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Áldott Karácsonyt és örömökben, 
egészségben gazdag új évet kíván minden 

olvasójának lapunk szerkesztősége!

BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS
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Dr. Hoffmann Rózsa
Budakeszin
5-7. oldal 9. oldal

Nagy Gáspár-
emlékház
9. oldal

Rostás Pál, 
a hős magyar huszár

8. oldal
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Budakeszi 
helytörténeti 
naptár 2012
A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány ismét múlt 
századeleji budakeszi 
fényképfelvételekből 
készített naptárat a 
Budakeszi Helytörténeti 
Múzeummal közösen.

Megvásárolható Budakeszin a 
Múzeumban (Fő u. 127.), 
a Fõ téri nyomtatványboltban 
és a Kiskápolna 
Könyvesboltban, 
de megrendelhetõ az 
alapítványnál ingyenes 
házhoz szállítással. 
Tel.: 06-23-457-058, 06-30-
922-6418.

B d k

Bu da ke szi nap tár 
              ka rá csony ra  

idén is!

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!

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
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433
 200 ELADÓ INGATLANT KÍNÁLUNK 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.huberingatlan.ingatlan.com

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet!

Tel.: 06 30 760 37 57   info@hovizsgalo.hu

H�KAMERÁS 
V I Z S G Á L A T

10.000,-Ft egy lakás,
ill. családi ház felméréseAKCIÓ!

AKCIÓ!

Hol szökik el a meleg otthonából? 
Ne az utcát f�tse!

A Budakeszi Kultúra Alapítvány gon-
dozásában az 55. évfordulóra meg-

jelent, kiemelkedően magas szakmai ala-
possággal elkészített tanulmányában 
Speck István hitelesen és meggyőző-
en mutatja be az 1956. október 26-án 
budakeszi Fő utcai házában az apósát, 
Kiss Lajost meggyilkoló, Márity Lászlót 
is halálosan megsebesítő, majd öngyil-
kosságot elkövető Sziklai Sándor ezredes 
„hősi halottá” nyilvánításának folyama-
tát. Az ügy kapcsán 17 budakeszit ítél-
tek el, hat halálos ítéletet hoztak, amiből 
kettőt végre is hajtottak.

A Budakeszi Szépítő Egyesület ebben 
a kötetben a város temetőjét mutat-

ja be a tanulmány szerzőjének, dr. Siklósi 
Gyula régész önzetlen és segítőkész mun-
kájának köszönhetően. Az ő értékmen-
tő tevékenységének köszönhetően került 
műemléki védettség alá a budakeszi 
temető I-II. parcellája és számos továb-
bi műemléki értékű sír. A szerző munká-
ját segítették mindazok, akik részt vet-
tek a védett parcellák megtisztításában, a 
régi sírok helyreállításában. Köszönet id. 
Gräfl Jánosnak, id. Hidas Mátyásnak, id. 
Herein Gyulának, Martin Lőrincnek és 
Szirmai Jenőnek az ismereteik átadásáért.

A Budakeszi Kultúra Alapítvány gon ABudakeszi Szépítő Egyesület ebbenAA

A könyv megvásárolható a budakeszi Kiskápolna Könyvesboltban 
(06-23-450-370) 
és megrendelhető a Budakeszi Kultúra Alapítványnál 
(06-23-457-058).
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Panoráma

Advent a megérkezés ideje
Advent első vasárnapján a gyimesbükki 
magyar közösség templomi gyertya-
gyújtásán Salamon József római kato-
likus plébános gondolataiból idézünk. 
„Újítsátok föl és teremtsetek Isten sze-
retetére épülő hagyományokat, mert 
ebben egészséges jövő rejlik. 
Adventünk útján legyen min-
den szavunk, gondolatunk, cse-
lekvésünk, imánk, ünneplésünk 
Isten adta értékekre föltekintő, 
örömteljes megérkezés és talál-
kozás.”

„A karácsony méltó megünnep-
lésének elengedhetetlen része az 
advent, az ünnepet megelőző négy 
hét. Az advent hangulatát, a kará-
csonyi várakozást a lelki előkészü-
let alapozza meg. Az emberek szí-
vében ott a szebb, emberibb élet 
utáni vágy. Ez a vágy új élet terem-
tésére képes. Adventben, egy hang 
felerősödik az emberek lelkiisme-
retében a kereszténység teremtette 
hagyományon keresztül. 

A karácsonyra készülődés öröme az 
adventi roráté szentmisékkel kezdetét 
vette. Sajátságos hangulat, kegyelmi pil-
lanat, amely minden évben megelevene-
dik és követeli az életünk megjobbítását, 
lelkünk megtisztítását, embertársaink sze-
retetét. 

Szent Miklós püspök példája az ünnep-
ségek felejthetetlenségében szalad körül a 
világunkban a legkisebbektől az idősko-
rúakig, mindenféle határt, korlátot sem-
misnek tekintve. A meglepetések, a csalá-
di ünnepélyek, díszítések, a roráté-hajna-
li szent misék, a misztérium játékok a leg-
eldurvultabb lelket is megérintik. Izajás 
próféta, Keresztelő szent János, Szűzanya 
Mária, Szent József, a pásztorok, a napke-
leti bölcsek reménye, készülődése, várako-
zása a miénk is, a reményteljes megérke-
zéssel együtt. A koszorúkészítés, az egyes 
gyertyák meggyújtása, az adventi vasárna-
pok liturgiája tovább növelik ez időszak 
hangulatát.

Vízkereszt, házszentelés, ministráns 
gyermekek hangulatos, ártatlan, önfeledt 
közreműködése, ha úgy éljük meg, az 
örömhírt hozó angyal érkezését jelent-
heti és jelenti is sokunknak. A családok-
nál imára összegyűltek, a Szent Családdal 
együtt érezve a betegek, idősek, a szál-
lásadó befogadók lelkében megmutatko-
zik a hit ereje, Isten szeretetének tovább-

élése, ennek megtartó közösségi ereje és 
öröme. A mindennapi táplálék a hagyomá-
nyos disznóvágások, a sütés-főzés, ünnep-
re készülődés világunk sajátságos részei, 
amelyek nem engednek gyökértelenné 
lenni, bármerre is űzzön a gyengeség, a 

megélhetés keresése vagy a karrier.
Kegyelmi pillanatok ezek, mint a tisz-

ta öröm, ami betölti az ártatlan, szegény, 
árva, meglepett gyermeket és felnőttet. 
Itt nálunk a Gyimesekben ez még valóság 
és drága kincs, amit nagyon sok helyen 
a keresztény országunkban – Európában 
még inkább – elveszítettek. Ezért a 
gyimesinek távol lenni az otthontól ezek-
ben a napokban kész kínszenvedés és tra-

uma, amit sokakban kikezd a megélheté-
sért folytatott küzdelem, a pénz, a jobb és 
kényelmesebb, gazdagabb, pénzzel megvá-
sárolható élet utáni vágy, de lelkileg betöl-
teni soha nem tudja.

