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Pasztircsák Polina, és 
Simon Estes zsürielnök

11. oldal  

Varga László
Perbál polgármestere 

13. oldal 
Oberfrank Pál

9. oldal  

Hende Csaba
honvédelmi miniszter

 Gyimesbükkön 
3. oldal

Hidas Mátyás
Budakeszi díszpolgára

7. oldal

dr. Pühra Beáta
Nyakas Pince

15. oldal

Enyedi Pál
orgonaművész

13. oldal
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Bor, művészet 
és pompos Tökön 

Cikkünk az 15. oldalon 

BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS
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Utazzon a 6x6 Taxival és élvezze a budakörnyéki agglomerációban lakóknak 
kifejlesztett kedvezménycsomagunkat! Taxi rendelés esetén a név és a rendelési cím 

megadásakor mondja be lakhelyének postai irányítószámát, 
így a legkedvezôbb tarifával tud utazni az egész ország területén.

Fix reptéri transzferárak 
(Pl. Telki-Reptér I. Terminal: 8000 Huf)

2093 Budajenô
2092 Budakeszi
2094 Nagykovácsi 
2071 Páty
2074 Perbál
2090 Remeteszôlôs
2089 Telki
2073 Tök
2072 Zsámbék

KÖVESD A 6X6 TAXIT 

A                        OLDALÁN     ÉS NYERJ!

MINDENKI, AKI EDDIG LIKEOLT 
ÉS EZUTÁN LIKEOLNI FOG, 

EGY SOROSLÁSON VESZ RÉSZT, 
AHOL KISORSOLUNK 

EGY-KÉT-HÁROM SZERENCSÉST, 
AKI NORBIVAL TEHET EGY-KÉT-HÁROM KÖRT

A HUNGARORING BETONJÁN!

T

KÖRT

Agglomerációs kedvezménycsomag 
A 6X6 TAXINÁL
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Panoráma

Gyimesbükkre látogatott a honvédelmi miniszter
2011 Pünkösd vasárnapján már negye-
dik alkalommal zarándokoltak el magya-
rok tízezrei a világ minden tájáról a törté-
nelmi Magyarország legkeletibb határára, 
Gyimesbükkre. Ebben az évben már két 
különvonat indult Magyarországról, 1500 
zarándokkal: a Székely gyors Budapestről 
és a Csíksomlyó expressz Sopronból. 
A Székely gyorsot Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi megyés püspök és Tőkés 
László volt református püspök, az Európai 
Unió alelnöke áldotta meg a Keleti pálya-
udvaron.

Az ezeréves határon, a kontumáci 
(vesztegzári) kápolnánál a gyimesi 
csángók hagyományőrző csoportjai-
nak bemutatkozása és a Salamon 
József gyimesbükki plébános atya 
celebrálta misét követően a feleségé-
vel magánlátogatáson Erdélyben tar-
tózkodó Hende Csaba, Magyarország 
honvédelmi minisztere mondott 
beszédet és megkoszorúzta a kápolna 
melletti romokon kialakított és tavaly 
felszentelt, a háborúk és forradalmak 
gyimesbükki áldozata-
inak és a Gyimesbükk 
környéki harcokban 
elesett katonák emlék-
helyét.

Hende Csaba beszé-
dében arra emlékezte-
tett, hogy mi, magyarok 
összetartozunk. A hon-
védsírok, amiket jelölve 
vagy jelöletlenül ezek a 
völgyek és ezek a hegyek 
körös-körül az elmúlt ezer esztendőben 
magukba fogadtak, erre figyelmeztetnek. 
A helytállásukra kell emlékeznünk, a pok-
lokat megjárt magyarokra, akik mindvégig 
meg tudták őrizni emberségüket és hitü-
ket. A hitüket abban, hogy összetartozunk 
és hogy az áldozatuk nem volt hiába való. 
A magyarság jövőjét nem a múltja dönti 
el, hanem az, hogy itt és most mit teszünk 
meg egymásért. Mit teszünk meg azokért, 
akikkel mindennap együtt élünk az ott-
honunkban, azokért, akikkel egy utcában 
lakunk, s mindazokért, akik velünk egy 
nyelvet beszélnek, határainkon innen és 
túl. Jövőnket az dönti el, mit teszünk meg 
a nemzetért, s vállaljuk-e a nemzet életé-
ből, ami nekünk személyre szólóan jutott, 
amit csak mi tudunk megtenni, a magunk 
helyén.

A miniszter kíséretében az egész napos 
programon részt vett Füzes Oszkár, 
Magyarország Bukarestbe akkreditált 

rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, 
Hoffmann Rózsa, magyar oktatási ügye-
kért felelős államtitkár, Zsigmond Barna 
Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja 
és Sándor Mátyás alezredes, Magyarország 
Bukarestbe akkreditált katonai attaséja is. 
A honvédelmi miniszter az ő kíséretük-
ben koszorúzta meg a gyimesbükki kato-
nai emlékhelyet.

A vasúti őrháznál Görbe Vilmos polgár-
mester fogadta az egybegyűlteket: „Kedves 
Honfitársaim! Negyedik alkalommal láto-

gattok ide a csodatermés színhelyére. A Ti 
segítségetekkel új főnixmadárként terem-
tettünk új világot. Egyetértés, szeretet, 
az együvé tartozásba vetett hit segítségé-
vel évről évre sikerül hazamenteni valamit 
az égi tűzből, a nap fényéből. Szeretnénk, 
hogy ez a szellem tovább éljen és erősöd-
jék, mert volt már pár utunk és sok min-
dent tudunk, de legfőképpen azt, hogy 
összetartozunk.”

Ebben az évben az őrház mellett a XX. 
század elején épült, szegecselt fémszerke-
zetű, Tatroson átívelő hidat újították fel 
gyimesbükkiek és magyarországiak, közös 
erővel.

A polgármester köszönetet mondott a 
helyi tanácsnak, Deáky Andrásnak, Herein 
Gyulának, Herein Istvánnak, Bánkuti 
Ákosnak, Szőcs Lászlónak, Molnár 
Ádámnak, Szaló Jenőnek, a festéket ado-
mányozó érdi Egrokorr Zrt-nek és a buda-
pesti Piktorfesték Üzletlánc Kft.-nek.

Deáky András elmondta: „a pün-
kösdvasárnapi hídavatás Gyimes-
bükkön legyen üzenet a mindenko-
ri magyar kormányok számára, hogy 
mi, gyimesbükki magyarok is igényel-
jük a magyar nemzethez való tar-
tozásunkat, másrészt üzenet legyen 
román testvéreink felé is, hogy mi 
nem határokat, hanem hidakat épí-
tünk, melyeken átjárva egy más kul-
túráját és történelmét tisztelhetjük.”

A Budakeszi Kultúra Alapítvány 
képviseletében Bánkuti Ákos a Duna 
TV-nek úgy nyilatkozott, hogy az 

őrház, a kápolna, a kato-
nai emlékhely, e mind-
annyiunk számára fontos 
jelképek rendbe hozásá-
val azt szeretnénk elérni, 
hogy az ide érkező turis-
ták azzal, hogy itt töltik a 
szabadságukat, megszáll-
nak, étkeznek, ismerked-
nek, beszélgetnek a helyi-
ekkel, helyi termékeket 

vásárolnak, erősítsék az itt élőket magyar-
ságukban, és segítsék őket a szülőföldjü-
kön való boldogulásban. Jövőre a Rákóczi-
vár felépítésére készülünk, ami több évre 
is munkát ad a már tettrekész, határo-
kon átívelő várépítő munkacsoport számá-
ra. Sok munka áll még előttünk, főként a 
helyi hatóságok engedélyeinek a megszer-
zése nagy feladat.                        

Koós Hutás Katalin

A Budakeszi Kultúra Alapítvány az elmúlt években javarészt kárpát-medencei, de 
a világ minden szegletéből érkező adományoknak köszönhetően olyan jelképek meg-
mentését segíthette Gyimesbükkön, mint a legkeletibb magyar vasúti őrház felújítá-
sa 2008-ban, a Rákóczi-vár kitisztítása és a vesztegzári (kontumáci) kápolna felújí-
tása 2009-ben, magyar katonai hősi emlékhely kialakítása a kápolna melletti romo-
kon 2010-ben, a leégett magyar iskola helyreállítása és az őrháznál a Tatroson átíve-
lő híd felújítása 2011-ben. A pünkösdvasárnapi gyimesbükki eseményeket negye-
dik éve közvetítő Duna Televízió Csíksomlyó mellett a magyarság második legfon-
tosabb zarándokhelyének kiáltotta ki a kettős elszakítottságban élő, Hargita megyé-
től egyedüliként leválasztva a román többségű Bákó megyéhez csatolt gyimesi csán-
gó települést. 

er esztendőben gattok ide a csodatermés színhelyére A Ti
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Kérdezem egy ismerősöm, hogy hol 
lakik? „A Zrínyi utcában.” Az hol van? 
„A Szamár- hegyen.” Most itt botorkálok 
a Zrínyi utca lejtőjén. Emlékszem, gye-
rekkoromban erre lakott Kovács bácsi, a 
Szamaras. Amikor öblös hangján biztat-
ni kezdte nagy fülű igavonóit, az olyan 
volt, mintha félre verték volna a haran-
got. Azóta nevezik ezt a helyet Szamár-
hegynek.
Lajos bácsi már régen eltávozott az élők 
sorából, de a köznyelvben ez a meredek 
rész még mindig magán viseli gazdája 
ragadványnevét.

Az eső mosta úton leereszkedve a 
cigány-árokhoz érek. A csordogáló pata-

kon kőhíd, túloldalon 
pincék, apró házak. 
Valamikor szorgal-
mas vályogvető-cigá-
nyok tanyája volt ez. 
A vályogtégla kiment 
a divatból, ők odébb-
álltak, maguk mögött 
hagyva a kenyéradó 
szakadékot. 

Rövid séta után hár-
mas útkereszteződés. 
Itt áll a környék egyetlen parasztbarokk 
épülete. Ívelt homlokzatáról már hiányzik 
a napóra. Az útikönyvekben a templom és 
a vízimalom mellett, az órás-ház is műem-
lék. Még nem tudják, hogy a vízimalom 
már a múlté és ezt az épületet is kikezd-
te az enyészet. Az öreg ház előtt a falu 

három artézi kútjá-
nak egyike. Egykor 
kristálytiszta jég-
hideg vize elapadt. 
Még meg van a 
halott kút fődarabja, 
de a hajtókereke már 
hiányzik. 

Az alsó utat követ-
ve átmegyek a híd 
alatt. Már csak az 
öregek emlékez-
nek rá, hogy vala-
hol erre tanyázott 
Zigó Pali, a mókás 
csavargó. Mindenki 
tudta, hogy szegény 

ember nem egészen „szá-
zas”, sokan mégis gonosz-
kodtak vele. A kocsmá-
ban borral itatták, ugrál-
tatták, táncoltatták, kine-
vették. Amikor felénk 
járt, anyám mindig behív-
ta, étellel-itallal kínálta, 
ő bolondozott, mi nevet-
tünk, apánk mérgelődött. 

Már hazafelé kanyaro-
dok, amikor a futballpá-

lya mellett újra előbukkan a patak. Alig 
van benne víz. Régen kerteket öntöztek 
belőle, partján a szilvafákat sosem kellett 
permetezni. Még egyszer átkelek rajta, 
aztán felkaptatok Kis-Perbálra. Azelőtt 
Kereszt-hegynek hívták, hogy miért? Nem 
nehéz kitalálni. 

Miközben birkózom az emelkedőkkel és 
a lejtőkkel, azon gondolkodom, hogy ezek 
az elnevezések miért is nem szerepelnek 
az utcatáblákon?

Rövid időre megállok pihenni. Eszembe 
jut a Kálvária-domb. Merre is volt? Végig 
az út mentén, mészkőből faragott stáci-
ók, fenn a hegyen fehérre meszelt kápolna. 
Ma már nincs kápolna, nincs kereszt. 
A Körte-völgyben nem érik gyümölcs, a 
Zsidó-földeken nem terem káposzta. 
A cigányok is elmentek. 

Szamár? Hm, annak itt vagyok én. Kissé 
téblábolok, mert a rohanó autók között át 
kell mennem a főúton. Nos, ha ezt a vén 
szamarat nem üti el semmi, „talán még 
hazaér”.                Szilágyi László, Perbál

Olvasói levelek

Tisztelt budakeszi Polgárok! 
Amikor meghallgattam a településfej-
lesztés ügyében összehívott lakossági 
fórumot, sok gondolat ébredt bennem, 
amit szeretnék megosztani Önökkel.

Az önkormányzat lehetőséget 
adott arra a lakosságnak, hogy 
véleményt mondjon a városfej-
lesztési tervekről, de nem adott 
Önöknek lehetőséget arra, hogy 
ezekbe a tervekbe betekintsenek: 
csupán két dokumentum véleményezé-
sét tették lehetővé a nyilvánosság számá-
ra, melyek egy harmadik, a másik kettő 
számára alapul szolgáló dokumentumra 
épülnek rá. Ezért fontos tudniuk, hogy a 
vonatkozó törvények értelmében (1997. 
évi LXXVIII. (8.-9. §)) a településrendezés 
kidolgozása előtt - beazonosítható módon 
- meg kell határozni a rendezés alá vont 
területet, ki kell nyilvánítani a rendezés 
célját és várható hatását oly módon, hogy 
az érintettek azzal kapcsolatban javaslato-
kat, észrevételeket tehessenek, véleményt 
nyilváníthassanak. 

