel
szoros együttműködésben él. Kulturális
élete kiemelkedő a főváros agglomerációjában. A város a Mária út meghatározó

települése. Páratlanul egységes és épen
maradt középkori városmaggal rendelkezik, amelynek legszebb, az ezeréves
keresztény kultúrában gyökerező jelentőségű ékessége az öregtemplom, melyet
a XV. századig a premontreiek működtettek. S a premontrei rend nem hagyta
el Zsámbékot. Férfi rendje és női rendje
hihetetlen aktivitással vesz részt a város
életében: lelkipásztori teendőket látnak
el, szegényeket és időseket gondoznak
intézményi szinten, 12 osztályos iskolát
és szakiskolát működtetnek, család- és
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak.
A premontrei rend ráadásul 2021-ben
ünnepli fennállásának 900. évfordulóját. Nem lehet kétségünk afelől, hogy
a Zsámbékon dolgozó fiatal és energikus
rendtársaik mögé minden nemzetközi
kapcsolatukat felsorakoztatják, ha
meghatározó szerepet kaphatnak
abban, hogy rendjükkel egykorú
templomuk újra élettel teljen meg.
A témának az is különös aktualitást ad, hogy Zsámbék a fejlesztési
és
rendezési
dokumentumait
megújítja, s folytatja a megkezdett
közösségi tervezést, a városközpont fejlesztését, és dolgozik
a város turizmusfejlesztésén is,
ezért összehangolni és tudatosan
irányítani igyekszik a város és a
templom ügyét a Zsámbék 2030
projekt keretében. Horváth László
polgármester feltett szándéka,
hogy Magyarország ikonikus jelentőségű műemléktemplomának ügye
kerüljön az országos közvélemény
és a döntéshozók fókuszába, s nem csak
a templom, de a mellette lévő kolostor is
épüljön újjá. Ami nem reménytelen annak
ismeretében, hogy Magyarországnak
ma olyan kormánya van, amely a történelmileg sorfordító külpolitikai helyzetben
rendre a keresztény kultúránk és önazonosságunk védelmében kötelezi el magát.
A zsámbéki templom pusztulásának
lassítása időről időre így is hatalmas
összegeket emészt fel, az épület mégis
egyre végzetesebben szorul bele a megsemmisülés zsákutcájába. Míg egy működőképességet adó egyszeri beruházással a
jövője Zsámbékon, s Zsámbék jövője nem
lehet kétséges.

KELL

ENNÉL TÖBB?

Igen, egy fontos dolog, ami minden
bizonnyal már megvan, csak még nem
mutatkozik meg elég egyértelműen,
egységesen és határozottan: a széles körű
társadalmi támogatottság. S ebben nem
csak Zsámbéknak van feladata, hanem
a környező települések lakóinak is, akik
saját kapcsolataikat is csatasorba állítva
egy csapásra eldönthetnék a zsámbéki
templom sorsát, s vele a Zsámbékimedence jövőjének egy igen fontos
szeletét.
Koós Hutás Katalin
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A Budakeszi Tündérkert
vendége volt Áder János

A köztársasági elnök április
4-i látogatásán a Pilisi
Parkerdő Zrt. rendezvényével a biológiai sokféleségre, a hazai őshonos
gyümölcsfák megőrzésének
fontosságára és az ebből
kinövő
közösségteremtő
erőre hívta fel a figyelmet.

Fotó: MTI / Kovács Tamás

Tündérkertet, még többeket bevonva az
itt folyó szakmai munkába. Igazi közösségformáló feladat ez, ahol az erdei életközösség egészével foglalkozó erdész hivatásánál fogva fontos szerepet tölthet be.

Zambó Péter vezérigazgató
beszédében kiemelte: a Pilisi
A tündérkertek
ü dé k
k lé
íé
Parkerdő Zrt. 2011-ben csatlalétesítése
kozott a Kovács Gyula erdészsorán a Pilisi Parkerdő Zrt.
pomológusnak a nyolcvanas
szoros kapcsolatot alakított
években a helyi közösségekre
ki nemcsak a térség önkoralapozva elindított országos
mányzataival, hanem olyan
tündérkert-mozgalmához,
és
helyi civil szervetekkel, mint
kezdte
meg
a
Budakeszi
Budakeszi német önkorErdészetben a Tündérkertnek
mányzata, a Budakeszi
keresztelt gyümölcsös létesíHelytörténeti Gyűjtemény
Kovács Gyula
tését, kezdetben kárpát-medencei
és Tájház, a Budakeszi
erdész-pomológus
oltványokkal, melyet 2013-ban
Hagyományőrző
Kör
egy hektáron kiegészítettek a Zsámbéki- Egyesület, valamint a Budakeszi Szépítő
medence őshonos gyümölcsfáival. A két Egyesület. Kialakult az együttműködés a
kertben összesen 888 fajtát őriznek. Szent István Egyetem Kertészettudományi
A jövőben újabb beruházásokkal, további Karával is, amely keretében a hallgatók
területekkel fejlesztik, kisebb hűtőházzal, képzésének támogatása is biztosított a
aszalóval egészítik ki a Budakeszi Budakeszi Tündérkertben.