Sokan nem értik a keresztény ember 
világát, mert a keresztény lelki-
világ kincsesházának kulcsát rég 
elveszítették. Ezért kedves érté-
ket hordozó keresztény testvé-
rek, kérünk benneteket, tegye-
tek tanúságot ezekről az értékek-
ről, elevenítsétek föl a régi szo-
kásokat. Évszázadokra mutató 
értékes gyökereiteket mutassátok 
be azoknak is, akik elpazarolták, 
elveszítették, kizárták magukat 
ezekből. Újítsátok föl és teremtse-
tek Isten szeretetére épülő hagyo-
mányokat, mert ebben egészsé-
ges jövő rejlik. Adventünk útján 

legyen minden szavunk, gondolatunk, cse-
lekvésünk, imánk, ünneplésünk Isten adta 
értékekre föltekintő, örömteljes megérke-
zés és találkozás.

KEGYELEMTELJES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET! BOLDOG 

ÉS ÁLDOTT ÚJESZTENDŐT!”
Gyimesbükk, 2011 adventjében

Salamon József plébános
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Hungarikum a magyar zeneiskolai rendszer

Kistérségi hírek

Horváth László fideszes országgyű-
lési képviselőnek, a Heves megyei 
kormányhivatal vezetőjének adta ki 
november 22-én Orbán Viktor minisz-
terelnök a térségünkben is számos 
vállalkozást érintő Nemzeti Lovas 
Stratégia elkészítésének és a végrehaj-
tás koordinálásának feladatát.

A miniszterelnöki megbízott kinevezésé-
vel a kormány kiemelt ügynek ismerte el 
a lovas ágazatot - áll a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium (KIM) MTI-
hez eljuttatott közleményében. A közlés 
szerint Horváth László nem először vál-
lal ilyen feladatot. Fideszes országgyűlé-
si képviselőként és a Magyar Lótenyésztő 

és Lovassport Szövetség alelnökeként 
már részt vett az első Széchenyi Terv 
lovas-turisztikai alprogramjának kidol-
gozásában, és korábban az Országgyűlés 
Nemzeti Lovas Programot előkészítő 
eseti bizottságának is tagja volt. Idén 
a Magyar Lótenyésztők Szövetségének 
tiszteletbeli elnökévé választották. 2011. 
január 1-től Heves megyei kormánymeg-
bízott. 

A miniszterelnöki megbízott január 
végére készíti el és terjeszti a kormány elé 
a Nemzeti Lovas Stratégiát, majd annak 
elfogadását követően irányítja a végrehaj-
tást. A stratégia megalkotásában szorosan 
együttműködik az érintett szakterülete-
kért - különösen a sportért, turizmusért, 

egészségügyért, oktatásért, vidékfejleszté-
sért, kultúráért, környezetvédelemért, fog-
lalkoztatásért, gazdaságpolitikáért – fele-
lős állami vezetőkkel, minisztériumokkal, 
intézményekkel.  

A kormány azért tartja fontosnak a lovas 
ágazat egységes kormányzati kezelését és 
fejlesztését, mert az jelentősen hozzájá-
rulhat új munkahelyek teremtéséhez, a 
vidékfejlesztéshez, az ország turisztikai és 
idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez, 
a lótenyésztés biztonságának és rangjának 
erősödéséhez. Fontos, hogy a lovas kultú-
ra a gyermekek, a fiatalok körében is nép-
szerűbb legyen, s a lovas kultúra oktatása 
megjelenjen a köznevelésben – olvasható a 
tárca közleményében. 

A Liszt-emlékévben szervezett ren-
dezvény-sorozat keretében november 
23-án pest megyei határkörű zenei-
oktatási-nevelési konferenciát tartottak 
a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési 
Központban Liszt Ferenc öröksége a 
mai zenei oktatásban címmel.

A Nemzeti Kulturális Alap, a Balassi 
Intézet, Budakeszi Önkormányzata és a 
Budaörsi Kistérségi Társulás által támo-
gatott, s Nógrádi Péter Erkel-díjas zene-
szerző és zongoraművész fővédnöksége 
alatt zajló rendezvényen a szakmai fel-
szólalók között Dr. Kaposi József, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigaz-
gatója a művészeti nevelés aktuális kér-
déseit vette sorra, míg Hraschek Katalin, 
a Kós Károly ének-zenei általános isko-
la pedagógusa a magyar zenetörténet két 
géniuszáról, Kodályról és Lisztről, Nagy 
Márta zongoraművész Liszt és a fausti 
témakör kapcsolatáról, Szilasi Alex zon-
goraművész Liszt párizsi koncertjeiről tar-
tott előadást. 

A budakeszi Czövek Erna Zeneiskolát 
Barcsik Hédi igazgató mutatta be. 
Prezentációja egyben vitaindító is volt 
a konferenciát záró beszélgetéshez. Az 
évek óta közel háromszáz tanulót kilenc-
féle hangszerre oktató, 2007-ben kiváló-
ra minősített intézmény vezetője elmond-
ta, hogy Liszt Ferenc örökségét a szóló-
hangszeres zenei képzéssel viszik tovább, 
hiszen Liszt Ferenccel indult el az a zenei 
előadásmód, hogy a muzsikusok nem csak 
a háttérben zenéltek, hanem egy szó-
lóhangszeren kiemelkedő teljesítmény-
re képes művész egyedül állt színpadra, 
hogy tudását bemutassa. Ehhez a kiállás-
hoz egyfajta viselkedési kultúra is tarto-
zik, amit a gyerekeknek megtanítani, úgy 
tűnik, szintén az zeneiskolára vár. Egy eti-
kettet függesztettek ki minden tanterem 
ajtajára, ami felhívja a figyelmet arra, hogy 
a diák akkor lesz sikeres és érzi jól magát a 
zeneórán, ha felkészülten érkezik az okta-
tásra: gyakorolt, időben érkezett, kezet 
mosott, kikapcsolta a mobiltelefonját és 
köszönt, amikor belépett.