Önök nem kaptak megfelelő informáci-
ót a településfejlesztés célját tekintve és 
a folyamat bevezető, kezdeti lépései már 
megtörténtek, mikor Önöket vélemény-
nyilvánításra bevonták! 

Emellett a törvény azt is kimondja, hogy 

a településrendezés során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a rendezés végrehajtásával 
bekövetkező változások az érintett lakos-
ság életkörülményeiben, értékrendjében és 
szociális helyzetében hátrányos következ-

ményekkel ne járjanak. Ennek érde-
kében biztosítani kell a területek köz-
érdeknek megfelelő felhasználását a 
jogos magánérdekekre tekintettel, az 
emberhez méltó környezet folyama-
tos alakítását, értékeinek védelmét. 

Tudom, hogy a legtöbben azt mond-
ják erre, hogy éppen elég a saját problémá-
juk is. De olyan lehetőség, amikor saját 
életminőségükön tudnak javítani, nem 
adódik kellő gyakorisággal. Azt is tudni-
uk kell, hogy az olyan ügy, amit senki sem 
képvisel, olyan, mintha nem létezne. Ezért 
fontos ez a mostani alkalom. Önökre vár 
a feladat, hogy kifejezzék véleményüket, 
megfogalmazzák érdekeiket és a város-
fejlesztés folyamatának megsértett törvé-
nyességét visszaállítsák. Meg kell próbál-
niuk beavatkozni az események meneté-
be, mert most van mód arra, hogy köve-
teljék mindazt, amivel a város adósa lakó-
inak! 

Joguk van hozzá, hogy ezt a városfejlesz-
tési folyamatot irányítsák – éljenek vele! 

Ha valaki olvasta az önkor-
mányzat tájékoztatóját, miszerint: 
„A Budakeszi Település Szerkezeti Terv, 

és a Budakeszi Helyi Építési Szabályzat 
átfogó módosításának a készítési folya-
mata a befejezéséhez közeledik és az 
Államigazgatási Eljárás 2. fordulója hama-
rosan megkezdődik” – ne ijedjen meg és 
ne fogja vissza magát! Noha az önkor-
mányzat még határidőt is adott a lakos-
ságnak a véleményezésre, a törvény értel-
mében az eljárás során a nyilvánossá-
got mindvégig biztosítani kell. Joguk van 
hozzá, hogy ezt a városfejlesztési folya-
matot irányítsák – éljenek vele!

Máskor már nem fognak tudni javíta-
ni az utak, a gyalogjárdák állapotán, nem 
változtathatnak az autópálya tervezett 
útvonalán, a beépítésre kerülő területe-
ken, nem változtathatnak azokon a rende-
leteken, amelyek betarthatatlanok és csak 
a korrupcióra teremtenek alkalmat, nem 
szólalhatnak föl a lassan élhetetlen köz-
lekedési helyzet ellen vagy a város kisvá-
rosi jellegének megőrzéséért és turisztikai 
fejlesztésének érdekében és nem változ-
tathatnak azon sem, hogy a gyermekeik 
nem járhatnak biciklivel iskolába a város-
ban, és a városok között sem lehet bicik-
livel közlekedni. Ha a lakosok nem áll-
nak ki a város fejlődésének ügyéért, akkor 
nem lesz gazdasági fellendülés és városfej-
lődés, mert a város vezetésének nincsenek 
erre irányuló határozott tervei.      Sentinel

(név és cím a szerkesztőségben)

Az az ügy, amit senki sem képvisel, olyan, mintha nem is létezne

A N G O LA N G O L
N É M E TN É M E T

nyelvtanítás   
Budakeszin

23-456 632

TANFOLYAMOK 20-385 6882
MAGÁNÓRÁK      20-382 0971
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Talán még hazaér...
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A nevelőszülők még az iskolakezdés 
előtt megkapják a júliusban részben 
és az augusztusban teljesen elmaradt 
nevelőszülői díjat és ellátmányt; az 
iskolák pedig azt a normatív támoga-
tást, amiből az idei évben beszerzésre 
kerülő ingyenes tankönyveket képe-
sek kifizetni.  

Pest megye önkormányzata közlemény-
ben hangsúlyozta, hogy a kifizetéseket 
saját, szeptemberben esedékes bevételei 
terhére megadott bevételből oldja meg. 
Az önkormányzathoz rendes körülmé-
nyek között csak szeptemberben beérke-
ző illetékbevétel és normatív támogatás 
terhére így érdemi segítséget nyújt a tan-
évkezdéshez iskoláknak és a nevelőszü-
lőknek, de az alapvető probléma tovább-
ra sem szűnt meg – rendes bevételei 
továbbra sem fedezik a kiadásokat, ezért 
elkerülhetetlenül újabb gondok adódhat-
nak, ha nem kap érdemi segítséget.

A megyei önkormányzat három fő bevé-
teli forrással rendelkezik: normatíva, az 
ún. átengedett személyi jövedelemadó 
(szja) és az illetékbevétel. Az idei évben a 
közoktatásban 8,5 milliárd forint kiadás-

hoz mindössze 5 milliárd forint normatív 
támogatásra jogosult; a gyermekvédelem-
ben 1,3 milliárd forint normatívát kap, 
miközben a kiadás kétmilliárd forint; 
a szociális otthonok hiánya pedig egy-
magában egymilliárd forint. Az említett 
három ágazat alulfinanszírozása miatt 
keletkező hiány tehát összesen 6,5 milli-
árd forint, ezzel szemben az önkormány-
zat illetékbevétele és az átengedett szja 
együttes összege alig több, mint 2,9 mil-
liárd forint. Képtelenség tehát teljesíteni 
mindazt a kötelező feladatot és kiadást, 
amelyet előírnak a megyei önkormány-
zat számára. 

A megyei önkormányzatok iparűzési és 
egyéb saját jogon szedett helyi adókiveté-
si joggal nem rendelkeznek. A normatíva 
fenntartói kiegészítéséhez szükséges for-
rást kizárólag az átengedett SZJA és az 
illetékbevétel teremtette meg; 2006-ban 
Pest megye önkormányzatának e két for-
rásból még 10,8 milliárd forint bevétele 
származott, így volt mód és lehetőség az 
egyensúly megteremtésére. 2006 és 2010 
között ez a lehetőség megszűnt, össze-
sen 14,9 milliárd forintot vont el Pest 
megye önkormányzatától az akkori kor-

mányzat úgy, hogy a népesség, az ellá-
tottak száma, a feladtok, az előírt bér, és 
a dologi kiadások költsége folyamatosan 
növekedett. 

Nyilvánvaló, hogy az önkormányza-
ti rendszer teljes újjászervezése nélkül 
nem orvosolható a probléma. Az isko-
lák, a szociális otthonok, a nevelőottho-
nok továbbra is kritikus helyzetben van-
nak. Pest megye önkormányzata abban 
az ígéretben bízik, hogy azonnali segít-
ség érkezik, mindenekelőtt a március 
végén beadott, önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben lévő önkormányzat-
ok pályázata alapján, amelynek elbírálá-
sa még nem történt meg. Ha ez nem tör-
ténik meg, akkor már szeptember máso-
dik felében újra jelentkezhetnek problé-
mák az alapfeladatok ellátásában, éppen 
ezért az önkormányzat számít arra, 
hogy Nyitrai Imre, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium helyettes államtitká-
ra megtartja ígéretét és (az Oktatásért 
Felelős Államtitkársággal együttműköd-
ve) a szaktárca közbenjár azért, hogy a 
Pest megyei ellátórendszer megkapja a 
kért rendkívüli segítséget. - áll a megyei 
önkormányzat közleményében.

Fizet a megye a nevelőszülőknek és az iskoláknak

Nyolcszázmilliót hoz a kistérségi fenntartás Egy hétre bezár 
a budaörsi uszoda

Szeptember 5. és 11. között a Budaörsi 
Városi Uszoda belső medencetere és a 
wellness zárva tart. A leállással a köz-
fürdőkre vonatkozó rendeletben rögzí-
tett higiéniai előírásoknak tesznek ele-
get, miszerint a vízforgató berendezé-
sekkel üzemelő medencékben évente leg-
alább kétszer teljes vízcserét kell vég-
rehajtani. A teljes vízcsere és a létesít-
mény teljes területét érintő nagytakarítás 
ideje alatt a strand folyamatosan üzemel. 
Nyitás szeptember 12-én, hétfőn reggel 
hat órakor.

A Széll Kálmán térre vezetik a fogaskerekűt

Szeptember elsejétől Budaörs 
átadta általános iskoláinak 
és óvodáinak fenntartását a 
Budaörs Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. A kistérségi iroda 
létszámát is növelték három fővel, 
amelynek költségvetési fedezetét az 
intézmények átadásából származó 
minden költséggel együtt Budaörs vál-
lalja.

Budaörs azért élt az oktatási intézményei-
nek kistérségi fenntartásba adásának lehe-
tőségével, mert az adóerő-elvonással súj-

tott település a lépéstől nyolcszáz 
millió forintos plusz bevételt remél, 
többek között a kistérségi fenntar-
tású intézmények után járó kiegé-
szítő normatívának köszönhetően.

A feladatátadási megállapodás alapján, 
ha a megállapodásban foglalt pénzügyi 
kötelezettségeket az intézményi költség-
vetések nem fedezik, azt Budaörs önkor-
mányzata vállalja magára és nem jelent 
terhet sem a kistérségre, sem más tagtele-
pülés számára.

Az alapítói, fenntartói jogokat a 
Polgármesterek Tanácsa gyakorolja. 

A lehető legolcsóbb megoldással egy 
jól működő közösségi teret szeretné-
nek létrehozni a Széll Kálmán (a szoci-
alizmus idején átmenetileg Moszkva) 
tér átépítésével, melynek koncepció-
ját augusztus 31-én már el is fogadta 
a Fővárosi Közgyűlés. A korábbi több 
tízmilliárdos tervekkel ellentétben a 
pár milliárd forintból megvalósítha-
tó programmal szeretnék megoldani 
a Széll Kálmán tér felújítását, a tér-
ség közösségi közlekedési kapcsolata-
inak fejlesztését, a fogaskerekű felújí-
tását, annak a Széll Kálmán térre való 
vezetését.

A koncepcióterv tartalma szerint az első 
ütemben átalakítanák a gyalogosfelüle-
teket, megújítanák az utcabútorokat és 
akadálymentesítik a teret, mozgólépcső-

ket helyeznének el a Várfok utca irányá-
ban. Emellett a gyalogoskapcsolatokat is 
fejlesztenék több zebra kijelölésével. 

A közlekedés szempontjából fontos 
elem, hogy a kerékpáros-közlekedési 
kapcsolatokat javítanák, illetve csök-
kentenék a közösségi közlekedés hely-

igényét; a tér forgalmi kapacitásait nem 
növelnék, de ennek csökkentése sem cél.

A metróállomás teljes átépítése is szán-
dékában áll a Budapesti Közlekedési 
Központnak (BKK) és a városvezetésnek 
is, a kereskedelmi funkciókat ellátó épü-
letszárny bontásával együtt. A közösségi 
közlekedési kapcsolatok javítása szintén 
kiemelt feladat, a budai fonódó villamos 
vonalak projektjének Széll Kálmán téri 
ágát szeretnék megvalósítani, illetve az 
átszállási kapcsolatokat javítanák.

A munkálatok első üteme a számítások 
szerint 2,5-3 milliárd forintba kerül, de a 
későbbi munkákhoz 1,5 milliárdos fővá-
rosi forráskiegészítés szükséges a kivi-
telezés 2013-as beindításához. A BKK 
tervei szerint az első ütem kivitelezési 
munkálatai várhatóan 2014-ig fejeződ-
hetnek be.                                (MTI)



Buda környéki Iránytű 

6

2011. szeptember

Augusztus 21-én, vasárnap Budakeszi 
önkormányzata és az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ a Fő téri park átépí-
tése miatt, rendhagyó módon, a budakeszi 
sportpályán rendezte meg a XVII. Családi 
Napot.  A nagy hőség ellenére sokan kilá-
togattak a rendezvényre, hiszen igazán 
gazdag program várta őket.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília pol-
gármester megnyitójában kihangsúlyozta: 
„a rendezvény célja felhívni a figyelmet az 
olyan napok fontosságára, melyet együtt, 
jó hangulatban tud eltölteni  a család, a 
barátok és egész Budakeszi.  A polgármes-
ter szerint az ideiglenes 
helyszín városunk fej-
lődését mutatja, hiszen 
szépül a parkunk, s a ter-
vek szerint az október 
23-i ünneplésnek majd 
újra az adhat otthont.”

Déli 12-kor Boros 
Károly csíktaplocai plé-
bános, Budakeszi 
díszpolgára, Boros 
Péter református, 
Lacknerné Puskás 
Sára evangélikus, 
Ács András baptista, 
Szuhánszky Gábor 
metodista lelké-
szek megáldották az 
ünnepi kenyeret. 

Az önkormány-
zat és a Budakeszi 
Szépítő Egyesület 
közös elismeré-
sével, a Virágos 
Budakesziért emlék-
éremmel tüntettek ki öt budakeszi 
ingatlant: a Batthyány u. 24/a alatt lakó 
Hamar-családot, a József A. u. 47. alat-
ti Póczi Patika üzletvezetőjét, Nyárfás 
Krisztinát, a Fő u. 52. alatt lakó Rafael-
családot, a Fő u. 266-ban élő Mészáros-
családot és a Fenyő u. 2. lakóit. 