Kitüntették a budakeszi
Tündérkert létrehozóját
Fazekas Sándor miniszter az Erdők
Napján (március 21.) Gősi Istvánt
tüntette ki közel 4 évtizedes kiváló
vezetői munkájáért. A Pro Silva
Hungariae (Magyar Erdőkért)-díjat
az kapja, aki az erdőgazdálkodás és
-védelem terén kimagasló tudományos,
szakmai, oktatói, újságírói vagy
ismeretterjesztői munkát végez.
A
jelenlegi
vezérigazgató-helyettes
Gősi István díjazását a Pilisi Parkerdő
Zrt-nél és jogelődjénél, a Pilisi Állami
Parkerdőgazdaságnál eltöltött 39 év
alatt a vezetésével véghezvitt rendszerszintű, innovatív átalakítások indokolták.
Mindez legfőképp a Parkerdő, az egész
hazai erdőgazdálkodás számára példát
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jelentő
szolgáltatási-vállalkozási
ágazatának létrehozásában, valamint
az örökerdő-gazdálkodás bevezetését
lehetővé
tévő
természetes felújítások és természetközeli
erdőkezelések alkalmazásában öltött
formát.
Az ő elképzelései alapján létesült a
Budakeszi Tündérkert gyümölcsgyűjteménye, az 1990 évek közepén pedig,
a Pilisszentkereszti Erdészetnél, munkatársaival vadaskert komplexumot is létrehozott, aminek köszönhetően biztosítottá
vált a szabad területről befogott vaddisznók
forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.
elhelyezése.

Kovács Gyula pomológus arra hívta
fel a figyelmet, hogy jelenleg a Kárpátmedencében mintegy százötven tündérkert
őrzi a gazdag, de pusztuló vidéki világ
mintegy háromezer magyar gyümölcsfa
fajtáját,
miközben
tö
több
száz közösség,
ö
önkormányzat,
iskola
és plébánia állt a
m
mozgalom
mellé az
ő
őshonos
gyümölcsfák
m
megőrzése
és újbóli
el
elterjesztése
érdekében.
„N
„Nagyon
jó
úton
h
haladunk,
hogy ez az
ö
örökség
megmaradjon
é
és
Isten
legszebb
gy
gyümölcsös
kertjévé
v
váljon
a
Kárpátm
medence.”
Az államfő beszéd
dében
arra emlékezte
tetett,
hogy a génbankk
ként
is működő Tündérk
kertekben
megm
mentett,
régi, jól bevált
gy
gyümölcsés fafajták
l
l jd
á k
olyan
tulajdonságokkal
is rendelkeznek,
amelyekre egyre inkább szükség lesz
a klímaváltozás miatt, például nagy a
szárazságtűrésük. Példaként említette azt
is, hogy Norvégiában a Föld mélyében
hoztak létre egy génbankot, ahová a világ
különböző pontjairól gyűjtik b a magvakat,
hogy azokat később szaporító anyagként
lehessen használni. Jó minőségű talajban
olyan jó minőségű, exportképes gyümölcs
terem, amelynek magas minőségét az ősi
fajták tulajdonságai biztosítják - hangsúlyozta Áder János.
Dr. Szani Zsolt, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának
Budakeszin élő témavezetője és az kárpátmedencei őshonos gyümölcsfajták elkötelezett kutatója bemutatta a gyümölcsoltás
fortélyait.
A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény
és Tájház képviseletében Nádas Anna
szemléltette, mi mindent készíthetünk
gyümölcsből házilag. Lekvárok és aszalt
gyümölcsök kóstolása mellett lehetőség
nyílt férje, Bechtold Gábor családi
fogyasztásra budakeszi kerti és erdei
gyümölcsökből készített pálinkakülönlegességeivel koccintani.
Kovács Ferenc, a Pilisi Parkerdő Zrt.
erdőgondnokának méhészeti bemutatóját és Kosztricz László, a Caro Ferina
Vadhúsfeldolgozó Kft. Ízek a vadászházból márkanév alatt készített vaddisznópástétomainak megismerését követően
a köztársasági elnök a magyar erdészek
tavaly 150 éves szakmai civil szervezete, az
Országos Erdészeti Egyesület szakkönyvtárát is meglátogatta.
Koós Hutás Katalin; Fotók: Bánkuti Ákos
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A magyarosi rohamtámadás