Barcsik Hédi felhívta a figyelmet arra, 
hogy a magyarországi zeneiskolai okta-
tás a maga nemében egyedülálló a világ-
ban, bármilyen nehéz helyzetben is van 
jelenleg: az állami támogatással elméle-
ti és hangszeres oktatást nyújtó intéz-
ményrendszer Kodály országához méltó 
hungarikum, melyet megőrizni a szakma 
legfontosabb célkitűzése.

A vita moderátora, Kovácsné Szél Mária, 
a szintén kiváló minősítésű budapesti 
Molnár Antal Zeneiskola igazgató-helyet-
tese, a Stella kórus egyik alapítója kiemel-
te, hogy az oktatási rendszer átalakulá-
sa egyelőre még a bizonytalanságot erő-
síti, de tavaly főként nagykovácsi kezde-
ményezőknek köszönhetően megalakult 
a többek között Gulyás Dénes országgyű-
lési képviselő által is támogatott Kodály 
Országa Mozgalom, amelyhez szülők, diá-
kok, tanárok és iskolák csatlakozhatnak 
annak érdekében, hogy a zeneiskolai okta-
tásnak egy érdekérvényesítő fóruma kiala-
kulhasson.

Koós Hutás Katalin

Vissza nem térítendő támogatás for-
májában közel egy milliárd forint érté-
kű, az Európai Unió által biztosított 
forrás áll a magyarországi vállalkozá-
sok rendelkezésre, tanácsadói szolgál-
tatás finanszírozására. A Budapesten 
és Pest megyében elérhető Vállalati 
Tanácsadás Programot az irányításért 
felelős konzorcium tagjai sajtótájékoz-
tató keretében mutatatták be, októ-
ber 31-én. 

A programban minden Budapesten és 
Pest megyében bejegyzett mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak lehetősége van arra, 
hogy a vállalkozásának működését elő-
segítő külső szakértői, illetve tanácsadói 
költségek (tanácsadói díjak) egy részére 
vissza nem térítendő támogatást vehes-
sen fel. A programban résztvevő akk-

reditált tanácsadókat a MAG - Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. verse-
nyeztette a tanácsadói munka szakmai 
színvonala érdekében. 

A pályázók 12 vállalatirányítási terület-
re igényelhetik a díjak részbeni visszaté-
rítését. Ilyen a sikeres pénzügyi menedzs-
menthez szükséges pénzügyi, adóügyi, 
számviteli és kockázatelemzési tanács-
adás, vállalati stratégia készítése, jogi 
átvilágítás és helyzetelemzés egy esetle-
ges belső szabályzat elkészítéséhez, vala-
mint közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló-
dó tanácsadás. Ezek olyan részterületek, 
amelyeket a kkv-k szakmai kompetenci-
ák vagy anyagi források híján ritkán fej-
lesztenek, pedig e folyamatok szakszerű 
tervezésének köszönhetően növelhető a 
működési hatékonyság és maximalizálha-
tó a profit. 

A programon belül az alacsony tanács-
adói hozzáadott értéket igénylő projekt-
menedzselési tanácsadási és a nagyobb 
finanszírozási volument igénylő stratégi-
ai tanácsadási szolgáltatásokra is pályáz-
hatnak a vállalkozások. Az elnyerhető 
támogatás minimális összege 100 ezer 
forint, a maximális pedig 4 millió forint 
lehet. A támogatás a megpályázott projekt 
méretétől függően 30-40-50%-os arány-
ban fedezheti az igénybe vett tanácsadá-
si díjat. A pályázatok elbírálása folyama-
tos a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. 

A Vállalati Tanácsadás Programot koor-
dináló szervezetek – az OTP Bank, az 
OTP Hungaro-Projekt Kft., a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA), 
valamint a Kereskedők és Vendéglátók 
Országos Érdekképviseleti Szövetség 
(KISOSZ) – alkotta konzorcium. 

Egymilliárd forint tanácsadók finanszírozására

Miniszterelnöki megbízott felel a Nemzeti Lovas Stratégiáért
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Megújul a tanügy
„Megújul a tanügy – az új nemzeti köz-
nevelési rendszer” címmel a budaör-
si kistérség pedagógusainak, város- és 
intézményvezetőinek tartott előadást 
december 6-án délután dr. Hoffmann 
Rózsa, oktatásért felelős államtitkár 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Oktatási Államtitkársága ország-
járó fórumának budakeszi állomá-
sán, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban. Az államtitkár kiemel-
te: a bizalom, az összefogás, a hivatás-
tudat, a szakértelem és a szeretet azok 
a hívószavak, amelyek nélkül nem 
lehet jobb iskolarendszert létrehozni.

Hoffmann Rózsa előadá-
sát történeti visszatekin-
téssel kezdte: 996-ban, 
1015 éve annak, hogy a 
bencés szerzetesek Szent-
Márton-hegyi kolosto-
rában, Pannonhalmán 
elkezdődött az oktatás, és 
ezzel megvetették az első 
magyar iskola alapjait, ami 
jelentősen hozzájárult az 
1000-ben királlyá koroná-
zott Szent István állam-
alapító tevékenységéhez. Ebben a több 
mint ezeréves történetben a közoktatá-
si törvény csak alig kétszáz éves múltra 
tekint vissza. Az 1777-ben Mária Terézia 
által kibocsátott Ratio Educationis, az első 
állami iskolaügyi szabálykönyv az iskolák 
szervezetbeli és tananyagbeli egységesíté-
sét rendelte el, kialakítva a hazai iskola-
hálózatot. A második Ratio Edicationis 
elsőként szabályozta a tankötelezettséget. 
Eötvös József példamutató törvénye már 
1848-ban megszületett, de csak 1868-ban 
adták ki és a népoktatás alapjait fektette 
le. Klebersberg Kunó törvényének köszön-
heti Magyarország, hogy talpra tudott 
állni az I. világháború, az azt követő for-
radalom pusztításai és a trianoni megcson-
kítás után. Megerősödhetett szellemében, 
kultúrájában, nyelvében és olyan óriáso-
kat adott a világnak, akik közül többen 
Nobel-díjat is kaptak.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG ÚJ 
OLTATÁSI TÖRVÉNYRE?