A számtalan program (I. Családi 
Góverseny, a Budakörnyéki Natúrpark 
jurtája, a Budakeszi Labdarúgó 
Akadémia családi focifesztiválja, a Keszi 
Hagyományőrző Íjász Egyesület bemuta-
tója, a MÁV Repülő SE vitorlázó repülője, 
a Budakeszi Vadaspark kisállat-bemutató-
ja, a rendőrség és a Kutya Sportcentrum 
kutyabemutatója) közül is kiemelkedett 
a már sok éves hagyománnyal rendelkező 
bográcsos ételfőző verseny, melyen ezúttal 
tizenhárom csapat mérte össze tudását. Az 
öttagú, sajátos elnevezés szerint „nemzet-
közi” zsűri, hiszen idén Lich, Budakeszi 
testvérvárosának alpolgármestere is az 
ítészek között foglalt helyet, a különle-
ges levesek kategóriájában a Polgárőrség 
csülkös bablevesét, a pörköltek között a 
Budaörsi Kistérség tavaszias sertés pör-
költjét, az egyéb szabadtűzön készült éte-
lek közül pedig a Fidesz-KDNP harcsás 
lecsóját tartotta a legjobbnak. A vándordí-

jat, melyet készítője, Józsa Lajos szobrász-
művész személyesen adott át, a Budaörsi 
Kistérség vihette haza. A főszakácsok Dr. 
Somogyi Farkas József és Erdélyi Miklós 
Csaba voltak. Az idei verseny újonca 
volt például a Balczó-család, ám többen 
hiányoztak a már megszokott, s koráb-
ban igen sikeres csapatok közül, úgy-

mint a Kapaszkodó Klub, a Budakörnyéki 
Székelykör, avagy a Hegyi tengerészek.

Zárásként Kocsis Liza, a művelődési ház 
igazgatója kiemelte, hogy a rendezvény 
sikere nemcsak a szervezőkön, hanem a 
résztvevőkön is múlik, s köszönetet mon-
dott azoknak a budakeszieknek, akik ellá-
togattak a XVII. Családi Napra.

Pataki Sára
Fotók: Salamon László

Képriport honlapunk képgalériájában: 
www.budakornyekiiranytu.hu

Belterületbe vonás Makkosmárián
Makkosmárián belterületbe vonták azokat a területeket, melyek a város európai uniós 
csatornázási pályázatában érintettek lehetnek, mivel ez a pályázat elnyerésének a fel-
tétele. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 917 helyrajzi számot érintő átsorolás 
után a várost 31,6 millió forint földvédelmi járulék és hatmillió forint eljárási díj meg-
fizetésére kötelezték, amit az érintett telektulajdonosoknak meg kell téríteniük. A föld-
védelmi járulék nagysága függ a terület méretétől és aranykorona értékétől, de egy 1000 
m²-es ingatlannál nagyságrendileg ötvenezer forintra lehet számítani. Az eljárási illeték 
további 6600 Ft.

A bejegyzés a tulajdoni lapokra és az új helyrajzi számok várhatóan szeptember köze-
pére születnek meg.
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Budakeszi Családi Nap  
Budakeszi hírek

A főzővervesny győztese 
a Budaörsi Kistérség
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HITVALLÁS

Meglepett a döntés, de bevallom, jól esett 
és nagyon örültem neki. Úgy gondolom, 
az ember nem azért dolgozik, hogy kitün-
tessék. Minden embernek kell, hogy legyen 
hitvallása, ami szerint az életét éli. Ennek 
kialakításában két pontot emelnék ki az 
életemből: az egyik 1961-ben volt, amikor 
John Fitzerald Kennedy, akit akkor nagyon 
sokra tartottunk, a beiktatási beszédében 
azt mondta: Ne azt kérdezd meg, mit tud 
az országod érted tenni, hanem azt, te mit 
tudsz érte tenni. Úgy éreztem, ez valahol 
beletalált: akinek a jó sorsa és a szerencsé-
je lehetővé teszi, próbáljon a közösségének 
abból valamit visszaadni, amire lehetősége 
van. Ez nem mindig pénzt jelent. Sokszor 
a gondoskodás, a saját életünk rendezése, 
a családunkkal való törődés, a házunk előt-
ti utcaszakasz karbantartása az, ami fonto-
sabb. Az is a mi hazánk: az életünk, a csalá-
dunk, a parkunk, az utcánk. Ha csak szid-
juk, és nem teszünk érte eleget, akkor nem 
lesz jobb.

A másik pont 1989-ben a Hősök terén 
Nagy Imre újratemetésén volt, amikor 
Orbán Viktor felszólította az oroszokat, 
hogy hagyják el az országot. Az nagyon 
mélyen megérintett. Arra gondoltam, ha 
ez bekövetkezik, akkor miénk lesz ez az 
ország, s végre rajtunk áll, hogy jobb legyen. 
Attól az évtől nem csak pártoló, hanem 
aktív tagja lettem a Budakeszi Szépítő 
Egyesületnek. 

Valójában az egyesület volt az, amely hoz-
zásegített engem ehhez a címhez. Azoknak 
az embereknek a vállán állva jutottam el 
oda, hogy érdemesnek találtak a díszpolgári 
címre, akikkel együtt dolgoztunk. De talán 
mindenhol kell egy zászlóvivő, s én vittem 
ezt a zászlót. Nagy élmény és nagy lehető-
ség ezekkel az emberekkel együtt dolgoz-
ni, amiért hálával és köszönettel tartozom 
nekik, s szeretném, ha úgy éreznék, hogy 
ezzel a címmel az egyesületünk is elisme-
rést kapott. 

Ma is úgy gondolom, hogy csak a tet-

tek azok, amik az országot előre viszik. 
A pár szál hajunknál fogva kellene kihúz-
nunk magunkat abból a kátyúból, amiben 
benne vagyunk. A helyzetünk okaival ter-
mészetesen nem árt tisztában lennünk, de 
a hátra mutogatásnak sok értelme nincsen. 
Igazából neki kell állni, s mindenkinek a 
saját területén szorgalmasan dolgozni. Főbb 
vonalakban ez a hitvallásom.

„NAGYON KÖTŐDÖM 
BUDAKESZIHEZ.” 

A gyökereim idős koromra erősödtek meg 
bennem igazán. Ebben a korban az ember 
már átértékel dolgokat, ahogyan egy felnőtt 
a szülőket is másképpen látja, mint gyer-
mekkorában. Édesapámtól nagyon sokat 
tanultam a közösségi életről. A háború előtt 
a Kultúregyesületnek volt a mozgatórugója, 
amatőr színésztehetséggel megáldva szín-
darabokat is rendezett. Amikor a Szépítő 
Egyesület elnöke lettem, azt mondta: csak 
akkor vállald, ha nem vagy sértődékeny és 
van türelmed hozzá.

Ahogy korosodom, egyre többet foglal-
koztat a családom múltja. A XVIII. szá-
zad elején betelepített első huszonöt sváb 
család nevei között szerepel az édesanyám 
(Wegmann) és az édesapám (Stadler) csa-
ládneve is. Felmenőim rendkívül erősen 
kötődtek új hazájukhoz, Kossuth lelkes 
hívei voltak 1848-ban. A kitelepítéssel kap-
csolatos sérelmek édesapámat megérintet-
ték, édesanyámat leterítették, s édesapám 
tudott csak ezen túllépni. Benne nincs 
gyűlölet, harag: ez a sorunk, ezt tudo-
másul kell venni és az életünket eszerint 
élni - mondja. Sokat tanultam tőle ebben 
a vonatkozásban is. Bár ha elgondolom, 
hogy élhette meg az akkor 35 éves asztalos-
mester keresztapám, akinek cséplőgépe is 
volt, hogy 72 óra alatt mindent ott kellett 
hagynia, s karon ülő kisgyerekekkel együtt 
elmennie egy marhavagonban!

1966-ban házasodtam. 1967-ben felesé-
gemmel kimentünk Németországba és kör-
bejártuk azokat a településeket, ahová a 
rokonaink kerültek 1946-ban, a kitelepítés 

után. A mi családunkból mindenkit kitele-
pítettek, az édesapám maradt itt egyedül. 
A nagyszüleim kinn haltak meg, sírjaik is 
ott vannak, édesanyám testvérei, édesapám 
testvérei, mindenki kinn van. Édesapám 
rendkívül erősen magyar érzelmű ember 
volt. Ő akkor egy kicsit úgy gondolta, hogy 
hátvédként itt marad, ez biztosan csak 
átmeneti, majd visszajönnek. Nem így lett.

PÉLDÁT MUTATTAK

Id. Gräfl Jánostól sokat tanultam annak 
idején az önzetlen munkáról, a település-
sel való törődésről és az egyesületi mozgó-
sításról. 

1990-ben megismertem a később test-
vérvárosunkká előlépett németországi 
Westenholzban Bernard Hanselt, aki sok-
szor egészen nagyszabású tervek megva-
lósításának motorja volt falujában. Tőle 
nagyon sok segítséget és tanácsot kaphat-
tunk arról, hogyan is működik a civil össze-
fogás Németországban.

Egyikük sem pótolhatatlan ember, de 
nagy űrt hagynak maguk után, amit vagy be 
tud tölteni valaki, vagy nem. A célt sosem 
tévesztették szem elől, a megvalósításban 
fáradhatatlanul kitartottak. Nagyon jó szív-
vel gondolok rájuk.

TENNIVALÓ MINDIG LESZ

Jelenleg az I. világháborús emlékmű befeje-
zésén dolgozunk, széleskörű civil összefo-
gással és önkormányzati támogatással. Az 
átadásra november elsején kerül sor, remé-
nyeink szerint Hende Csaba honvédelmi 
miniszter részvételével.

Egy félbehagyott, szép elképzelésün-
ket szeretnénk megvalósítani a temető-
ben, amivel az önkormányzat is egyet 
ért. A kegyeleti ligetben, ahol a Mindenki 
keresztje áll, az exhumált sírokról lekerülő, 
gazdátlan sírkövekből egy emlékfalat állí-
tanánk a kegyeleti liget határára. Nem kis 
feladat, két-három évet biztosan igénybe 
vesz, de ha elkészül, elmondhatjuk, megint 

Budakeszi hírek

Hidas Mátyás Budakeszi díszpolgára
1985-től pártoló tagja, 1989-től aktív tagja, 1995-től elnöke 
a Budakeszi Szépítő Egyesületnek. E minőségében hozzájá-
rul és ösztönzi Budakeszi kulturális örökségének megóvását 
és gyarapítását, mint a Zachara Lajos-emlékkő felállítása, a 
Fő téri park kőkeresztjének, a temető I. parcellájának rende-
zése, az Emlékezés keresztjének restaurálása, a kegyeleti liget 
kialakítása, a Schieli-kápolna, a Koller-kápolna, az I. világhá-
borús emlékmű, a kegyeleti kőkereszt felújítása és környeze-
tének rendezése. Kiemelt szerepe volt az információs táblák, 
térképek kihelyezésében Budakeszi közterületén, a facseme-
ték ültetésében a Fő téri parkban, a Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény és Tájház, a Himnusz-szobor és országzász-
ló létrehozásában, a Jókai utcai kút, a Kálvária-templom 
melletti pestiskereszt felújításában. Neki köszönhető, hogy 
pályázat révén ismét a civil szervezetek kezelésébe került az 
Egyesületek háza néven ismert Fő u. 85. szám alatti ingat-
lan. Hozzájárult a németországi Westenholz testvéregyesü-
letével való gyümölcsöző kapcsolat kialakításához és ápolásá-
hoz. A Budakeszi Kultúra Alapítvány kuratóriumának elnö-

keként támogatta Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő születé-
sének 60. évfordulójára kiírt pályázat díjazását, a pályamun-
kák kiállítását, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia budake-
szi vendégszereplését, a Széchenyi-szobor felállítását, az Ülő 
Krisztus-szobor restaurálását, a gyimesbükki vasúti őrház 
megújítását. Támogatta továbbá a művelődési központ és 
a polgármesteri hivatal ülőbútorainak felújítását, életmentő 
készülék vásárlását, állandó mecénása a jótékonysági bálok-
nak és rendezvényeknek. Hidas Mátyás a budakeszi székhe-
lyű, irodai és közületi terek ülőbútorait gyártó Stulwerk Kft. 
ügyvezetője is. Kimagasló szakmai munkájának köszönhető-
en neve nemzetközi szinten elismert. A Kft. 2009-ben elnyer-
te a Magyar Termék Nagydíjat, s kiemelkedő nemzetközi 
kiállításokon vesz részt. A Magyar Bútor és Faipari Szövetség 
általános társelnökeként, a Faipari Tudományos Alapítvány 
kuratóriumi tagjaként külföldön is méltóképpen képviseli a 
magyar bútoripart. 

Hidas Mátyással augusztus 20-i díszpolgári kitüntetése 
kapcsán Koós Hutás Katalin beszélgetett.
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EGY SOKOLDALÚ MŰVÉSZRE 
EMLÉKEZTEK…

Augusztus elején programsorozat 
keretében emlékezett meg Budakeszi 
egykori kántortanítója, Szendeff 
Kristóf halálának 30. évfordulójáról.