1916 nyarán az északi fronton indított
Bruszilov-offenzívában az oroszok a
központi hatalmak haderőit jelentős
területekről visszaszorították, seregeink
hatalmas veszteségeket szenvedtek.
Az utolsó pillanatig semlegességet
hirdető Románia úgy látta, hogy a megroggyant központi hatalmaknak akár
a kegyelemdöfést is megadva, most
könnyen megszerezheti Erdélyt, s pihent
hadseregével augusztus végén megindult a
Kárpátokon át Erdély megszállására.
Előnyomulásukat ugyan hősiesen
megakadályozták a többi frontról sebtében
átdobott magyar és német csapatok, de a
román területre visszaszorított, szétvert
román csapatokat felváltó orosz erők
1916 végén óriási túlerővel zúdultak a 61.
és 39. honvéd hadosztályok védvonalára,
s december 23-án elfoglalták a Magyaros
hegyterületet. A Keleti-Kárpátokon át
Erdélybe vezető két út, a Csobányos és
az Úz völgye között tornyosuló Magyaros
birtoklása Erdély védelme és a délen
előretörő 9. hadsereg biztosítása miatt
azonban rendkívül fontos volt, visszafoglalása és biztos megtartása így elengedhetetlenné vált.
A Magyaros visszafoglalását doberdói
Bánlaky (Breit) József altábornagy, a 39.
honvéd hadosztály parancsnoka a feljebbvalóival, így Litzmann porosz gyalogsági
tábornokkal folytatott tárgyalások során
azzal a feltétellel vállalta, hogy megfelelő
tüzérség mellett az akkor a hadosztálytól
elszakítva, a Gyimesi-szorostól északra
harcoló miskolci 10. honvéd gyalogezredet
visszakapja, és őket a nyugati fronton
már elterjedt kézigránátos rohamezreddé
kiképezik. A József főherceg vezette
1. hadsereg parancsnoksága teljes
önállóság biztosítása mellett a Bánlaky
minden kérését teljesítette.
Február 10-én érkezett gyalogezred
Csíkzsögödre, és német tisztek oktatása
mellett megkezdődött a kéthetes kiképzés,
melynek során a kézigránát, a lángszórók,
a gránát- és aknavetők kezelésében kiváló
ügyességre tettek szert, és minden rohamcsoport tökéletesen tudta a feladatát.
A támadás célja a Magyaros hegycsoport
kúpjainak a Lápos-Magyaros-Névtelen
kúp-Söverjes visszafoglalása volt.
Március 8-án reggel 8-kor az előző napi
nagy havazás után megkezdődött a tüzérség
és az aknavetők ellenőrző belövése, 9-kor
a romboló tűz, amit 10:30-tól megsem-

misítő pergőtűz követett. A fehér
hótakaró feketén, pontosan mutatta a
becsapódásokat a mintegy hat kilométer
hosszú hegyoldalon. 11-kor a tüzérség és
az aknavetők az orosz állások mögé tették
át a tüzet. A támadás óramű-pontossággal, programszerűen folyt le. A tüzérség
és az aknavetők hatása pusztító volt.

Fotó: Herein István

Száz éve, 1917. március 8-án a
magyar királyi miskolci 10. honvéd
gyalogezred rohamszázadai és a 39.
honvéd hadosztály több egysége az
oroszoktól
visszafoglalta
Erdély
keleti határán a stratégiai fontosságú
Magyaros-hegycsoportot. A Budakeszi
Kultúra Alapítvány hadisírgondozói
a helyszínen jártak, és a csúcsra az
évtizedek óta eltűnt emléktábla szövegével egy tölgyfakeresztet állítottak.

Táblaállítók: Bánkuti Ákos, Herein Gyula,
Koós Hutás Katalin, Herein Linda
és Szabó Károly

Az ellenség szemmel láthatóan megrendült,
tüzérsége alig valamit, gyalogsága szinten
semmit se lőtt, nem is mutatkozott; árkait
és akadályait teljesen lerombolták. Az
állások megszállása, azok berendezése, a
visszavert, s szétszórva menekülő ellenség
üldözése szintén a tervek szerint történt.
A magyar csapatok vesztesége aránylag
csekély volt: a hadosztályé 29 halott és
133 sebesült. A német és a közös 24.