Az országnak megújulásra van szüksége, 
s a felnőtt társadalom többsége tavaly arra 
a megújulásra szavazott, amely a munká-
ra, a fegyelemre és a rendezettségre szeret-
né felépíteni a jövő Magyarországát, amely 
így felemelkedve versenyképesen állja meg 
a helyét az európai országok sorában. Az 
iskolarendszert magát is fel kell újítani és 
az új iskolarendszeren keresztül fel kell 
gyorsítani azt az újjáépítést, a nemzeti 
középosztály megerősítését, amely össze 
tudja tartani a kettészakadó társadalmat. 
A leszakadók egyre nagyobb tömege óriási 

tehertétel a társadalom számára, amire az 
iskolarendszeren, az oktatáson keresztül is 
megfelelő megoldást kell találni. 

MILYEN PROBLÉMÁKAT OLD 
MEG ÉS HOGYAN?

A változások támaszkodnak azokra a 
már meglévő erősségekre, ezeréves hagyo-
mányokra, amelyek a XX. század közepére 
sikeressé tették a magyar iskolarendszert. 
Ilyenek az alkotmányos alapértékeink, 
amelyeket az áprilisi alkotmányunk meg-
fogalmaz, annak nemzeti hitvallása, amely 
a magyarságtudatunkban erősít meg, és 

kijelöli azt az értékren-
det, amely felé az ország-
nak haladnia kell. ezt teszi 
a már egy évvel koráb-
ban elkészült Nemzeti 
Együttműködési Program, 
valamint a magyar és az 
európai köznevelés hagyo-
mányai.

A magyar köznevelés 
hagyományaival kapcso-
latban Hoffmann Rózsa 
kiemelte, hogy sokan téve-
sen porosz stílusúnak 

minősítik a magyar köznevelést, amely 
valójában a kontinentális normatív peda-
gógia hagyományait követi. Eszerint neve-
lési célokat követünk, értékeket közvetí-
tünk. Ennek érdekében követelményeket 
támasztunk, amelyeknek teljesítését tuda-
tosan alkalmazott pedagógiai módszerek-
kel igyekszünk elérni. Nem jelent ember-
telen bánásmódot, sem a gyermek emberi 
méltóságának megsértését, hanem szere-
tetből fakadó igazságos szigort.

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI RENDSZER 
ALAPELVEI

Az önálló életre nevelés, ezáltal az egyén 
és a közösség harmóniájának biztosítása.

A leszakadás megakadályozása és a 
tehetséggondozás.

A magyar iskolarendszer eddig nem volt 
képes eredményesen fellépni a leszakadás 
ellen, tovább nyílt az olló, s mára ott tar-
tunk, hogy a gyerekeknek közel 20 %-a 
úgy lép ki az iskolarendszerből, hogy gya-
korlatilag írástudatlan. Alig van esélyük, 
hogy megkapaszkodjanak, hogy értelmes 
munkát kapjanak, hasznos életet éljenek.

A köznevelés közszolgálat, állami garan-
ciákkal.

A pedagógiai kultúrát az egyéni bánás-
mód, a tanuló elfogadása, a bizalom és a 
szeret jellemzi, ami a gyermekközpontú-
ság elvének érvényesülését mutatja.

Az ingyenesség, amely alaptörvénybe 
foglalt jog.

Állami szerepvállalás az intézményfenn-
tartásban. 

A ma működő közoktatási törvény kere-

tei között az 1993-ban megalkotott tör-
vény jelölte ki, hogy az önkormányzat-
ok kötelező feladata az iskolák fenntartá-
sa és működtetése. Az önkormányzatok 
különbözősége, eladósodottsága, különbö-
ző körülményei miatt az önkormányzat-
ok nem tudnak országosan egységes isko-
larendszert működtetni, s az iskolarend-
szer ebben a helyzetben nem tudja min-
den gyermek számára egyformán biztosí-
tani a tanulmányi fejlődést. Tarthatatlan 
az is, hogy az iskolája fenntartására kép-
telen önkormányzat bizonytalan jövőjű 
alapítványok kezébe adja az intézmény 
működését, ami lehet, hogy néhány hónap 
után már nem tud fizetést adni a tanárok-
nak vagy nem fizeti a közüzemi számlát. 
A kistelepülési önkormányzatoknál ráadá-
sul hiányzik az a szakértelem, ami az isko-
lák szakmai munkáját irányítani, ellen-
őrizni tudta volna. Ezért döntött úgy a 
kormány, az állam ezen túl nagyobb sze-
repet vállal az oktatásban, mint eddig, de 
nem államosít! Az államosítás 1948. júni-
us 16-án úgy történt meg, hogy az állam 
visszavette a magántulajdont az iskolák 
60%-át működtető egyházaktól, szélnek 
eresztette a szerzetestanárokat és helyük-
re sokszor olyanokat ültetett, akiknek 
nem volt megfelelő végzettsége sem, majd 
az állam irányított központosított, egy-
séges módszerekkel és szigorúan ellen-
őrizte is az iskolákat. Az iskolarendszer 
egy kemény, diktatórikus állam szolgájává 
vált. Ez volt az államosítás. 

Most azonban arról van szó, hogy az 
állam három területen megpróbálja az egy-
ségességet garantálni:

egységes tartalmi szabályozás
a pedagógusbérek átvállalása
egységes szakmai ellenőrzés, ami 
1985-ben megszűnt.

A kötelességek és jogok egyensúlya. 
Az utóbbi időszakban sokszor érezhet-

tük úgy, hogy a jogok dominálnak a köte-
lességek felett, márpedig ezt egy egészsé-
ges családban, egy egészséges társadalom-
ban harmonizálni kell.

Együttműködés a szülőkkel az iskola tár-
sadalmasítása révén.

A vallási és világnézeti szabadság
A kisebbségi kulturális autonómiáját biz-

tosítja. 
A kisgyermekkori fejlesztés, a társadalmi 

beilleszkedés lehetőségeinek megteremté-
se kiemelt feladat. Megnöveli az óvodák 
szerepét, az a tény, hogy egy kisgyermek 
hat éves kora előtt sokkal eredményeseb-
ben fejleszthető, mint később.