Szendeff Kristóf, 
azaz Stofi, ahogy 
barátai hívták, 
1919-ben Tolnán 
született. 1940-ben 
jött Budakeszire 
kántortanítónak. 
1957-ig vezette a 
Budakeszi KIOSZ 
férfikarát, majd 
1958-tól egészen 
haláláig a római 
katolikus temp-
lom énekkarát. 
Pályája során elvégezte a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolát, 1944-ben kar-
nagyi, később középiskolai zenetanári 
diplomát is szerzett. A zene és a zeneszer-
zés mellett képzőművészettel is foglalko-
zott. Már gyermekkorától kezdve édesap-
ja tanítgatta őt és testvéreit a festés, rajzo-
lás fortélyaira. 

Festményeit biai Simon István kerami-
kus-festő elemzéséből ismerhettük meg. 
Akvarelljei főként tájképeket ábrázolnak, 
s a környező erdők részleteit, a gomba-
szedések emlékeit őrzik. Más képei a 
tasizmus, azaz foltfestés jegyeit viselik 
magukon, amelyek varázsát az eljárásra 
jellemző esetlegesség adja. 1982-ben már 
volt Budakeszin egy, az akkori vezetés 
nemtetszését kiváltó festménykiállítása 
Karinthy Frigyes mintájára Így festetek ti 
címmel, ahol a XIX. és a XX. század híres 
és hírhedt festőit figurázta ki. 

A Budakeszi Hagyományőrző kör és 
a Német Önkormányzat szervezésében 
augusztus 4-én egy emlékkiállítással, 
6-án délután a budakeszi római katoli-
kus templomban megtartott emlékkon-
certtel emlékeztek Szendeff Kristófra, 
melyeknek egyik különlegessége volt, 
hogy a Budakeszi Hagyományőrző Kör 
Asszonykórusa a hajdani templomi ének-
karral együtt lépett föl. Az emlékkoncer-
ten Baróti István orgonaművész, Szabó 
Lőrinc kántor, a Baráz József vezette Stella 
Kórus és a Törökbálinti Kamarakórus 
közreműködött. 

A kiállítást Bohn István, Budakeszi egy-
kori plébánosa nyitotta meg. Szavait idéz-
ve: „mindannyiunk számára példa lehet 
Szendeff Kristóf személye, s törekednünk 
kell arra, hogy a magunk módján olyan 
közösségépítő emberekké váljunk, mint 
amilyen ő volt.” Az őt méltatók szavai-
val élve képein, zenéjén keresztül a való-

ság igazi szépségéhez akar elvezetni, a 
művészet nyelvén az örök Isteni valósá-
got tudta kifejezni.

Pataki Sára
Képriport honlapunk képgalériájában: 

www.budakornyekiiranytu.hu

MEGTALÁLTÁK 
WASS ALBERT SZOBRÁT

Augusztus közepén a Duna XI. kerüle-
ti szakaszán lakossági bejelentés alapján 
találta meg a rendőrség a Budakesziről 
július 6-án éjjel a Fő téri parkból ellopott 
Wass Albert-szobrot. A bronzból készült 
alkotást a Duna magasabb vízállásakor 
dobhatták a folyóba, így a nyári káni-
kulában apadó folyóból a parti föveny-
be fúródva előbukkant a fahamuval és 
savval erősen szennyezett műalkotás. A 
rendőrök a szoborba vésett alkotó, Gábor 
Emese személye után kutatva jutottak el 
Budakeszire. A szobrot az öntővel együtt-
működve most ő próbálja rendbe hozni az 
önkormányzat által október 23-ra terve-
zett újbóli szoboravatásra.

A bronz beolvasztásában amatőrnek 
bizonyuló tolvajok a feltételezések sze-
rint gépi erővel rendelkezhettek, más-
képp nem tudták volna kitépni a szobrot 
a talapzatából.

Ugyanebben az időben a budakeszi 
temetőből ellopták a város díszpolgárá-
nak, Németh László plébánosnak a sírjá-
ról a bronz feszületet is, de az még nem 
került elő, s az elkövetők mindkét eset-
ben ismeretlenek.                               khk

TÖBB A RENDŐR A BUDAKESZI 
RENDŐRŐRSÖN

A korábban igényelt tizenegy helyett 
augusztusban nyolc fiatal rendőr állt szol-
gálatba a mostantól 28 fős Budakeszi 
Rendőrőrsön. Az őrs ellátási területé-
hez tartozó kilenc település (Budakeszi, 
Budajenő, Telki, Perbál, Tök, Páty, 
Remeteszőlős, Nagykovácsi) közös költ-
ségvállalással három 
hónapra biztosít lak-
hatást a biztonság új 
őrzőinek, remélve, 
hogy végleges elhe-
lyezésük addig meg-
oldódik. 

A lakosság régóta 
igényli a rendőrök 
fokozottabb közte-
rületi jelenlétét, ami 
az elmúlt egy hónap-
ban a legintenzíveb-
ben az őrs mellett 
működő piacon érzé-
kelhető. Érdemes 
tehát az évtizedek 

óta rutinból parkolóknak nagyobb jelen-
tőséget tulajdonítaniuk annak a Megállni 
tilos! – táblának, ami egy fa takarásá-
ban mindjárt a Fő utcai kereszteződés-
ben teremt jogalapot a piacra autóval érke-
ző vásárlók pénztárcájának kiürítésére. Az 
éppen bírságoló rendőr tájékoztatása sze-
rint ugyanis az úttest piac felé eső oldalán 
mindenféle formában tilos a parkolás.

Szeptembertől újra Pilisvörösváron 
áll szolgálatba Horváth Ferenc, a ren-
dőrőrs eddigi parancsnoka. Az új veze-
tő Orosz János, aki eddig a Budaörsi 
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának 
vezetője volt.                                 kohuka

BUDAKESZIN 
AZ EXPERIDANCE

Augusztus 15-én este néhány órára igazi 
színházzá változott a Budakeszi Szivárvány 
Óvoda sportpályája, hiszen városunkba 
látogatott „Ezeregyév”c. produkciójával az 
országszerte, sőt Európa-szerte ismert és 
elismert, idén 11 éves fennállását ünneplő 
ExperiDance tánctársulat.

A nyolc egész estés produkcióval rendel-
kező, s közel ezerháromszáz teltházas elő-
adást maga mögött tudó együttes ezút-
tal sem okozott csalódást közel ötszáz 
fős közönségének. A profi táncosok, profi 
koreográfia, a jelmez, a fénytechnika és 
nem utolsó sorban a zene összhangja a 
színpadra szegezte mindannyiunk tekin-
tetét.

A két felvonás során megelevenedtek a 
magyar történelem évszázadai a honfogla-
lástól a két nagy világégésig, az államala-
pítástól a szocializmus bukásáig, melyek-
nek a jó és a rossz szüntelen harca adott 
keretet. 

A Román Sándor és Vona Tibor - utóbbi 
Budakeszin él családjával - alapította tánc-
együttes sajátos táncstílusának jellemző-
je, hogy a hagyományos magyar néptáncot 
modern színpadi formában ötvözi modern 
táncstílusokkal és show-elemekkel, amely 
méltán ejti rabul a nézőket.      Pataki Sára

valami olyat hoztunk létre, amire büszkék 
lehetünk.

Azt mindenképpen fontosnak tartom, 
hogy őrizzük a hagyományainkat. Nagyra 
értékelem Starcz Teréz munkáját, amit 

ezen a téren végez a helytörténeti gyűj-
teménnyel és a hagyományőrző kórusok 
élén, önzetlenül. Él még Budakeszin jó pár 
olyan személy, aki érdemes lenne a díszpol-
gári címre, s szerepel a múltunkban nem 

egy olyan név, amely Zachara Lajoshoz 
hasonlóan megérdemelne egy díszkövet 
a Fő téri parkban. Ez is olyan feladat az 
egyesületünk számára, amire majd gondol-
nunk kell.

Nyitva tartás: H-P 6.30-18.00   
2092 Budakeszi, Szél u. 29. Tel.: 06 30/741-2545   

www.elmernapkozi.hu 

- 1-4 éves gyermekek részére
- reform táplálkozás
-  hétvégi és folyamatos gyermekfelügyelet
-  rendszeres programok (zenebölcsi, bábszínház, angol nyelvoktatás)     
- családias légkör

ELMERELMER 

CSALÁDI NAPKÖZI
Babahotel                       és Játszóház



Buda környéki Iránytű 

9

2011. szeptemberNagykovácsi hírek

NAGYKOVÁCSI. Nagyközség a 
Szénáshegy alatt, az Ördögárok mel-
lett. Lakosainak száma 2400, a kik 
németajkúak, s római katholikus vallá-
súak. A XVII. század végén Hessenből 
és Württenbergből jöttek be, mintegy 
36 kocsin. A házak száma 348. Postája 
és távírója helyben van, vasúti állomása 
Solymár. 

A középkorban Felsőkovácsi és Kovácsi 
(Kowachy) néven fordul elő. 1457-ben 
Dormánházi Miklós szerez itt részeket a 
Felsőkovácsi családtól. 1490-ben Corvin 
János birtokában találjuk. 1499-ben 
Ráskay Balázs volt a helység földesura. 
Az 1580-81. évi török kincstári adólajst-
romokban pusztaként szerepel. Évi jöve-
delmét 350 akcséban állapították meg. 
Az 1690. évi összeírásban sem a lakott, 
sem pedig az elpusztult helységek között 
nem fordul elő. 1715-ben 20, 1720-ban 
39 adóköteles háztartást írtak össze e 
helységben. 1737-ben epemirigy-ragály 
pusztított, melynek 600-an estek áldoza-
tul. Az 1754. évi összeírás szerint Wattay 
Pál és a Soós család birták Garancs és 
Kiskovácsi pusztákkal egyetemben, de a 

birtokosok a vármegyén kívül laktak. 
A római katholikus templom 1746-ban 

épült. A XIX. század elején (1816) előtt 
itt volt plebános Fejér György, a Codex 
Diplomaticus nagyérdemű szerkesztője, a 
ki innen pesti egyetemi tanár, majd kano-
nok lett. 1815-ben még a Wattay csa-
lád volt a helység földesura. E család és 
a helység jobbágyai ebben az évben új 
úrbéri szerződést kötöttek. A Wattayak 
után a helység a gróf Telekiekre szállott. 
1838-ban gróf Teleki Józsefné volt a hely-
ség földesura. Tőle gróf Teleki Júlia Tisza 
Istvánné örökölte. 1863-ban Tisza Lajos 
hasonnevű fiára szállott. Jelenleg gróf 
Tisza Istváné.

A határrendezés és a tagosítás 1863-ban 
történt. 1843. június 7-én nagy tűzvész 
pusztított a heléységben, mely alkalom-
mal 77 ház égett le. 1848-ban itt végez-
ték ki a honvédek az urasági szérűskert-
ben Miskeyt, az áruláson ért tinnyei szol-
gabírót. A helység határában római korbe-
li pénzeket, edényeket és sírköveket talál-
tak; az utóbbiakat a plebánia-templom 
falába építették be. 

A lakosság községi hitelszövetkezetet, 

továbbá temetkezési egyesületet tart fönn. 
A helységben lévő régi kastélyt még a 
Wattayak építették, ezektől örökölték 
a Telekiek, tőlük viszont a Tisza csa-
lád s jelenleg gróf Tisza Istváné. A kas-
tély műkincsei között Pállik állatképei, 
Indiából hozott fegyverek, régi meste-
rek festményei, a remek szegedi album, 
melyet gróf Tisza Lajos kapott, értékes 
családi képek stb. láthatók. Könyvtára kb. 
3000 kötetből áll. 

A határban vannak Pollacsek Lipót, 
Rácsky János, Gréfli Mihály és Goldberger 
Simon mészkőbányái és mészégetői, a 
lipótmezei elmegyógyintézet yorkshyrei 
tenyésztelepe, továbbá az Ördögárok venű 
patak forrása és két barlang. A hagyomány 
szerint a Remetehegyen levő barlangban 
egy remete élt, a másikban (Mörderlücke) 
pedig a kurucz időkben rablók tanyáztak. 
A községhez tartozik Juliannamajor, mely 
azelőtt Neuackermajor volt.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye I.

szerkesztette dr. Borovszky Samu
kiadta az Országos Monográfiai Társaság 

Budapest 1910.

Így írtak rólunk 100 éve…

Nagykovácsi jegyzője, Tóthné Pataki 
Csilla felhívást intézett a Zsíros-
hegyen élő emésztőgödör tulajdo-
nosokhoz, melyben felhívja a figyel-
met a hulladékgazdálkodási törvény-
ben megfogalmazott adatszolgáltatá-
si kötelezettségükre az ingatlanukon 
termelődő folyékony hulladék gyűjté-
sének és elszállításának részleteiről. 
Az adatszolgáltatásra vonatkozó leve-
leket szeptember folyamán postázzák 
az érintetteknek. Ezt követően szigo-
rú ellenőrzéseket foganatosít a polgár-
mesteri hivatal. 