A Széchenyi Társaság díjával kitüntetett
Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjai
2008-ban helyreállították az erdélyi Gyimesiszorosban az „ezeréves határtól” néhány
lépésre álló egykori MÁV-rházat és ezzel
olyan szimbólumot és olyan magyar összefogást teremtettek, hogy a még ma is többségében magyarok lakta Gyimesbükk és az
ezeréves határ idközben Csíksomlyó után az
egyik leglátogatottabb nemzeti zarándokhely
lett. Az elfeledett katonasírok és az elesettek
neveinek felkutatása alapján kialakított
emlékhelyek nem csak a Gyimesi-szoros

hadosztálybeliekkel együtt 45 halott és
210 sebesült. Annál nagyobb veszteséget
szenvedtek az oroszok: 405 halott, s 13
tiszt és 991 fő fogságba esett.
Március
22-én
meglátogatta
a
39. hadosztály ezredeit Litzmann
altábornagy, és személyesen szép, nagy
beszédben díszítette fel Magyaros hőseit.
A 10-es honvédek, akiket már többször
kitüntetett elismerésével, s velük
magyarul is beszélt, a Névtelen kúpot
Litzmann-kúpnak keresztelték el, s a
kúp tetején emléktáblát is állítottak.
Az elmúlt száz év alatt egy emléktábla egy még oly elhagyatott rengetegben is eltűnik, mint a Magyaros-tető.
Herein Gyula, alapítványunk kurátora
új tölgyfatáblát csináltatott, rajta a
következő szöveggel: „Névtelen kúp volt,
Litzmann- kúp legyen a neve. Az eredeti
táblát állíttatta Sáfrány alezredes, a
sikeres 1917. március 8-i rohamtámadás
parancsnoka és a magyar királyi miskolci
10-es honvéd gyalogezred, hálából Karl
Litzmann tábornoknak, aki hathatósan
támogatta a magyar honvédek sikerét.
Állíttatta: budakeszi baráti társaság,
2011. április 17.”
Akkor áprilisban a nagy hó miatt nem
jutottunk fel, ezért augusztusban újra
próbálkoztunk, s 600 méter szintkülönbségen cipeltük fel és helyeztük el
a Litzmann (Névtelen)-kúpon a táblát.
Félúton az egykori magyar állásokban
még ott rozsdásodtak a száz évvel
korábbi konzervdobozok. A meredek
hegyoldal, ugyanúgy, mint 1917-ben,
tele volt kidőlt fákkal, akadályokkal. De
nem volt méteres hó, nem volt nálunk két
homokzsák benne nyolc kézigránáttal,
fegyver, 150 darab töltény, drótvágó olló,
kézi fejsze, gázálarc, konzervek és kulacs,
mint a támadó rohamosztagoknál, és
senki nem lőtt ránk. Elismerésünk így csak
nőtt a rohamban résztvevők iránt. Tavaly
ősszel ismét a környéken járva, a helyi
erdész megnyugtatott, még áll a tábla,
még hirdeti honvédeink dicsőségét…
Bánkuti Ákos
A teljes cikk elolvasható a
www.budakornyekiiranytu.hu
és a www.nagyhaboru.blog.hu honlapokon.

és az Úz-völgye környékén sokasodnak, de
a napóleoni háborúk és a Nagy Háború
szlovéniai csatatereire, temetire is kiterjed
a tevékenységük. Jelents összeggel
támogatták a leégett gyimesbükki magyar
iskola újjáépítését, támogatják Budakeszi
kulturális életét, részt vesznek az Isonzó
Expressz szerevezésében és az 1938-ban
a Szent Jobbot országlátásra szállító
„aranykocsi” újjáépítésében. Az alapítvány
tagjai a munkájukat fállásuk mellett, saját
költségükön, alapítványi támogatásként
végzik.
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Buda környéki Irányt

P r o g r a m0 a j á n l ó

Április 8. szombat 7-12 óra

Április 12. szerda 19 óra

PÁTYI PIAC

WERBŐCZY ÉS A
MAGYAR JOG

Április 21. péntek 19.30

LELBACH GYULA

(Mezei Mária rokona)
Volt egyszer egy Délvidék c.
könyvének bemutatója
a Szent Lűszló házban

a Budapest környéki
Törvényszéken
1146 Budapest,
Hungária krt. 179-187.
(M3 Irodaház) fszt. 5.
Jelentkezés:
április 25. 16 óráig
civilnyitottnap@
budapestkornyekit.birosag.hu

Április 8. szombat 9-13 óra

Április 13. csütörtök 18 óra

BABABÖRZE

Új-Zélandi úti beszámoló

a budakeszi EFMK-ban
(Fő u. 108.
Tel.: 06-23-451-161)

a zsámbéki könyvtárban.
(Etyek u. 2.)