Szakmai önállóság
Az iskolarendszer átjárhatósága a társa-

dalmi mobilitásnak kedvez.
A tankötelezettség16 éves korig. Az új 

rendelkezés célja az, hogy az a fiatal, 
aki nem tud, nem akar tanulni, nem jár 
iskolába, elmehessen dolgozni. Ezt jelen-
leg nem teheti meg. Márpedig a cél visz-

Kistérségi hírek
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szaterelni a munka világába mindazokat, 
akik munkaképesek, hiszen ma a tízmilli-
ós Magyarországon két és félmillió adózó 
állampolgár cipeli a vállán a társadalom 
többi részét. Európa közel húsz országá-
ban ez a korhatár érvényes, három ország-
ban 18 év, hat országban 14 év a tankö-
telezettség. Az új szabályozás várhatóan 
nagy hatással lesz az iskolai fegyelemre.

PROBLÉMÁK – MEGOLDÁSOK

PROBLÉMA: A köznevelési rendszert 
piaci szereplők foglalták el és kiszolgáltat-
ták a nemzet felemelkedése iránt közöm-
bös érdekeknek. A közoktatás a szolgál-
tatás irányába mozdult el, márpedig a 
szolgáltatás egy olyan közgazdasági foga-
lom, amit akinek igénye és pénze van rá, 
az megvásárol, akinek nincs igénye, vagy 
nincs pénze, az nem. A közoktatás nyil-
vánvalóan nem lehet ilyen.

MEGOLDÁS: A köznevelési feladatokat 
az állam intézmény alapításával és fenn-
tartásával vagy a települési önkormány-
zatok intézményfenntartása mellett, egy-
házi vagy magánfenntartókkal kötött köz-
nevelési szerződés útján látja el. Az óvo-
dai nevelésről az önkormányzatok gon-
doskodnak. A közoktatás tehát nem piaci 
szolgáltatás, hanem állami közszolgálat. A 
törvény lehetővé teszi azt is, hogy külön-
leges feladatokat ellátó iskolák külön díja-
zást is kapjanak.

PROBLÉMA: Tisztázatlan és nehezen 
érvényesíthető az állam felelőssége és irá-
nyító szerepe, az intézményfenntartás és a 
szakmai szolgáltatások helyzete.

PROBLÉMA: ahhoz, hogy egy egysé-
ges, garantált szakmai minőségű okta-
tás működjék az országban nem csak 
jó tantervek és jól képzett pedagógusok 
kellenek, hanem azok a szakszolgálatok, 
amelyek körülveszik az oktatás világát, 
azoknak hasonló elvek alapján, egységes 
és garantált szakmai minőséggel és nem 
piaci alapon kell működniük. Ezért az új 
törvény értelmében köznevelés-fejlesztési 
terv készül a köznevelési feladatok meg-
szervezéséhez szükséges döntések előké-
szítésére, az oktatásért felelős miniszter 
pedig gondoskodik a pedagógiai szakszol-
gálat megszervezéséről.

PROBLÉMA: Az intézményi szintű dön-
tésekben laikusok kaptak meghatározó 
szerepet a pedagógiai megfontolásokkal 
szemben. A szülőknek, gyerekeknek peda-
gógiai ismeretük nincs, tapasztalataik van-
nak, ezért a véleményüket kérni nagyon 
fontos, de szakmai döntésekben egyetér-
tési jogot adni hiba. 

MEGOLDÁS: A nevelő és oktató munka 
pedagógiai program szerint folyik, amit a 
nevelőtestület fogad el és az igazgató hagy 
jóvá. Külső jóváhagyáshoz nem kötik az 
elfogadást a szervezeti és működési sza-
bályzat és a házirend esetében sem.

PROBLÉMA: Az értékalapú nevelést 
felváltotta az értékrelativizmus, aminek 
következményei a fiatalok normaszegé-
sében és deviáns viselkedésében már tet-
ten érhetők.

MEGOLDÁS: A gyerekek számára egy-
értelmű visszajelzés kell, hogy mi a jó 
és mi a rossz, mi az igaz és mi a hamis. 
Vissza kell térni azokhoz az értékekhez, 
amely alapján Európa felépült, s ame-
lyet mindig is művelt a magyar pedagó-
gus társadalom és a szülőtársadalom is. 
Az értékek szokássá kell, hogy váljanak, 
hogy köszönjenek, kezet mossanak, idő-
ben érkezzenek, készüljenek, ne szeme-
teljenek, hogy az időseknek, a fogyatékkal 
élőknek segítsenek. Ez utóbbit segíti pél-
dául, hogy az érettségi előfeltétele lesz az 
ilyen irányú közösségi munkavégzés is. Az 
értékalapú nevelésre helyezett hangsúly az 
oka, hogy az új törvényt nem közoktatá-
si, hanem köznevelési törvénynek nevezik.

PROBLÉMA: Az egységes nemzeti 
műveltség megszűnt azáltal, hogy 2003-
ban az oktatásirányítás szakított azzal 
a több mint kétszáz éves hagyomány-
nyal, hogy a tantervek előírták azt, amit 
kötelező volt az iskolában megtanítani, 
azaz kivették a Nemzeti Alaptantervből 
az ismereteket és csak a kompetenciá-
kat írták elő. Az iskolák a saját helyi tan-
tervükben szabályozzák azt, hogy mit 
tanítanak, a piaci alapon 
megjelenő tankönyvekre 
támaszkodva.

MEGOLDÁS: Az egy-
sége nemzeti művelt-
ség megszilárdítása. A 
Nemzeti Alaptanterv 
biztosítja az iskolák 
nevelési-oktatási tartal-
mi egységét és az iskolák 
közötti átjárhatóságot. 
Ahhoz, hogy a záhonyi 
kisfiú ugyanolyan tudás-
sal rendelkezhessen, 
mint a nagykanizsai, ahhoz elő kell írni, 
mi a tananyag és azt ellenőrizni is kell. Az 
iskolák két-három féle kerettanterv közül 
választhatnak, amit a törvény által rendel-
kezésükre bocsátott szabad időkeret ter-
hére alakíthatnak majd. 

PROBLÉMA: Romlik az oktatás ered-
ményessége, a fiatalok teljesítménye az 
oktatás szinte minden területén. Amikor 
a bölcsészkaron alig van olyan hallga-
tó, akinek a helyesírási tudása megütné a 
jeles szintet, amikor a műszaki egyetemen 
felzárkóztatást kell tartani a Pythagoras-
tételből, vagy az gazdasági életben a friss 
diplomások 1/3-át el kell küldeni az alkal-
mazásuk első három hónapjában, mert 
olyan csekély a tudásuk és a munkára való 
alkalmasságuk. Így az ország számára sem 
lesz felzárkózás, versenyképesség és meg-
újulás.