A nagykovácsi.net információja szerint 
Nagykovácsi képviselő-testülete a szip-
pantást végző Jäger kft-vel folytatott tár-
gyalásokon 30%-os folyékony hulladék-
szállítási díjcsökkentést ért el. A csökken-
tett díjakkal párhuzamosan szigorú ellen-
őrzéseket kezd a hivatal: érvényesítik a 
törvényileg szabályozott adatbejelentési 
kötelezettséget az emésztőgödör típusá-
ra, méretére és korára, a család méreté-
re, a vízfogyasztásra és a már elszállított 
szennyvízre vonatkozóan.  A bevallásokat 
összevetik a Víziközmű Kft-től kapott ivó-
víz-fogyasztási adatokkal, s ahol a fogyasz-

tott víz mennyisége túl magas a szippantá-
si számlákon szereplő szállítási adatokhoz 
képest, ott akár ismételten is kiszabható 
150.000 Ft-os környezetvédelmi bírságra 
is számíthatnak a szennyvizüket az utcá-
ra, a szomszéd telkekre vagy kilyukasztott 
emésztővel a földbe ürítők.

Szeptember 1-jétől a lakossági szolgálta-
tás csökkentett díja 2.200.-Ft/m³ (bruttó). 
Eszerint 5 m³ elszállítása 11.000 Ft, 
6 m³ elszállítása 13.200 Ft, 10 m³ elszál-
lítása 22.000 Ft. 

Összehasonlításként Budakeszin 10 m³ 
szennyvíz elszállítása bruttó 19.175 Ft. 

Szeptember elsején reggel nyolc óra-
kor, az iskolai évnyitóval egybekötve, 
a sajtó képviselőinek jelenlétében tar-
totta a beruházás zárórendezvényét a 
nagykovácsi önkormányzat és a kivi-
telező.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) támogatási rendszeréhez benyúj-
tott „Nagykovácsi Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítése” elnevezésű pályá-
zaton nyert 103 millió forintos támogatá-
si összeggel összesen 142 millióból való-
sult meg az épület energetikai fejlesztése.

A nyári szünetben, június 20. és augusz-
tus 20. között folytak a munkálatok. Ez 
idő alatt az épület külső hőszigetelése, a 
nyílászárók korszerűsítése készült el, és az 

iskola tornacsarnokának 
elavult födémszigetelésé-
nek felújítására került sor. 
A támogatott kivitelezési 
fázisok mellett az önkor-
mányzat felvállalta a 
sportcsarnok padlózatának cseréjét is, és 
a tetőtérben új nyílászárókat építettek be. 
A beruházás kapcsán az épület csapadék-

víz-elvezetése  is új rendszerben valósul 
meg. - nyilatkozta júliusi lapszámunkban 
Bencsik Mónika polgármester.

Ároképítéssel kezdik az útjavítást 
Július közepén megkezdődtek Nagykovácsi négy hegyvidéki utcájában, a Forrás, a 
Kökörcsin, a Rózsa és a Vértes utcákban a felszíni vízelvezető árkok építési munkála-
tai, európai uniós támogatással. A beruházás összköltsége 105 millió forint, amelyből a 
támogatás mértéke 75%. A Forrás utcát ráadásul önkormányzati önerőből le is aszfal-
tozzák. A munkát a felszíni vízelvezetésnél a Solidus Kft., az útépítésnél a Via Futura 
Kft. végzi, a tervek szerint szeptember 15-i határidővel.

Az emésztőgödrök mélyére néznek

Energetikailag korszerűbb
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Bu da ke szi        Nyelv stú dió
an gol, né met, kis cso por tos, 

beszédcentrikus, 
15 hetes tanfolyamokat indít,

heti 2x2 órában (nettó 1000 Ft/óra)
További információ: 

Vágó Géza  06-20-543-00-98 

Beiratkozás és szintfelmérés:
2011. szeptember 7-13-ig du. 16-18-ig
(illetve telefonos egyeztetés alapján) 

Átrium Üzletház
2092 Budakeszi, Fő u. 43-45. 

(Felső CBA-val szemben)
E-mail: vagoesvago@freemail.hu 
www.budakeszinyelvstudio.hu  

Budakeszi, Fő u. 134.   Tel.: 06-23-451-968   E-mail: info@huberingatlan.hu, www.huberingatlan.hu, www.huberingatlan.ingatlan.com

A 
HUBER INGATLANIRODA 
nagy tapasztalattal ren-
delkező, szakképzett üz-

letkötőkkel KÖZVETÍT INGAT-
LANOKAT és kínál számos kap-
csolódó szolgáltatást: a HIVA-
TALOS ÉRTÉKBECSLÉSen kívül a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
(PSZÁF) regisztrációjával is rendelkező mun-
katársak számos bank és biztosító HITEL- és 
BIZTOSÍTÁSI ajánlatából segít az ügyfél szá-
mára a legmegfelelőbbet kiválasztani, de az 
ÖNGONDOSKODÁS legújabb formái iránt 
érdeklődők is hasznos tanácsokat kaphat-
nak itt.

A 
főtevékenységként ingatlanközvetí-
téssel foglalkozó vállalkozást 2009-
ben a szakmában már évek óta 

együtt dolgozó Vécsei Melinda, Fehér 
Dániel és Szabó Lőrinc hozta létre. Közel tíz 
partneri irodával együttműködve a megszo-
kottnál jóval színesebb számítógépes adat-
bázison alapuló kínálatot tudnak nyújtani 
vevőnek és eladónak egyaránt, elsősorban 
Budakeszin, Pátyon, Telkiben, Budajenőn, 
Perbálon, Zsámbékon és Herceghalmon, de 
a partneri irodák révén ennél jóval szélesebb 
terület ingatlankínálatának a bemutatására 
is tudnak vállalkozni.

L
egfontosabb üzle-
ti cél a megbízható-
ság és a diszkréció. A 

helyben élő munkatársak 
nagy előnye a helyismeret, 
amely fontos szempont a 
reális ár, a legmegfelelőbb 
ajánlat és a bizalmon ala-
puló, hosszú távú kapcso-
lat kialakítása szempont-
jából.

A 
lendületes csapat 
új taggal bővül: a 
budakeszi polgár-

mesteri hivatal építésha-
tósági osztályán eltöltött huszonegy év után 
augusztus végével nyugdíjba vonuló Ivánfi  
Gabi már szeptember elsejétől átigazolt a 
Huber Ingatlanirodához, ahol ingatlanközve-
títői munkájában minden bizonnyal jól tud-
ja majd kamatoztatni két évtizedes építésha-
tósági tapasztalatait, a jogszabályi környezet 

alapos ismeretét és a kiváló 
helyismeretét. Előző munká-
jában ugyanis nem csak Bu-
dakeszi, de Budajenő és Per-
bál ügyeivel is foglakozott.

A 
június-júliusi pangás 
után meredeken fel-
felé ível az ingatlan-

piaci forgalom: az iroda kí-
nálatában több mint kétszáz 
eladó ingatlan szerepel. Bár 
eladni eddig is sokan szeret-
tek volna, de most már a vá-
sárolni szándékozók száma 
is növekedésnek indult.

A fellendülés Budakeszin kü-
lönösen érezhető lesz, hiszen 
a közelmúltban vonta belte-
rületbe a város Makkosmária 
azon területeit, amelyeket a 
közel hárommilliárdos euró-

pai uniós szennyvízcsatorna pályázat érint-
het.                                                                      (x)

Ivánfi  Gabi szeptember elsejétől fogadja az 
ügyfeleket a Huber Ingatlanirodában!
Telefon: +36 20 315 5349
E-mail: gabriella@huberingatlan.hu              
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Augusztus 1-én ezzel a címmel 
hívott össze közbiztonsági fórumot a 
Hagyományok Házában a Magyarok 
Szövetsége Pátyi Tagegyesülete nevé-
ben Kristó Sarolta elöljáró.  A téma 
a Kincsem köz közbiztonsága. A sétá-
ló utca a Rákóczi út-Pincehegyi 
Nagypince előtti teret köti össze. 
A terület, főleg nyáron fiatalok sokasá-
gának találkozó helye. 

A délutáni órákban gyülekező fiatal fel-
nőttek, kiskorú gyermekek között saj-
nos a rendőrség által jól ismert szemé-
lyek és körözött bűnözők is megfordul-
nak. E bűnöző elemek társaságának kitett 
gyerekek, hiszékenységük miatt, könnyen 
bűncselekmények áldozataivá válhatnak.  
A járókelők szeme láttára verekednek, 
alkoholt és drogokat fogyasztanak, a sze-
métgyűjtő kosarakat összetörik, az elekt-
romos hálózat dobozait megrongálják. 
A díszkő burkolatot reggelente szőnyegsze-
rűen borítja az üvegtörmelék, s több zsák 
szemetet kell összeszedni utánuk - nyi-
latkozták a Faluüzemeltetés dolgozói. - A 
Széchenyi teret, az ún. „Maflaplaccot” szin-

tén tönkre teszik, a gyepet kitapossák, a 
kandelábereket megrongálják.  Szeles idő-
ben az ott eldobott szemét beteríti környék-
beli telkeket, utakat. A lakókat a hangos-
kodás zavarja, az idős emberek szinte ret-
tegésben élnek. Aki azonban kimegy a fia-
talok közé, közösséget, önmagukat kere-
ső lányokat, fiúkat talál. Sokuknak szülei 
éjt-nappallá téve dolgoznak, napokig nem 
találkozik szüleivel a gyerek annak ellené-
re, hogy otthon lakik. Az ilyen labilis kör-
nyezetben felnövő fiatal sérülékenyebb, pél-
daképet keresve utánozza vagányabb társait 
és a már említett bűnözői réteg is könnyeb-
ben talál alanyokat a még gyermekkorú tár-
saságban. A fiatal felnőttkor felé haladó, de 
még gyermeki korban lévők keresik a megol-
dást a szórakozásra. Odafigyelésre van szük-
ségük, hogy ebben a sérülékeny életkorban 
ne rossz felé vegyék az irányt. 

E problémák megoldására összehívott 
fórumon megjelent Székely László polgár-
mester, Zsarnóczay István alpolgármester, 
Junek Marianne, a pátyi általános iskola 
igazgatója és helyettese. Sajnos az érintett 
szülők, egy kivételével, a közel hétezer fős 
településről érdektelenséget mutattak.

A fórumon megállapodás született, hogy 
a jövőben a pátyi civil szervezetek nagyobb 
szerepet vállalnak a fiatalok igényeihez illesz-
kedő programok szervezésében a helyi álta-
lános iskola részvételével. A Hagyományok 
Háza az őszi-téli időszakban, de akár nyá-
ron is, programokat, előadásokat szervez, az 
érintett korosztályt megkérdezve és bevon-
va a munkába. Puskás Ferenc, a Szövetség 
egyik tagja tavaly óta tartja a kapcsola-
tot a fiatalokkal. Igen nagy türelem kell, 
míg a gyerek is elhiszik, mindez az ő egész-
séges lelki és testi fejlődésükért történik.  
A Magyarok Szövetsége kérte az önkor-
mányzatot, hogy a Kossuth utca-Pincehegy 
útszakaszt térré nyilvánítsák, és a tér este 
tíz óra után zárható legyen. A nyár elején 
fiatalok által igényesen felújított szaletli így 
védetté válhat a további esetleges rongálá-
sokkal szemben. Ősztől két körzeti megbí-
zott és több rendőr ellenőrzi Páty kiemel-
ten veszélyes területeit, melyhez nem csak 
a Kincsem köz tartozik. A rendőrség mun-
káját hamarosan helyi polgárőrök is segíte-
ni fogják. A Polgárőrség hivatalos bejegyzé-
se folyamatban van. 

H.

Pátyi hírek

„Kincsem köz”-ünk van hozzá?

Az idézetet a kiegyezés évében, 1867-
ben készült kőkereszt tábláján olvasha-
tó, mely a katolikus temetőben a kápolna 
jobb oldalán áll. Az év elején, a katolikus 
közösség felhívást tett közzé a helyi saj-
tóban, a lakosságot kérve az összefogásra 
a kereszt felújítására. Havas Vince egyhá-
zi gondnok elmondta: - Nagyot álmodtunk, 
templomot építünk, de a kisebb dolgokra is gon-
dot fordítunk. Így ez évben került sor a kereszt 
restaurálására, mely a plébános, Gábor atya 
elképzeléseivel is egyezett. A nyár elején, rész-
ben közadakozásból, egy helyi mesterem-
ber, Vanyek Béla felújította a már dülede-
ző, életveszélyessé vált keresztet.
 
Az egyszerű faragású, mészkő kereszt sta-
bilan áll, felülete is egyenletes a csiszolás-
nak köszönhetően.  Korábban a kereszt 
tövében boltíves bemélyedés volt látha-
tó, ami kis tábla vagy dombormű helye 
lehetett. Havas Vince felkérésére Szilágyi 
Özséb ötvös, a két éve fiatalon elhunyt 
Ozsvári Csaba ötvösművész tanítványa 
készítette az ott most látható bronztáblát. 
A dombormű a Havas-család adománya-
ként került a temetői keresztre. 

 A kérés az volt, hogy egy olyan kis fém dom-
borművet készítsek ide, amely mindenkinek ked-
ves. Így olyat szándékoztam alkotni, ami min-
den ember számára, minden életkori helyzetben 
aktuális. – mondta az alkotó. - A dombor-
mű egy életutat szimbolizál, ami a Szentlelket 
jelképező galamb kegyelmei által az Atyához 
vezet minket. Egyetlen út létezik az embe-
rek számára, amely Krisztushoz vezet, és ez a 

tanításai szerinti élet. Jézus 
földi élete során megmutat-
ta nekünk, hogy melyik ez 
az út, amin érdemes járni, 
ha a Mennyországba szeret-
nénk eljutni. Az út két olda-
lán ábrázolt 7-7 szőlőfürt a 

hét szentséget jelképezi, amely 
által sokkal könnyebben jutha-
tunk a mennyei hazába. Termő 
szőlőtőként kell élni napjainkat 
és cselekedeteink is gyümölcsöző-
ek kell, hogy legyenek.