Április 22. szombat 10 óra

Április 8. szombat 16 óra

BOSZORKÁNYOK A
MŰVÉSZETBEN

Április 8-9.

a budakeszi Szt. László
Házban (Fő u. 206.)

Április 13. csütörtök 18.30

Április 26. szerda 19 óra

LYUKASÓRA PRÓZA

Lackfi János moderátor
Szabó T. Anna,
Nyári Krisztián
és Dragomán György
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

TAVASZ ETYEKI PKINIK

2017. II. szám

CÉRNAHANGVERSENY

Április 27. kedd 9 óra
CIVIL NAP

Vizeli Judittal
a zsámbéki műv. házban.
(Etyek u. 2.
Tel.: 06-23-340-694)

Antalffy Péter történésszel
Belépő: 800 Ft
www.marczi.hu

Pödör Bálint
ütőhangszeres művész
a Prohászka gimnáziumban
(Budakeszi,
Széchenyi u. 141.)
Belépő: 1500 Ft

Április 19. szerda, 18 óra

Április 22. szombat 15 óra

Április 8. szombat 19 óra

FRANCIAORSZÁG

MÉNESI ETELKA

Április 27. csütörtök 18.30

KESZI TÁNCHÁZ

jelene és jövője
a zsámbéki művelődési
házban.

festménykiállítása
a zsámbéki műv.házban.

A KELTÁK KINCSEI
Antalffy Péter történésszel
Belépő: 800 Ft
www.marczi.hu

HÚSVÉTI HAGYOMÁNY

a budakeszi EFMK-ban.

Április 9. vasárnap 16 óra
ZWICKL POLKA PARTY

Ápr. 19. szerda 19 és 21 óra

a budakeszi EFMK-ban.

STAND UP COMEDY

Április 9. vasárnap 20ra

Bödöcs Tiborral
a budakeszi EFMK-ban.

NYS-KONCERT

a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

Április 20. csütörtök 10 óra

Április 10. hétfő 18 óra

Góbi Rita táncművész
2-5 éveseknek
korig ajánljuk.
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

ARANY JÁNOS-EST

Kisteleki Zoltánnal és
Mechler Annával
a budakeszi EFMK-ban.

PICI BONBON

Április 10. hétfő 19 óra

Április 20. csütörtök 18 óra

KREATÍV ÍRÁS

MI A BARÁTSÁG?

Lackfi Jánossal
www.marczi.hu.

biblioterápia
a zsámbéki művelődési
házban.

Április 11. kedd 10 óra
HÓFEHÉRKE és a hét törpe

a zsámbéki műv. házban

Április 11. kedd 10 és 11 óra
MACIBÁL

bábszínház 0-3 éveseknek
www.marczi.hu.

2017. április 11. kedd, 14 óra
JÓGA idős korban

Bakos Attilával
a zsámbéki műv.i házban.

Április 11. kedd 19 óra
ZSOLTÁROK GITÁRRA,
SZÁMÍTÓGÉPRE

Molnár Krisztina Rita,
Lackfi János költők
Vörös István dalszerző
Gyárfás István gitárművész
A belépés díjtalan, de
regisztrációhoz kötött.
www.marczi.hu

Április 12. szerda 10 é 11.30
ÖRKÉNY EGYPERCESEK

A Partvonal Műhellyel
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu
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Április 20. csütörtök 19 óra
A SZERVÁTÜLTETÉSEK
ETIKÁJÁRÓL

Dr. Máthé Zoltán
a SOTE Transzplantációs
igazgatója,
a Magyar Transzplantációs
Társaság
vezetőségi tagja
a Kálvin-teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.)

Április 21. péntek 18 óra
Venczel Attila
FOTÓKIÁLLÍTÁSA

a zsámbéki művelődési
házban.

Április 21. péntek 19 óra
Április 30. vasárnap 19 óra
KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL

musical
Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg:
ADAMIS ANNA
Belépő: 2600 Ft
www.marczi.hu

Április 23. vasárnap 16 óra
BANYAMOSODA

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

Április 23. vasárnap 19 óra
TRANSFORMERS

változatok klasszikus
zenére
vezényel: a Gundel-díjas
Kovács Gergely
Házigazda: Eckhardt Gábor
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Április 24. hétfő 10 óra
BÁNK
AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTT

beavató színház
középiskolásoknak
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Április 24. hétfő 19 óra

Április 27. csütörtök 17.30
MAKSA ZOLTÁN

humorista
a Marczibányi téren.
A belépés díjtalan,
de regisztrációs jegy
szükséges.
www.marczi.hu

Április 27. csütörtök, 19 óra
ARIADNÉ NŐI KLUB

a zsámbéki műv.házban.