MEGOLDÁS: Kötelező kerettantervek 
születnek, egységessé és magasabb színvo-
nalúvá teszik az érettségi vizsgát. Tudni 
kell, hogy az európai országok többségében 
50% az elégséges érettségi szint határa, míg 
Magyarországon jelenleg 20%. Szigorúbb 
követelményekre és szigorúbb értékelésre 
van tehát szükség. Nem népszerű döntés, 
de a tudásukkal sokkal jobban boldoguló 
diákok utólag hálásak lesznek.

PROBLÉMA: A felzárkóztatási progra-

mok sikertelenek maradtak annak ellené-
re, hogy az Állami Számvevőszék adatai 
szerint az elmúlt nyolc évben százmilliárd 
forintot költött az állam felzárkóztatás-
ra, eredmény nélkül: a leszakadók száma 
növekszik, a tudásuk csökken. A tehetség-
gondozás nem épült be az oktatási intéz-
ményrendszerbe.

MEGOLDÁS: Hároméves kortól kötele-
zővé teszik az óvodába járást és komoly 
óvodaépítési programot indítanak európai 
uniós fejlesztési források felhasználásával. 
Az általános iskolát elvégezni nem tudó 
fiatalok számára ún. „hídprogram” kere-
tében nyújtanak aktív segítséget azoknak 
a tizennégy éveseknek, akik a mai rend-
szerben a funkcionális írástudatlanként 
esetleg elégséges eredménnyel fejeznék be 
tanulmányaikat.

PROBLÉMA: A pedagógiai hivatás tekin-
télyvesztése mélyponton van, ami mára a 
köznevelés megújításának a gátjává vált.

MEGOLDÁS: Pedagógus Életpálya-
modell szabályozza a pedagógus munká-
ját minősítési kritériumokkal és fizetési 
kategóriákkal, melynek néhány példáját a 
mellékelt táblázat tartalmazza. 

A minősítési eljárás kategóriái: a) gya-
kornok, b) pedagógus I., c) pedagógus 
II., d) mesterpedagógus, e) kutatótanár. 
A gyakornoki idő, a minősítő vizsga után 
lehet kinevezni a tanárt, amikor is a 
pedagógus I. kategóriába lép. Ezt köve-
ti az első, kötelező minősítése, s átlépés 
a pedagógus II. kategóriába. Több kötele-
ző minősítés nem lesz, de egy harmadik, 
önkéntes minősítésre még lehetőség van a 
mesterpedagógusi és kutatótanári kategó-
ria eléréséhez. A kötelező óraszámot nem 
emelik, hanem azt írják elő, hogy mennyit 
kell az iskolában a gyerekkel foglalkozni. 
A heti negyven óra 80%-a fölött az isko-
la rendelkezhet, melyet az igazgató sza-
bályoz. Az életpálya-modell 2013. szep-
tember 1-től indul. A jövő tanévben még 
marad a jelenlegi rendszer. 

PROBLÉMA: A köznevelési rendszer 
egésze – Európában egyedülálló módon – 
külső szakmai ellenőrzés nélkül működik, 
ezáltal az irányítás a legfontosabb érvé-
nyesülési eszközéről mondott le. 

MEGOLDÁS: A külső szakmai ellenőr-
zések rendszerré szervezése.

PROBLÉMA: Az aprólékos túlszabályo-
zottság átláthatatlan működést, önállót-
lanságot, kicsinyes elszámolásokat, merev-
séget és jóhiszeműség mellett is számos 
szabálytalanságot eredményez.

Budakeszi hírek

2011. 2013. %

főisk.dipl. kezdő 122 000 165 600 37,5

főisk.dipl. 3 év után 126 300 198 720 57,0

egyetemi, kezdő 129 500 184 000 42,0

egyetemi, 3 év után 136 000 220 800 62,0

egyetemi, 30 év, PHD 
után, minősítés előtt 258 000 312 800 21,0

egyetemi, 30 év, PHD 
után, minősítés előtt 258 000 450 800 74,7



Buda környéki Iránytű 

7

2011. december

MEGOLDÁS: Egyszerűbb és átlátha-
tóbb keretszabályozás, amely alapküldeté-
se mellett a szakmai felelősségre és a hiva-
tástudatra építve a pedagógustársadalom 
nemzeti középosztállyá válását szolgálja.

Az írásban előzetesen elküldött kérdé-
sekre Thaisz Miklós és Szakál Ferenc Pál 
politikai tanácsadók válaszoltak.

Thaisz Miklós arról biztosította a hall-
gatóságot, hogy a kormánynak nem célja 
a leépítés és az elbocsátás, hanem éppen 
hogy forrásbevonásra törekszik. Fontos 
ez főként ahhoz képest, hogy az elmúlt 
nyolc évben közel százmilliárdos nagyság-
rendű forrásokat vontak ki az oktatásból. 
A pedagóguslétszám csökkenése legfeljebb 
a gyermeklétszám csökkenése miatt adód-
hat. Számításaik szerint azonban országos 
szinten több tanár megy nyugdíjba, mint 
amennyivel csökken a gyermeklétszám. 

Azok, akiknek kevesebb, mint tíz évük 
lesz hátra a nyugdíjig 2013. szeptember 
1-jén, eldönthetik, hogy nem minősítte-
tik magukat, s akkor némileg több fize-
tést kapnak ugyan, de nem jelentősen. 
Azok, akik vállalják és sikeresen teljesítik 
a minősítést, azok továbbléphetnek, sőt 
a több mint 14 éve pályán lévők kihagy-
hatják a pedagógus II. fokozatot és egyből 
mesterpedagógusi vagy kutatótanári foko-
zatba kerülhetnek. A mestertanároknál 
a szakvizsga előírás, a kutatótanároknál 
pedig a doktori cím. Az ellenőrzés jelentő-

sége abban is megnyilvánul, hogy doktori 
cím nem jelenthet automatikusan maga-
sabb kategóriába sorolást, csak a minősí-
téssel együtt történhet ez meg.