A kút környéke is meg-
újult, megközelítése és 
használata biztonságos-
sá vált. A korábban földdel 
feltöltött, lejtős és folyama-
tosan felázott káva környé-
két lebetonozták és murvá-
val felszórták, a kút kává-

ját is megerősítették. A kút környezetét 
betonlap mellvéd keretezi L-alakban, 
így a síroktól elkülönítve, rendezetteb-
bé vált. A felújítási munkákat szintén 
Vanyek Béla végezte. 

Hájas
Fotók: Havas Éva

„Oh te vándor lélek, tekintsd meg Jézus keresztjét!” 
h
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MOLNÁR KŐFARAGÁS 
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.

Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre való 
bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON.
Kiállító kert megtekinthető a Bécsi úton (III. ker) 
előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Molnár Tibor 0620-518-4960
Műhely: 2092. Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 42.

www.molnar-sirko.hu

MOL

Kutyaiskola
K u t y a  S p o r t  C e n t r u m

Szigeti Éva: 06-30-446-5661
eva.szigeti@freemail.hu
www.kscbudakeszi.hu

  Engedelmes     Őrző-védő        

  Kutyaovi     Agility    Frisbee  
  Flyball     Klikker képzés    
  Trükktréning             

  
ee

   
e 

- Tőkehús
- Baromfi 
- Házi zsír
- Házi füstölt termékek
- Szalámik, felvágottak
- Friss tepertő
- Miccshús (csevabcsicsa)

- Grill kolbász és pácolt grill húsok nagy választékban

2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Tulajdonos: Kukli Gábor

Telefon: 0623/343-324

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

javítása, rövid határidővel
Biró István Tel.: 06-26-389476,  06-20-9378110

K Ö N Y V Z U G
MINI-ANTIKVÁRIUM

Az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ fõbejáratánál, Budakeszi Fõ u. 108.
NYITVA minden kedden 10-18 óráig. Más napokon általában 15-19 óra között.

IDÕPONTEGYEZTETÉS – MEGRENDELÉS – INFORMÁCIÓ
Tel.: (70) 5370 353  E-mail: glozer@index.hu

Panoráma OptikaPanoráma Optika
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45.
Az Átrium Üzletház I. emeletén

Tel.: 06 23 457 237 

Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00

Szemvizsgálat szakorvos közreműködésével 

Biztonságos Airwear szemüveglencse most 4990Ft-tól!
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Enyedi Pál (1956) a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem egyházzenei 
tanszékének vezetője, egyetemi docens, 
orgonaművész, orgonaépítési és resta-
urálási tanácsadó, hangszertörténész. 
Budakeszin nőtt fel a Fő téri patikát 
vezető gyógyszerészházaspár gyermeke-
ként. 1980-ban általános orvosi diplomát 
szerzett a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen, majd 1985-ben orgona- és 
zeneelmélet-tanári diplomát a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, mely-
nek egyházzenei tanszékén 1994 óta 
tanár, 2007 óta tanszékvezető. 1982 óta 
kántor a Bosnyák téri római katolikus 
templomban, 1993-as alapítása óta egyik 
szerkesztője a Magyar Egyházzene c. 
szakfolyóiratnak. 1997 óta Telkiben él. 
Október elsején, szombaton 20 órakor 
ad koncertet a budakeszi plébániatemp-
lom százéves orgonáján. Enyedi Pállal ez 
alkalomból beszélgettünk.

– Milyen egy jó orgona?
– Technikailag tökéletes és zeneileg ins-
piráló. Mindenképpen tisztáznunk kell, 
hogy az orgona egy levegővel működő sípos 
hangszer. A XIX. század végén a nagyipa-
ri előállítás az orgonakészítésbe is betört, 
s elkezdődött az egyre olcsóbb szerkezetek 
kitalálása. Ennek végállomása az ún. elekt-
ronikus orgonautánzat, ami hangjában és 
a játszóasztal külsejében is megtéveszté-
sig hasonlíthat egy igazi orgonára, de nem 
az, hiszen hangját nem levegővel megfújt 
sípok, hanem hangszórók adják. Hasznos 
lehet a gyakorlásban vagy a tanításban, 
de nem képvisel művészi értéket. A mai 
előadói és orgonaépítési irányzatok közül 
talán a legnépszerűbb és tudományosan is 
leginkább megalapozott a historikus irány-
zat, amely szerint minden zenét lehetőleg 
olyan hangszeren és olyan játéktechnikai 
megoldásokkal kell előadni, ahogyan akkor 
játszhatták, amikor keletkezett. A művész 
eldöntheti, hogy egy adott hangszeren mit 
lehet, mit tud hitelesen megszólaltatni. Egy 
orgona tehát valamelyest behatárolja, hogy 
mit lehet rajta élményszerűen előadni. 
– Mit kell tudnunk a budakeszi plébániatemp-
lom orgonájáról?

– 1910-ben, utóromantikus stílusban épí-
tette a Rieger-orgonagyár budapesti leány-
vállalata. Számtalan technikai újítás került 
be akkor az orgonába, hogy az a roman-
tikus zene jellemzőinek, a szinte állandó 
hangszín- és hangerőváltásnak, valamint 
egy erősen kötött billentésmódnak megva-
lósítására alkalmas legyen. A billentyűzet 
mechanikus helyett csőpneumatikus lett, 
így a billentés könnyebb lett. Egy roman-
tikus orgona annál jobb, minél nagyobb. 
Ugyan a kisebb települések nem engedhet-
ték meg maguknak, hogy három manuálos, 
80–100 regiszteres orgonát építsenek, az 
új divat megjelent ezekben a templomok-
ban is. Így Budakeszin a barokk orgonát, 
amiből egyetlen kis fasípot Baróti tanár úr 
talált meg a templom padlásán, egy teljesen 
új, utóromantikus, két manuálos, 16 regisz-
teres orgonára cserélték le, amin szerényen 
ugyan, de sok minden megszólaltatható 
volt az utóromantika zenevilágából. Évente 
körülbelül nyolcvan ilyen hangszer készül-
hetett abban az időben Magyarországon 
falusi templomok számára. 1918 nyarán 
hadi célokra az orgona homlokzati sípjait 
elvitték beolvasztani magas ón- és ólomtar-
talmuk miatt, s csak a háború utáni évek-
ben pótolták horganysípokkal. 1970-től 
magam is ezen a hangszeren gyakoroltam, 
egészen az orgona átépítéséig. Ugyanis a 
húszas évek végétől tért hódított a neoba-
rokk stílusirányzat, ami egészen a kilenc-
venes évekig tartott. A budakeszi orgonát 
szerény mértékben ugyan, de átalakították 
1989-ben. A pneumatikus szerkezet hátrá-
nya, hogy a billentyű lenyomásától számít-
va bizonyos késéssel érkezik a hang, ami 
elsősorban az előadó számára lehet zava-
ró, és a tempót is visszafogja. A billentyű-
zet és a szélláda közötti összekötő részt 
tehát kicserélték elektromosra, ami ponto-
sabb hangindítást eredményezett. A játszó-
asztalt is lecserélték, és néhány sípsor átala-
kításával a hangzást barokk irányba módo-
sították.
– Október elseji koncertjén Ön milyen darabo-
kat játszik majd?
– Olyan szerzőket választottam, akiket 
csak ritkán szólaltatnak meg orgonakon-
certeken. Két kora barokk zeneszerző, az 

itáliai Girolamo Frescobaldi és tanítvá-
nya, a dél-német Johann Jakob Froberger, 
valamint két késő barokk szerző, az angol 
John Stanley és a szintén dél-német kolos-
tori komponista, egy premontrei szerzetes, 
Isfried Kayser műveiből mutatok be válo-
gatást.
– Budakesziről milyen emlékeket őriz?
– Négyéves koromban kerültem Budakeszi-
re a Fő téri patika melletti szolgálati lakás-
ba. 1962-ben itt kezdtem az általános isko-
lát a hajdani piros iskolában, ami most a 
zeneiskola épülete. Első tanítónőm Soós 
Klári néni volt, a felső tagozaton Lázs 
Sándorné lett az osztályfőnököm. Nagy 
szakmai elkötelezettségű énektanárom 
Kapitány Katalin volt, aki aztán 1971-
ben elindította a zeneiskolát Budakeszin, 
a Fő u. 127-ben. Szeretettel emlékezem 
történelemtanáromra, Németh Lászlóra 
és rajztanárnőmre, Petneházy Zalánnéra. 
Zongorázni tanulni is Budakeszin kezdtem 
el egy oktatói munkaközösségben, a műve-
lődési ház régi épületében. Később bekerül-
tem a II. kerületi zeneiskolába. 1970-ben 
itt felvételiztem orgona tanszakra, s akkor 
kerültem Baróti tanár úrhoz. Jó emléke-
ket őrzök a budakeszi plébániáról is, ahol 
minden ellenszolgáltatás nélkül megenged-
ték, hogy gyakoroljak az orgonán, amikor 
a szertartások rendjét nem zavarom. Ez 
nagyon nagy segítség volt akkor. Talán az 
immár huszonkilenc éves kántori műkö-
désem is bizonyítja, hogy megszolgálom a 
belém vetett bizalmat.
– Hogyan sikerült beilleszkednie Telkiben?
– A szakmai leterheltség miatt sajnos kevés 
a szabadidőm. Telkiben A Telki Templomért 
Alapítvány kuratóriumának az alelnöke 
vagyok, ahol az elmúlt években mi is sokat 
tudtunk tenni a közel 210 éves telki temp-
lom felújításáért. Alkalmanként kántorként 
is segítem Harkai Gábor plébános úr mun-
káját.

Koós Hutás Katalin
Az interjú teljes szövegét honlapunkon olvashat-
ják, ahol a pályamódosítás részleteiről, a műem-
léki orgonakutatásról, a pátyi temetőkápolna és 
a makkosmáriai kegytemplom orgonájáról is sok 
mindent megtudhatnak. 
(www.budakornyekiiranytu.hu)

Telki, Budajenő, Perbál

Az orgonaművészetet választotta

A perbáli Szent Anna-napi búcsú három 
napos rendezvénysorozata július 29-én kez-
dődött a közösségi házban. Lisztes László 
Tiszaháti templomok című fotókiállítását 
Simon Péter történész nyitotta meg. Az ese-
ményen a Táti Német Nemzetiségi Dalkör és 
a Maklári József kórus adott hangversenyt.

Elhelyezték a Mézeskalács Óvoda új szár-
nyának alapkövét. A földbe helyezett urná-
ban egy napilap, a Perbáli Hírmondó leg-
utóbbi száma, a faluról készült kiadvány, 
az ünnepség meghívója, valamint gyerekraj-
zok és fémpénzek üzennek az utókornak. 
Az eseményt követő borkóstolón a pécselyi 

Mészáros Pince mutatkozott be a plébánia-
kertben, ahol Keresztes Nagy Árpád és Fejér 
Simon muzsikált. 

Szombaton délután a plébánián Szalontai 
Éva iparművész nyitotta meg Bodnár Enikő 
és Bodnár Ervin kiállítását. A plébániakert-
ben ezen a délutánon a Musztáng SE tar-
tott akrobatikus rock&roll-bemutatót, majd 
a Boleró együttes, a Blues Baráti Társaság, a 
Zé-Zaj, végül az Éjszakai Műszak szerepelt. 

Vasárnap az ünnepi szentmisét követő-
en a községházán Varga László polgármes-
ter Perbálért érdeméremmel tüntette ki az 
iskola konyhájának dolgozóit. A községhá-

za tanácstermében megnyílt Keresztúri Anna 
fotókiállítása, akinek fényképei már jó ideje 
díszítik Perbál kiadványait. 

Délután a plébániakertben fakörhintázás, 
solymászbemutató, kötélverés, fafaragás és 
tűzzománc készítés várta az érdeklődőket. 
Sándor Dezső zenekara és a Tücsök cite-
razenekar muzsikált, a MárkusZínház tar-
tott előadást. Fellépett még a Kövér Hattyúk 
fúvószenekar, a Ringlein tánccsoport és a 
Madarak Házibuli Zenekar, majd a Kontáros 
együttes tartott táncházat. 

Az idei búcsú újdonsága, hogy a római 
katolikus egyházközség néhány lelkes tagjá-
nak köszönhetően megújult a plébániakert 
pincéje, amely újabb közösségi teret jelent 
majd a perbáliak számára.           Tóth Anna

Szent Anna-napi búcsú Perbálon
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

könyvvizsgálatot, adó-
tanácsadást, bérszám-
fejtést, hatóságok előtti 

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

K I A D Ó 
Kiadó Budakeszi központjában, a Fő u. 143. alatti, 

100 m² alapterületű, befejezés előtt álló, 
a legkorszerűbb anyagokkal 
teljesen újjáépített ingatlan.

Felhasználási lehetőség: 
pénzintézet, bemutatóterem, rendelő,

üzlet, cégtelephely, iroda stb.
Érdeklődni lehet 

a 06 30 343 2210 telefonszámon.

BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAJEGYVIZSGÁLAT
Szemölcs, fibroma, benőtt köröm műtétek

Akne, körömgomba, pikkelysömör kezelés

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

NEMIGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGIA

Rendelési idő: kedd: 16 –19 óra
Időpont kérés: 30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Táncsics M. u. 9.

Vizsgálati díj: 5.000 forint. 
Műtéti díjak árlista és megbeszélés szerint.

MELANOMA: 
AZ ALATTOMOS 

            GYILKOS
Hogyan ismerjük fel?

ABCD-szabály szerint a MELANOMA:
A  aszimmetrikus

B border (határ): zegzugos, elmosódó

C color (szín): változó, többszínű

D diameter (átmérő): 6 mm-nél nagyobb

Ha bármely „anyajegyén” a fenti jellemzőket látja, 

jelentkezzen be szűrővizsgálatra.

Dr. Veres Gábor

ANYAJEGY MELANOMA
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Augusztus 27-28-án második alka-
lommal rendezték meg Tökön a Bor 
és Művészet Fesztivált, amely az idei 
mottóhoz („Nők a borászatban, nők 
a művészetben…”) igazodva, a női 
nem bortermelésben és képzőművé-
szetben betöltött szerepére helyezte a 
hangsúlyt. A rendezvény több helyszí-
nen és igazi programkavalkáddal várta 
az érdeklődőket: volt itt töki pompos, 
borkóstoló, de még madárijesztő ver-
seny is.

A rendezvénysorozatot 
Balogh Kálmán, Tök pol-
gármestere nyitotta meg. 
A megnyitó szónoka, Dr. 
Hajdú Edit szőlőneme-
sítő kiemelte a női borá-
szok nem egyszer a férfia-
két felülmúló tehetségét a 
borbírálatok területén, s arra 
bíztatta a jelenlévőket, hogy 
fordítsanak több figyelmet a 
nők művészi érzékére és arra 
a szolgálatra, amit a szőlé-
szetért és a kulturált borfo-
gyasztásért tesznek.

Bemutatkozott a 2000-ben 
alakult Vadász Borrend is. 
Nagymesterük, Komáromi 
Attila a magyar bor szó egye-
dülálló voltára hívta fel a 
figyelmet, hiszen az európai 
nemzetek között a miénk 
az egyetlen, amelynek saját 
és nem jövevényszava van 
erre a nemes italra. A jelen-
leg 15 fős társaság szeretet-
tel várja és fogadja a jelent-
kezni vágyó borász-vadászo-
kat, mind a 22 történelmi 
magyar borvidékről.

A Kútvölgyben felállított 
kóstoló sátrakban a két nap 
folyamán az idei vendég, a szigetcsé-
pi Gál Szőlőbirtok és Pincészet és a 
helyi Nyakas és Kovács Pincészet bora-
ival ismerkedhettek az érdeklődők. A 
töki pincesoron sommelier-túrát tartot-
tak a Zsámbéki-medence és az Etyek-
Budai borvidék borainak bemutatására. 
Aki pedig megéhezett, a helyben készült 
híres töki pomposból, a „Csíki-Kürtős” 
faszénen sült kürtőskalácsából vagy éppen 
sajtkülönlegességekből falatozhatott.
A gyermekeket pónilovaglás és körhinta, 
a szuvenírre vágyókat a vásárosok várták.

Szombat este, a rendezvény mottójá-
nak megfelelően, bemutatkozott a három 
pincészet borásznője. Nyúlné dr. Pühra 
Beáta az 1997-ben alapított töki Nyakas 
Pincészet képviseletében mutatkozott be. 
A 2009-es évjáratú Budai Rieslingjük idén 
tavasszal Európa egyik legismertebb, a 
Challenge International du vin elneve-
zésű borversenyén aranyérmet kapott. 
Gálné Dignisz Éva a csepel-szigeti Gál 

Pincészettől érkezett, amely az idei 
XXXII. Országos Borverseny legeredmé-
nyesebb pincészetének tudhatja magát. 
Végül a szintén töki Kovács Pincészettől 
a Corvinus Egyetemen szőlészként diplo-
mázott, borászcsaládból származó Kovács 
Annát ismerhette meg a közönség. Ő lett 
az „Etyek-Budai Borvidék  Borkirálynője” 
választás győztese is, így jövőre képvisel-
heti e borvidéket az Országos Borkirálynő 
választáson.

A két napos fesztivál nem-
csak a bor és a borászat iránt 
érdeklődőknek kedvezett. 
Színvonalas képzőművészeti 
kiállítások nyíltak: a műve-
lődési házban Móser Zoltán 
Prima-díjas fotóművész 
„Láttatások” című fotókiállítá-
sát Lackfi János, Zsámbékon 
élő költő nyitotta meg. A 
hallgatók arcára nem egyszer 
mosolyt varázsoló beszédében 
hangsúlyozta, hogy a fotográ-
fus jórészt idős arcokat ábrá-
zoló portréi attól különlege-
sek, hogy művei némely ala-
nyához egészen szoros köte-
lék; szerelem vagy rokoni szá-
lak fűzik, ismerősként kapja 
le azt, akit fotóz, ezáltal a lát-
hatatlan bizalom íve a legtöbb 
fotón szinte tapintható. 

„Roma festőnők a XXI. szá-
zadban” címmel Bada Márta, 
Oláh Jolán, Oláh Mara és 
Orsós Teréz cigány festőnők 
képeit és Götz Johanna szob-
rászművész alkotásait, a helyi 
művészek (Bangó Aliz kera-
mikus, Imre Sándor fafaragó, 
Kemény Juli festő és Martus 
Éva grafikus) tárlatát és a köz-
ség nyugdíjasai által létreho-
zott ideiglenes helytörténeti 

kiállítást is megcsodálhattak a látogatók.
A Pajta Galériában a két éve a faluban 

letelepedett Géczy Olga és Aurell Dávid, 
nemzetközileg ismert művész-házaspár 
saját alkotásaikon kívül amerikai és len-
gyel festők lenyűgöző olaj, akvarell, batik 
és rongy képeiből mutatott egy kis ízelí-
tőt.

A fesztivál számtalan fellépője közt sze-
repelt Keresztes Nagy Árpád zsámbéki 
énekmondó, a Budakeszi Herceg 
Tánccsoport és az első Magyar Ballada 
Zenekar. A református templomban a 
Telki Női Kar, az Óbudai Komolyzenei 
Műhely Magyar Orsolya közreműködésé-
vel klasszikus zenei koncertet adott.

Egyedi tervezésű, a hagyományos cigány 
népviselet modernizálásával új stílust és 
divatot teremtő munkáit mutatta be az 
országban elsőként ezzel foglalkozó Varga 
Erika divatstúdiója, a Romani Design. 
A ruhamodelleket helybéli lányok mutat-
ták be.

A fesztivál megszervezésében kiemelt 
szerepet játszott Dr. Tornáry Györgyné a 
családjával és a környékbeliekből alakult 
lelkes szervező-csapat. A rendezvény sike-
rét látva, szinte garantált a jövő évi ígére-
tes folytatás, sőt talán az is, hogy idővel 
a Bor és Művészet Fesztivál igazi hagyo-
mánnyá válhat Tökön…         

Pataki Sára
Fotók: Salamon László

Képriport honlapunk képgalériájában: 
www.budakornyekiiranytu.hu

Tök, Zsámbék

III. Zsámbéki 
templomfutás

Szeptember 10-én harmadik 
alkalommal rendez jóté-
konysági futóversenyt 
a zsámbéki református 
gyülekezet. A Down-
kóros gyerekek megsegí-
tése és az újonnan induló 
református óvoda támogatása 
után idén a zsámbéki gyermek- és felnőtt 
egészségügyi ellátás eszköztárának, felsze-
reltségének bővítéséhez járulnának hozzá 
a rendezvény bevételével a védőnői szol-
gálaton és az orvosi rendelőn keresztül.

A Védőnői Szolgálat a gyermekek szá-
mára hallásvizsgáló készüléket és kijelző-
vel ellátott magzati szívritmus figyelőt, új 
helyükre néhány berendezési tárgyat sze-
retne venni. A legelső az önkormányzat 
költségvetéséből talán meglesz, a többire 
gyűjtenek. Az orvosi rendelő várótermébe 
jól jönne egy légkondicionáló berendezés, 
amire már érkezett is felajánlás a reformá-
tus gyülekezet tagjai közül. 

A rendezvény egyben családi nap is, 
a gyerekek számára játékos sportprog-
ramokkal, közös énekléssel, zenéléssel. 
A rendezők minden korosztályra számíta-
nak, ennek megfelelően a versenyszámok  
is szabadon választhatók az 500 métertől 
a 11 kilométeres távig.

Bor és Művészeti Fesztivál

Nyakas Pince

Kovács Anna borász 
és borkirálynő
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Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

Szerződések készítése, peres eljárások képviselete
Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

A St-R-As Bt. VÁLLALJA TÁRSAS 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI 
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ 
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYV-
VIZSGÁLÓI HÁTTÉRREL
– Könyvelés: főkönyv, 
naplófőkönyv, pénztárkönyv
– Munkaügy: bérszámfejtés, 
nyilvántartások, TB, bevallások, 
adatszolgáltatások (APEH, ONYF) 
magánnyugdíjpénztárak, APEH 
ügyintézés
– Analitikák, nyilvántartások: 
tárgyi eszköz, ÁFA, vevőszállító 
stb.
Irodánk teljes körű garanciával 
és mérsékelt árakon várja 
ügyfeleit

Strasszer Róbertné Judit
Tel.: 06 23 457 138, 06 20 355 4033

E-mail: stras@interware.hu
www.stras.hu

St-R-AS Bt.
K Ö N Y V E L É S

Szept. 10. szombat 8-12.30 óra
VÁSÁR-NAP 

A Telki Pajtánálhelyi termelők 
és kézművesekvására

Szeptember 10. szombat 10-15
REGIONÁLIS NÉPZENEI 

TOVÁBBKÉPZÉS
Budai Ilona népdalénekessel

a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban 

(EFMK, Fő u. 108.) 
Téma: Moldva

Jelentkezés: Kis Csongor 
Áronné (30) 639-6443

Szeptember 10-11., 
szombat-vasárnap 10-18 óra

NYITOTT MÚZEUMOK 
HÉTVÉGÉJE

A zsámbéki romtemplom, a 
Lámpamúzeum 

(Magyar u. 18.) és a Szent 
Vendel Tájház (Bicskei út 12.)

11 óra Molnár Mária 
néprajzkutató  a dunamenti 
svábság tárgyi kultúrájáról

Szeptember 11. 12 óra
JÓ EBÉDHEZ SZÓL 

A NÓTA
Sándor Dezső zenekarával

a zsámbéki művelődési házban
(Etyek u. 2., 06-23-342-318)
Szept. 11. vasárnap 16-22 óra

ZWICKL POLKA PARTY
a budakeszi EFMK-ban

Szeptember 12. hétfő 9 óra
APÁM KAKASA

Laczkfi János 
könyvismertetője gyerekeknek

a zsámbéki könyvtárban
(Etyek u. 2., 06-23-342-318)

Szeptember 15. csütörtök 19 óra 
KÁVÉHÁZI ESTÉK – 

ABESSZÍNIA
Szirmai Gábor képes előadása

három hónapos etiópiai 
kerékpáros barangolásáról
a biatorbágyi faluházban 

Szeptember 16. péntek 20 óra 
TÁTRAI TIBOR és 

SZŰCS ANTAL GÁBOR 
koncertjea biatorbágyi 

faluházban
A belépés díjtalan.

Szeptember 17. szombat 15 óra
IV. ROCK KESZI 

Deficit, Roxanne, Pardon, 
Latrock, Ősszájú, Kispárna,

Kyru got a humble, Star 
Positive 

a budakeszi EFMK kertjében.

Szept. 17-18. szombat-vasárnap
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPJA BIATORBÁGYON 

Szily-kastély, torbágyi 
katolikus templom,

biai Szent Anna-templom, 
Sándor-Metternich-kastély.

Szombat 
9 óra - helytörténeti 

kirándulás a Donátkereszttől a 
Bach-keresztig 

16 óra – Baracza Szabolcs 
a torbágyi templom 

műtárgyairól.

Szept. 17-18. szombat-vasárnap

PERBÁLFEST
a „Magyar Örökség” jegyében

a perbáli közösségi ház 
szabadtéri színpadán.

Kerekes Band, Róka Szabolcs 
és Kátai Zoltán, „Az utolsó 
dudás”, Aranypajzs, Fanfara 
Complexa, Kontáros, Kövér 
Hattyúk, Tücsök zenekar, 
Széljáró Balladás együttes.

Szeptember 18. vasárnap
6.23-tól

PÁLOS NAPFORDULÓ 
ÜNNEP 

a zsámbéki művelődési ház 
környékén

Napkelteköszöntés, állat- és 
kirakodó vásár, solymász-, 

íjász- és lovasbemutató
a Szeret-zenekar koncertje

Díszvendég Papp Lajos 
szívsebész és a pátyi Magyarok 

Szövetsége

10-18 óra 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

NAPJA 
a zsámbéki templomromnál

Szept. 18. vasárnap 8-20 óráig
SZÉKELY-NAP 

a biatorbágyi faluházban.
18 óra Tamás Gábor-koncert
Belépők: 2500-3200 Ft-ig.