Április 27. csütörtök 20 óra
MOLDVAI CSÁNGÓ BÁL

a Marczibányi téren
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Április 28. péntek 18 óra
A SVÁBOK BEJÖVETELE

könyvbemutató
aa zsámbéki műv.házban.

KREATÍV ÍRÁS

Április 29. szombat 19 óra

Lackfi Jánossal
Részvételi díj: 3000 Ft
www.marczi.hu

Nyakas Jazz Klub

Április 25. kedd 9, 10, 11 óra

TÓTH EVELIN

és zenekara
a zsámbéki műv.házban.

MESEERDŐ
BÁBSZÍNHÁZ

Április 29-30., 19 óra

a nagykovácsi
Öregiskolában
(Kossuth u. 78.
Tel.: 06-26-356-362)

felolvasó színházi fantázia
A Zsámbéki Színházi
Bázissal
a zsámbéki műv.házban.

Április 25. kedd 10 óra

Április 29. szombat 19 óra

PANKA
ÁLOMORSZÁGBAN

KALÁKA
felnőtteknek

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

Április 25. kedd 14 óra
VEZETÉS
IDŐS KORBAN

a zsámbéki műv. házban.

FRIDA

Vendég: PETRUSKA
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Május 6. szombat 11 óra
CSIZMÁS KANDÚR

zenés bábszínház
a budakeszi EFMK-ban.

Május 7. vasárnap 19 óra
ECKHA(RD)TVAN I.

Eckhardt Gábor
zongoraestje
Jegy: 1800 Ft
a Marczibányi téren

Május 15. hétfő 18 óra
KI NYER MA?

játék és muzsika
70 percben
Cigány Györggyel
Jegy: 500 Ft
a Marczibányi téren

Május 19. péntek 19 óra
VIRÁGBONTÓ

A Buda-környéki
Látássérültek
jótékonysági estje
Munkácsy Mihály
Művelődési Házban
(Törökbálint,
Munkácsy M. u. 83.).
Nyikes Fatime elnök
Tel.: 06-20-465-6460

Május 24. szerda 19 óra
ZORÁN Turné 2017

a budakeszi Prohászka
gimnáziumban.

Hirdetés
Jegy: 7500/6500 Ft
Tel.: 06-20-2600-745
EFMK 06-23-451-161

Május 27. szombat 19 óra
KALÁKA felnőtteknek

K: Balogh Kálmán
cimbalmos
Jegy: 1200 Ft
a Marczibányi téren

Május 31-ig NEVEZÉS
9. GYERMEK- és
IFJÚSÁGI
SZÍNHÁZI SZEMLE
2017

a Marczibányi téren
Október 9-15.
Nevezési feltételek:
Tel.: +36 70 335-6285,
juszcak.zsuzsa@marczi.hu

Június 16-július 15.
MÁRIA MARATON - 1300

Mariazell – Csíksomlyó
Életforma, közösség,
spiritualitás
www.mariamaraton.
mariaut.hu
www.mariaut.hu

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!
SZEMÉLYI JÖVEDELEM-ADÓJA 1%-át 31 egyház vagy a Nemzeti
tehetségprogram javára, a másik 1%-át arra jogosult civil
szervezetnek ajánlhatja fel. Ez külön terhet nem jelent, mert
ezt az adót így is, úgy is meg kell fizetnünk. Ha nem rendelkezik
róla, ez a 2x1% is a központi költségvetésbe kerül. A szja-bevalláshoz mellékelt nyilatkozattal Ön dönthet ennek az összegnek
a sorsáról!
Magyar Katolikus Egyház ....................... 0011
Magyarországi Református Egyház ........ 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház ....... 0035
Magyarországi Metodista Egyház .......... 0073
Magyarországi Baptista Egyház ............. 0286
Egyházaknak 0 Ft adó esetén is érdemes rendelkezni, mivel az
egyházak állami finanszírozása a rendelkez magánszemélyek száma
alapján történik.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg.
Kérem, hogy hirdetéseiket május 25-ig juttassák el hozzánk!