Arra kérdésre, hogy a központosítás 
hogyan befolyásolja azon intézmények 
oktató-nevelő munkáját, akik erőt, ener-
giát, anyagi ráfordítást nem kímélve olyan 
pedagógiai értékeket honosítottak meg 
a helyi igényeknek megfelelően, mint a 
matematika-logika, tanulásmódszertan, 
sakk, drámajáték, művészeti képzés stb., 
amik nem férnek bele a tízszázaléknyi sza-
badon felhasználható óraszámba, Szakál 
Ferenc Pál tanácsadó úgy válaszolt, hogy a 
kerettanterveket egy étlapként kell elkép-
zelni, amiről mindenki összeállíthatja a 
neki tetsző menüt. Lehet nagyobb óraszá-
mot és különböző specialitásokat választa-
ni, de mindenkinek ugyanabból az „étlap-
ból” kell választania. Ha egy intézmény-
nek olyan specialitásai vannak, ami sem-
miképpen sem fér bele a kerettanterv-
be, arra is lehetőséget ad a törvény, hogy 
a miniszterrel egyedi kerettantervet akk-
reditáltasson magának az intézmény, de 
a Nemzeti Alaptantervvel annak is össz-
hangban kell lennie.

A Hoffmann Rózsa államtitkár tájékoz-
tatója utáni fórumra beérkezett kérdésekre 
adott válaszokat helyhiány miatt lapunk-
ban közölni nem tudjuk, de a további rész-

leteket megtalálják a honlapunkon teljes 
terjedelemben megjelentett beszámolónk-
ban (http://www.budakornyekiiranytu.hu/
index.php?cikk=5892).

További kérdéseket és javaslatokat 
az államtitkárság munkatársai a rozsa.
hoffmann@nemfi.gov.hu e-mailcímen 
fogadnak.

Koós Hutás Katalin
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FELHÍVÁS

November 9-én reggel, nem sokkal 8 
óra után a szőlőskerti Tesco áruházból 
kifelé jövet egy nyugdíjas asszony elve-
szítette a pénztárcáját, amiben az iratai 
és fontos, az orvosi kezeléséhez szük-
séges iratai is benne voltak. A Budmil 
márkajelzésű, lila színű tépőzáras tárca 
megtalálóját arra kéri, hogy legalább az 
iratokat juttassa vissza valamilyen for-
mában: vagy juttassa el a szerkesztő-
ségünkbe a 2092 Budakeszi, Pf. 136.-
ba, vagy adja le a Tesco informáci-
ós pultjánál, vagy egyszerűen dobja 
be egy postai levélgyűjtő szekrény-
be. Felismerhető cím esetén a posta is 
eljuttatja a tulajdonoshoz.

A csillebérci Központi Fizikai 
Kutatóintézet területén műkö-
dő izotópgyár Makkosmária és 
Nagyszénászug fölött magasodó kémé-
nyén keresztül hónapokon át az elvárt-
nál nagyobb mértékben szökött a jód-
131 izotóp - tudatta az Izotóp Intézet 
Kft. cégvezetője az MTI-vel, azt hang-
súlyozva, hogy a lakosság egészsége 
nincs veszélyben, s ez nem jelenti azt, 
hogy ők okolhatók a Közép-Európa 
légterében mért magasabb radioaktív 
sugárzásért.

Környei József cégvezető az MTI-nek azt 
mondta: az év első felében már észlelték, 
hogy a gyártási eljárás során a kéményen 
keresztül kibocsátott, „elszökő” jód-131 
mennyisége megnövekedett, de még min-
dig a határértékek alatt maradt. Nyáron 
a termelést leállították és átalakították 
a szűrőberendezéseket, viszont a szep-
temberi újraindulás után is megmaradt a 
magasabb érték. A cég ezért ismét leál-
lította a jód-131 gyártását, hogy jobb 
elemeket, szűrőket építsenek be - tette 
hozzá. A főváros XII. kerületében műkö-
dő Izotóp Intézet Kft. cégvezetője kijelen-
tette: „nem történt rendkívüli esemény, 
kibocsátás mindig is van, de az a mi álta-
lunk elvártnál volt magasabb”. A 2011. 
január és május közötti gyártási tevékeny-
ségből az összkibocsátás kb. 300 GBq 
(gigabekerel) volt, míg a szeptember és 
november közepéig tartó időszakban az 

össz-kibocsátás 324 GBq értékűre tehető. 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 
megadott dózismegszorításból származ-
tatott éves kibocsátási korlát az Izotóp 
Intézet Kft. esetén 1600 GBq, így az éves 
korlátnak mindössze 39 százalékát bocsá-
tották ki.

A cégvezető elismerte, hogy Budapest 
légterében a napokban mért magasabb 
jódizotópszint egy hányada nagy való-
színűséggel tőlük származott, de hangsú-
lyozta, a környezetellenőrző állomások 
által mért aktivitáskoncentrációkból szár-
mazó lakossági dózisok elhanyagolhatóak, 
így azoknak egészségügyi, sugár-egészség-
ügyi következményük nincsen. Környei 
József úgy fogalmazott: Csehországban és 
Európa más pontjain az elmúlt napokban 
megemelkedett radioaktív sugárzás nem 
származhat kizárólag tőlük, de azt elis-
merte, hogy „valamennyi értékkel hozzá-
járulhattak”.

Arra a kérdésre, hogy miért csak most 
hozzák nyilvánosságra, hogy magasabb 
értékben „szökött” üzemegységükből a 
jód-131, a cégvezető úgy válaszolt: a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 
(NAÜ) a magyarországi Országos 
Atomenergia Hivataltól (OAH) is kért 
adatokat, ők az OAH-nak az adatszolgál-
tatást most megtették, és ezzel egy időben 
tájékoztatják a közvéleményt is.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 
múlt pénteken közölte, hogy ala-
csony szintű radioaktív sugárzást ész-

leltek Közép-Európa több országában. 
Az ENSZ-szervezet már akkor jelezte, 
hogy egyelőre nem tudta megállapítani a 
sugárzás forrását, ám úgy vélte, hogy az 
nem a fukusimai atomerőműből szárma-
zik.

A jód-131 izotópot orvosi célra, első-
sorban a pajzsmirigy vizsgálatá-
ra és gyógyítására alkalmazzák, ame-
lyet az Európai Unióban csak néhány 
helyen, Lengyelországban, Hollandiában, 
Belgiumban, Franciaországban és 
Magyarországon gyártanak. A tellúr nevű 
elemet kutatóreaktorban besugározva jön 
létre a 8 napos felezési idejű jód-131 izo-
tóp, amelyet speciális leválasztás és fel-
dolgozás során lehet alkalmassá tenni 
orvosi felhasználásra. Magyarországon a 
Csillebércen működő Izotóp Intézet Kft. 
rendelkezik engedéllyel és tapasztalatokkal 
a jód-131 gyártásában. 