Szeptember 23-24.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

NAPJAI
 a zsámbéki Műemlék 

Rakétabázison

Szept. 23. péntek 16-22 óra
NOSZTALGIA PARTY 
a budakeszi EFMK-ban

Szeptember 23. péntek 19 óra 
L’ART POUR L’ART

A három testőr és a jeti 
vagy mi a pék a biatorbágyi 

faluházban
Jegyek 2400-2900 Ft

Szept. 24. szombat 19-24 óra
KESZI TÁNCHÁZ

a budakeszi EFMK-ban

Szeptember 26. hétfő 19 óra
VILÁGOK HARCA PÁTYON 

irodalmi sorozat 
Lackfi Jánossal

Egy svéd Pátyon 
- Torgny Lindgren 

Tel.: +36/30/241-7963 
E-mail: emi.payroll@gmail.com

www.e-payroll.hu

¡ könyvelés 
¡ bérszámfejtés
¡ munkaügyi és 
 társadalombiztosítási 
 ügyintézés 
¡ társadalombiztosítási
 kifizetőhely indítása, vezetése
¡ adóhatóság előtti cégképviselet
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szak mai, 
ki ál lí tói, te nyész tõi gya kor lat tal vál-
lal ja az Ön ott ho ná ban ku tyá ja tel jes 
kö rû koz me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-
866, 06-20-9735-090 
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé pek, 
fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran ci á val, hét vé-
gén is. Nyug dí ja sok nak ked vez mény. 
Ak ci ós la kás klí ma sze re lés. Tel.: 
06-20-467-7693
• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes ház hoz -
szál lí tás sal. Elõ ren delés: 
06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősí-
tők, mikrosütő gyors szerviz. Hétvé-
gén is hívható. 
Tel.: 06-70-246-5049 
• TV, VIDEO, rá dió mag nó, CD, le mez-
ját szó, táv sza bá lyo zó és ház tar tá si 
kis gé pek ja ví tá sa. Ke mény End re  
Tel.: 06-23-455-251, 06-20-971-1120 
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás csator-
navizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek ki-
építése, átemelő szivattyú karbantar-
tása. Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés 
érett sé gi re és kö zép fo kú nyelv vizs-
gá ra, tár sal gás anya nyel vû vel. OROSZ 
min den szin ten. MAGYAR kül föl di ek-
nek. Tel.: 06-23-453-217
• BÚTORRESTAURÁLÁS Budakeszi- 
Nagyszénászugban. 
Tel.: 06-23-450-158
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron. Tel.: 06-70-268-9591
• FESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást vállal 
budakeszi telephelyű vállalkozó. In-
gyenes helyszíni felmérés, ajánlatké-
szítés. Buzár Zoltán 
Tel.: 06-30-996-0000
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-
medencében! Szakképzett pszicholó-
gusok segítenek pszichés, életvezetési 
problémáikban. Egyéni, pár- és család-
terápiák, Life-coaching, agytréner ke-
zelés: relaxáció, tanulási potenciál fo-
kozása, pánik-betegség kezelése. Peres 
ügyekben: igazságügyi szakértés. Nagy 
tapasztalattal, diszkrécióval! Időpont 
egyeztetés: 06-20-933-5548
• TANULÁSBAN SEGÍTENÉK azoknak a 
gyerekeknek, akiknél a helyesírás, szö-
vegértés és egyéb humán tárgyak elsa-
játítása nehézséget okoz. 
Tel.: 06-30-639-5361.
• CSALÁDOKNAK KÍNÁLUNK, keresünk 
megbízható, szorgalmas idősgon-

dozókat, házvezetőnőket, bébiszit-
tereket, igény szerint. 
Tel.: 06-20-465-8458, 06-70-611-
2553 www.empatiabalatin.net
• BUDAKESZIN ELADÓ a Honvéd u.4. 
alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás magas-
földszinti, gázkonvektor kertre néző, 
csendes társasházi lakás. Saját mé-
rőórák (víz, gáz, villany). Irányár: 
16.499.000 Ft. Tel.: 06-23-453-281.
• KERESEK teljes felújításra szoruló la-
kást, házat, házrészt Budapesten, Bu-
dakeszin és környékén. Jogi problé-
másat is. 06-30-942-1362, hajnalle@
hotmail.com
• FOTÓS HAGYATÉKOT keresek megvásár-
lásra. Kizárólag negatívokat. Kevés-
bé ismert, lelkes amatőr fotográfu-
sok munkáit. Tel.: 06-30-942-1362 
hajnalle@hotmail.com
• FRANCIA nyelvoktatást, nyelvvizsgá-
ra felkészítést vállal diplomás nyelvta-
nár Budakeszin (a XII. kerület hatá-
rán). 06-30-306-0025, 
hajnalneschiller@freemail.hu
• KÖNYV FELVÁSÁRLÁS díjmentes 
kiszállással! Deák Antikvárium 
Tel.: 06-20-205-8686
• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villanysze-
relést, hibakeresést, elektromos javítá-
sokat, elektromos kisgépek és háztar-
tási gépek javítását.  
Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com  
• FAKIVÁGÁST, MŰHOLDANTENNA-
SZERELÉST, javítást vállalunk, földi 
digitális antennát és TV-t is.  
Tel.: 06-70-638-0424, vagy 
06-70-573-1351. Hívjon bizalommal!
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával. Ne 
bontson, hívjon. Nyugdíjas kedvez-
ménnyel mindennap. Kamerás hiba-
feltárás, ill. helyzet-meghatározás. 
Tóth László Tel.: 06-20-342-9064
• ELADÓ első tulajdonostól Volvo 
S60 2.4D 163 LE-s,  Momentum 
felszereltségű, 2006/5 évjáratú kitűnő 
állapotú, világoszöld gyöngyház színű 
gépkocsi, bézsszínű bőr/textilülések-
kel, könnyűfém téli és nyári felnik-
kel, szervizkönyvvel, 195 ezer futott 
km-rel, 2,9 mFt-ért. 
Tel.: 06-30-436-4753
• SPANYOL nyelvoktatás, társalgás 
anyanyelvűvel. 
Tel.: 06-30-684-28-60
• ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnénk az-
zal a szépkorú hölggyel, vagy úrral, 
aki Budakeszin vagy a környékén 
lakik.Tel.: 0630 6395361 
vagy 06-23-451-400

Hirdetésfelvétel: Mályiné Kaiser Erika, (23) 453-994, 06 (70) 5717-439
Hirdetési árak: 15 szóig 1250 Ft, 15 szó felett szavanként 75 Ft+áfa.
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• PÉNZÜGYI ELEMZŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ 
munkakörre keresünk fiatal, érett-
ségizett munkatársakat mellékál-
lásba. Heti 8-10 óra 100-150 ezer 
Ft kereset. Tel.: 06-20-459-7165
• AGGASZTJA a jövője, a pénzügyei? 
Ismerje meg Ön is az egész világon 

egyedülálló egészségmegőrző rend-
szert és a benne rejlő kereseti lehe-
tőséget! Tel.: (30) 930 6440
• FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ ÉPÜLETGÉ-
PÉSZT keres angol nyelvtudással ke-
reskedelmi vállalkozás, biatorbágyi 
munkahelyre. Tel: 06-30-970-4206

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 

Kérem, hogy hirdetéseiket  minden hónap 20-ig juttassák el hozzánk!

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

Szeptember 29. csütörtök 18 óra
Zenetörténeti barangolások-

sorozat
Jólesz György „túravezetővel”

a zsámbéki könyvtárban

Október 6. csütörtök 19 óra 
Beszélgetés 

CZAKÓ GÁBOR 
íróval 

a biatorbágyi faluházban.
A belépés díjtalan.

VI. BUDAÖRSI 
KISTÉRSÉGI 
FESZTIVÁL

Részletes program:
http://www.budaorsikisterseg.

hu/upload/fesztival11.JPG

Szeptember 16. péntek 15 óra 
Budakeszi

MEGNYITÓ: 
A Budaörsi Kistérség 10 

településének bemutatkozása
a budakeszi EFMK-ban.

Szept. 17. szombat 9-17 óra 
KISTÉRSÉGI SPORTNAP 
Telkiben, a Skate Parkban
Görkorcsolya, gördeszka és 

BMX-verseny
amatőr és haladó kategóriában

15.15 Eredményhirdetés    

Szeptember 17-18. 
szombat-vasárnap 10-18 óra

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPJAI Budakeszin

Mezei Mária-ház (Petőfi 
u.18.), Kálvária-kápolna, 
Budakeszi helytörténeti 
gyűjtemény (Fő u. 127.) 
és a makkosi kegytemplom
Kirándulás a Budakörnyéki 
..............................................
Natúrparkért Egyesülettel:

1. Mária-szurdok, piktortégla 
üregek, gyülekező 10 óra
2. Budakeszi Arborétum, 
gyülekezés 12 óra
3. mamutfenyők, gyülekezés 
14 óra
http://budakornyeki-naturpark.hu/

Szeptember 17. szombat 10 óra

PÁTYI LYUKAS HORDÓ 
szüreti felvonulás és mulatság

10 óra felvonulás
16  óra vendégvárás a 

Pincehegyen
18  óra Borkóstolás

zenél a Bekecs együttes, 
néptáncbemutatók    

Szept. 17. szombat 14 – 20 óra    

SZÜRETI FELVONULÁS 
és BÁL Pusztazámoron

Szeptember 22. péntek 16 óra

ÓRIÁSOK - képzőművészeti 
kiállítása budaörsi városháza 

főbejáratánál.

Szeptember 23. péntek 20.30
MONGUN TRIÓ 

jazzkoncertje 
a Magtárban, Budajenőn

Szeptember 24. szombat 9-22óra
KISTÉRSÉGI KI MIT TUD?

16.30 Amatőr fotósok 
kistérségi kiállítása

18 óra amatőr kistérségi 
rockzenekarok Ki mit tud?-ja

kirakodó vásár és 
gyermekprogramok

a herceghalmi sportpályán 

Szeptember 24. szombat 
11 óra SZÜRETI 
FELVONULÁS 
a budajenői pincesoron
15.15 Koncz Gábor színész a 
borok filozófiájáról
16.40 Defekt Duó
19 óra For Dance és utcabál

Szeptember 25. vasárnap 16 óra
ITTHON, 

TÖRÖKBÁLINTON
műsor a művelődési házban.

Október 1. szombat 
14 óra FŐZŐVERSENY

19 óra Liszt és a cigányzene 
– koncerta biatorbágyi 

faluházban

Október 1. szombat 14 óra
HAGYOMÁNY és HALADÁS

Versmondóverseny 
a sóskúti Andretti Károly 

Általános Iskolában 
(Tulipán u. 9.)

Október 1. szombat 15 óra
Varga Lóránt: 

KŐVEL, KŐ NÉLKÜL
ősbemutató a makkosmáriai 

kegyhely 280 éves történetéről
budakeszi lakosok 

előadásában
a budakeszi EFMK-ban
Rendező: Szűcs József 
(Talpalatnyi Színház)

20 óra
ENYEDI PÁL orgonakoncertje

a budakeszi római katolikus 
templomban (Fő u. 192.)

Október 2. vasárnap 

12 óra NYITOTT SZÍNHÁZ 
a Budaörsi Játékszínben
(Szabadság u. 26.)
15 óra KISCSILLAG 
tehetségkutató gálaműsora
16 óra színpadtechnikai show
17 óra budaörsi költők és 
a Sásdi László Fotóműhely 
közös estje
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Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185

TON GUARD® Bt.
Biztonsági Iroda
2092 Budakeszi, Fõ u. 256.
Tel../fax: 06-23-456-033
Mobil: 06-209-516-526
E-mail: tonguard@t-online.hu

T Á V F E L Ü G Y E L E T
���Riasztó rendszerek telepítése, szervizelése 

és távfelügyelete
���Kivonuló szolgálat helyszínre küldése 5-10 perces 

kiszállással
��Távfelügyeleti díjak:

– telefonos 3500 Ft/hó+áfa
– rádió 4500 Ft/hó+áfa
– telefon+GSM 4500 Ft/hó+áfa

��Budakeszi
��Páty
��Telki
��Budajenõ
��Budaörs
��Zsámbék
��Biatorbágy
��Törökbálint

TON-GUARD – helyben vagyunk!

 AG O R A
��Kft-k, Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
��Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
���Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek 

részére,
��Kalkulációk, tervek, értékelések,
��Folyamatszervezés, szabályzatok.

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

AGORA Kft. 
2094. Nagykovácsi, 
Dózsa Gy. u. 18.
26/555-299
30/9520-654
www.agorahungary.hu

Augusztus 25-én, csütörtökön 10 órakor 
GYERMEKFOGLALKOZÁS

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!

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 

¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 

és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

Kórósi Miklós vegytisztító
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ROBOGÓVÁSÁR MOTORKERÉKPÁR MÁRKA- 
KERESKEDÉS ÉS SZERVIZ

WWW.SUZUKI-INTERAT.HU 

TELEPHELY: 2060 BICSKE, CSABDI ÚT 2.  
(GPS: 47.501037, 18.629682)  � TELEFON: +36 22 509 510

SUZUKI AN400 K9
1 798 000 forint

SUZUKI AN400 K9SSUZSUZZUZU

AJÁNDÉK 

ÁR!

Szerviz és  
gumiszerelés 
munkadíjából 
10% 

kedvezmény!
Érvényes: 2011. december 31-ig

SUZUKI UH125 K7
798 000 forint

SUZUKI UH125 K7S

AJÁNDÉK 

ÁR!

... KÖZLEKEDJ PRAKTIKUSAN!