• 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:
Tel.: 06-30-690-3500 vagy
cselenyi.franciska@maltai.hu.
• KIZÁRÓLAG megváltozott
munkaképességű
TAKARÍTÓT keres heti 5
napon 4 órában a Szivárvány
Óvoda Budakeszin.
Tel.: 06-30-227-8884
• ÜGYVEZETŐT keresnek a
Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft. élére.
Pályázatni 2017. április 18-ig
lehet. A pályázat letölthető
a www.varoshaza.budakeszi.
hu-ról.

• SEGÉDMUNKÁST keres
kommunális szolgáltató cég
Nagykovácsiba. Jó fizikai
állapot, szorgalom, önálló
munkavégzés.
Tel.: 06-26-555-522
• BIZTONSÁGI ŐRÖKET
keresünk bolti őrzésre a XI.
kerületbe és Biatorbágyra.
Tel.: 06 30 348 6355
• FŐKÖNYVI KÖNYVELŐT keres
a budakeszi városháza., teljes
munkaidőben, határozatlan
időre a pénzügyi osztály
gazdálkodási csoportjába.,
hat hónap próbaidővel.
Pályázni 2016. április 27-ig
lehet. A pályázat letölthető
a www.varoshaza.budakeszi.
hu-ról.
• HÁROM ÓVODAPEDAGÓGUST
keres a pátyi Pátyolgató
óvoda. Pályázni 2017. július
24-ig lehet. TZ: Demény
Erika 06-23-343-451;
patyiovi@gmail.com

L A KO S S Á G I A P R Ó H I R D E T É S
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418
Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

• ELEKTROMOS GÉPEK
(háztartási, ipari), berendezések
javítása, hibakeresése. Gépkocsi
generátorok és indítómotorok
javítása, felújítása.
Villanyszerelés, javítás,
hibakeresés. Páty, Orgona u. 5.
Tel.: 06-30/792-6145,
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK
megbízható, munkájukra igényes 06-20/984-3782
idősgondozókat, takarítónőket, • FRANCIA ÉS OLASZ
nyelvoktatás Budakeszin
bébiszittereket, igény szerint,
diplomás nyelvtanárnál.
akár bentlakással is. Empátia
Tel.:+36-30-3060025,
Iroda. Tel.. 06-70-380-5650,
facebook.com/
06-20-465-8458
budakeszinyelvoktatas
• PALACKOS PB-GÁZ ingyenes
• ANGOL KORREPETÁLÁS
házhoz- szállítással.
általános- és középiskolásoknak.
Elõrendelés: 06-20-922-0263
OROSZ minden korosztálynak
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgépek,
minden szinten; újrakezdőknek
fagyasztók javítása garanciával,
nosztalgiázóknak. OROSZ
hétvégén is. Nyugdíjasoknak
ÜZLETI NYELV középfokon.
kedvezmény. Akciós lakásklíma
Tel.: 06-23-453-217 Budakeszi
szerelés. Tel.: 06-20-467-7693
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS körű szolgáltatás! Időpont1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263
kérés, vérvétel…! Kiszállási díj:
4500 Ft. Tel.: 06-20-423-9708
• FRANCIA ÉS OLASZ
nyelvoktatás Budakeszin
• ZSÁMBÉKON, társasházi
diplomás nyelvtanárnál.
formában lakások építése
Tel.:+36-30-3060025, facebook. kezdeményezhető.
com/budakeszinyelvoktatas
A 3500 m²-es belvárosi telken
1-2 szintes, kertkapcsolatos,
• EZERMESTERI MUNKÁK,
költségtakarékos üzemeltetésű
műholdantenna szerelése.
lakások akár 30 m²-es mérettől
Szabó Norbert
is igényelhetők. CSOK is.
Tel.: 06-20-259-3461,
Tel.: 06-20-562-9674.
06-20-220-4835
• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves
szakmai, kiállítói, tenyésztõi
gyakorlattal vállalja az Ön
otthonában kutyája teljes körû
kozmetikáját.
Tel.: 06-23-450-866,
06-20-9735-090

13

A hirdetések tartalmáért és a szolgáltatások minőségéért a kiadó felelősséget nem vállal.
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Vegyen közművesített földterületet
(víz és áram) a zsámbéki medence
legszebb részén Tökön,
a Nyakas hegy keleti lejtőin!
MVELÉSI ÁG

HRSZ

¡

TERÜLET IRÁNYÁR
(m2)

(millió Ft)

2017. II. szám

felsõruhák, ágynemûk, takarók
vegytisztítása, mosása
¡

Erd

1467-9

12 292

13,6

Gyümölcsös

1513-4

3426

6,8

¡

bõr, velúr és irhabundák
tisztítása és festése

függönyök, drapériák leszedése
¡

Szántó
Szántó
pincével

1330-1

2938

7,3

1369

3144

9,5

tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése
és tisztítás utáni visszahelyezése
¡

Szántó

1491-2

5550

8,4

Szántó

1517-9

8764

13,2

Érdekldni az alábbi telefonszámokon lehet:

20/ 939 0953 | 30/ 606 9828

Hús- Hentesáru

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!

7ƺ$ƫǏ.ƥ8Ǜ*(5
.eǃƳĳ9Ǌ6ƭƣƳƥ8Ǜ*(5

és Vegyeskereskedés
2071 Páty, Kovács Imre utca 7.
– a Telki útról az első utca balra

Konyhasóval sózott kézműves házi füstölt
termékek családias környezetben
HÚSVÉTI BÁRÁNYRENDELÉST FELVESZÜNK!
HÚSVÉTI SONKAVÁSÁR!
- Tőkehús
- Baromﬁ

Ƴ¬5ưǏ6ǃчǒƱ¯Ƽч67Ǐ6ƿчǒƱǄƱǟǕ.

- Házi zsír

ȾʑQȫɰȵ˔VȯɰʙɃ˔ɀɰɗ ʭʬ

- Friss tepertő
- Disznósajt
- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

ítóba
Vízlágy ta
t
sótable

ák
25 kg/zs
t
F
0
0
.2
2

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

0623/343-324
14
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AG O R A
Kft-k,

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

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

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

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

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

Móniház Családi Napközi
1-3 éves gyermekek számára
Információ: 06 30 471 33 41
Budakeszi, Széchenyi u. 203.
www.monihaz.hu
facebook: www.facebook.com/Monihaz.csana
Vendégeink lehetnek gyermekükkel,
kipróbálhatják családi napközinket 3 fél napra
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0
TELKIBEN ÚJONNAN NYÍLÓ
PRÍMA ÁRUHÁZBA
KERESÜNK

pénztáros valamint
árufeltöltő kollégákat

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 26 éve van jelen a magyar élelmiszer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer és napi cikk kereskedelmi láncává vált. Az ország egyik vezető kiskereskedelmi láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a
dolgozóiban rejlik, akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet,
színvonalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.

Új munkatársakat keresünk SPAR üzletünkbe, az alábbi pozíciókba:

ELADÓ, PÉNZTÁROS

Főbb feladatok:
• Pénztár kezelés
• Árufeltöltés általános irányelvek szerint
Elvárások:
• Szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség,
képesítés
• Hasonló munkaterületen szerzett gyakorlati
tapasztalat
Amit kínálunk:
• Betanítás a környező településeken
• Rugalmas munkarend
• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria
E-mail cím: kis.tibor@krupptsa.hu
Telefon: 06-30-683-5259
Postai cím: Telki jelentkezés,
2040 Budaörs, Szabadság út.52-54

Munkavégzés helye:
Munkaidő:
Budakeszi
Teljes munkaidő
ELVÁRÁSOK:
• megbízható, lendületes munkavégzés,
• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség.
ELŐNY: kereskedelem területén szerzett tapasztalat.

AMIT KÍNÁLUNK:
• azonnali, bejelentett, hosszú távú munkalehetőség,
• átfogó betanulási program,
• folyamatos szakmai fejlődés, támogató, családias munkahelyi légkör,
• az alapjövedelmen túl számos béren kívüli juttatás
(délutáni-, esti-, hétvégi pótlék, 13. havi bér).

Légy te is kollégánk
és dolgozz velünk egy családias vállalatnál!

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Szakmai önéletrajzodat elküldheted az allas@spar.hu e-mail címre,
a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével, vagy személyesen
jelentkezhetsz üzletünkben (Budakeszi, Márity L. út 20.).

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.

Budakeszi üzletünkbe
eladó-pénztárost keresünk!
Amit kínálunk:

Téged keresünk, ha:

• versenyképes fizetés
• stabil, hosszú távú munkahely
• betanulási program
• továbbképzések, előrelépési
lehetőség (első eladó,
• műszakvezető, üzletvezető)
• bónuszrendszer

• szereted az embereket
• jól bírod a fizikai megterhelést
• szívesen dolgozol csapatban
• fontos számodra a pozitív
életszemlélet

Jelentkezz internetes oldalunkon: www.eurofamily.hu,
E-mailben: karrier@eurofamily.hu
vagy hívd a (06-88) 508-290-es telefonszámot.
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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