Sáfrány Géza, az Országos Sugárbiológiai 
és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 
(OSSKI) sugárbiológiai laboratóriumának 
főigazgatója kedden az MTI-nek azt mond-
ta, Magyarországon a jód-131 részecskék-
ből származó radioaktív sugárzás mértéke 
az OKI összes mérőállomásán visszaállt a 
normál, úgynevezett háttérszintre. Rónaky 
József, az Országos Atomenergia Hivatal 
(OAH) főigazgatója az MTI-nek nyilatkoz-
va leszögezte: nem a Paksi Atomerőműből 
ered a minimális radioaktívszint-emelke-
dés, és az atomerőmű környezetében sem 
mértek magasabb értéket. 

Hónapok óta radioaktív jódizotópot kapunk a nyakunkba
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Rostás Pál, a hős magyar huszár
A szlovéniai Budanje helyi közösség 
elnöke, Zmago Košina 2010 augusz-
tusában a Magyar Köztársaság ljublja-
nai nagykövetségéhez fordult a telepü-
lésen található Mária-templom mellett 
állt magyar huszár emlékmű helyreállí-
tásának támogatása érdekében. 

Az 1813. október 3-i franciák elleni 
magyar hőstettnek, melynek során 60 
francia gyalogos és hét lovas ellen Rostás 
Pál, az 5. Radetzky-huszárezred közhu-
szára egymaga negyedórán át kitartott, 
mialatt harminc lövés érte, Wippach lakói 
(ma Vipava-völgy, Szlovénia) szemta-
núi voltak, és a franciák 
távoztával a halott vitézt 
díszes temetésben része-
sítették, sírja fölé pedig 
már ekkor emléket emel-
tek.

Rostás Pál és négy társa 
hősies tettének emlé-
kezetét a helyi lako-
sok, bajtársaik és az 5. 
Radetzky-huszárezred 
tagjai méltán őrizték és 
állítottak életnagyságú 
szobrot a jeles vitéznek. 

A Hadtörténelmi Köz-
lemények 1914. évi 3. 
füzetében megjelent egy 
leírás a wippachi huszár-
emlékről, amely szerint a 
szobor állításakor, 1845. 
október 16-án Rostás Pál 
földi maradványait exhu-
málták, díszes koporsó-
ba tették, és sírja fölé 
helyezték a kőszobrot, 
melynek költségeit baj-
társai, ezredtársai gyűj-
tésből finanszírozták. 
Így Rostás Pál szobra nemcsak egy emlék-
mű volt, hanem egy síremlék, melyet a 
XIX. század közepén az egykori, társaik 
hősiessége folytán megmenekült bajtár-
sak tiszteletük jeléül emeltek, valamint a 
Görztől Prevaldba vezető úton haladók is 
láthattak. A Vasárnapi Újság 1857. évi 16. 
számában Virághalmi Ferenc tollából még 
egy vers is megjelent a hőstettről.

A kőszobor maradványait a Nova 
Gorica-i múzeum kőtárában őrzik súlyo-
san megrongálódott állapotban, egyes 
részei hiányoznak, de a megőrzött doku-
mentáció alapján lehetséges a restauráció. 
A Nova Goricai Kulturális Örökségvédelmi 
Intézet az emlékművet megfelelő nyilván-
tartásba is vette. A budanjei önkormány-
zat a helyi múzeum szakértőinek bevo-
násával és a ljubljanai magyar nagykövet-
séggel egyeztetve már megkezdte a hely-
reállítási munkákat, s a szobor talapza-
tát és környékét felújították. A szükséges 
pénzügyi források nagyobbik részét eddig 
a szlovén fél biztosította. A helyreállítás 
eddig a település összefogásával, a helyi-

ek önkéntes munkájával 
és a szlovén honvédelmi 
minisztérium támogatá-
sával valósult meg.

A visszamaradó fel-
adat az egész alakos szo-
bor helyreállítása, mely-
nek koordinálását a ljub-
ljanai magyar nagykö-
vetség, míg a magyaror-
szági adománygyűjtést 
az a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány végzi, amely a 
történelmi Magyarország 
legkeletibb határán, 
Gyimesbükkön álló 
magyar vasúti őrház fel-
újításával, hadisírok fel-
mérésével, a Gyimesek 
legrégebbi római katoli-
kus kápolnájának reno-
válásához, magyar kato-
nai emlékhely kialakítá-
sához, a leégett magyar 
iskola újjáépítéséhez 

nyújtott támogatásaival vált ismertté. 
A nagykövetség célja, hogy a szobor 
Rostás Pál halálának 199. évfordulójára, 
2012 októberére elkészüljön.

A helyreállítás teljes költsége 16  725 
euro, amelynek jelentős részét, 10  375 
eurot a szlovén fél fizeti. A fennmaradó 
5050 eurot a magyar fél vállalta magára. 
Tekintettel arra, hogy 2009-ben még 16 
ezer eurot kért a szlovén fél az emlékmű 
felújítására, ami mára 5050 eurora csök-
kent, biztosak lehetünk benne, hogy a 
helyreállítást magyar hozzájárulás nélkül 
is befejezik. Nem engedhetjük meg, hogy 
múltunk egy ilyen darabját ne ápoljuk, ne 
emlékezzünk rá.

A hiányzó, másfélmillió forintnyi összeg-
hez már hozzájárult a Honvédelmi 
Minisztérium Hadisírgondozó Hivatala, 
Komárom polgármestere, Molnár Attila is 
támogatja az ügyet és Zalaegerszeg polgár-
mestere, Gyutai Csaba számára is kiemel-
ten fontos a két ország közötti jó kapcso-
lat segítése. A szlovéniai magyar közös-
ség is megkezdte gyűjtését a szobor hely-

reállítására. A Magyar 
Huszár és Katonai 
H a g y o m á n y ő r z ő 
Szövetség is felvállalta 
a támogatást és a rész-
vételt a gyűjtésben.

Az emlékmű felújítá-
sa támogatásra méltó 
tisztelgés a magyar 
katonai vitézség előtt, 
s figyelemre méltó, 
hogy ez egy szlovén 
kezdeményezés, mely-
hez hasonló példával 
ritkán találkozhatunk 
a hazánkkal szom-
szédos országokban 
az ottani magyar tör-

ténelmi emlékek esetében. A szlovéniai 
példa kiemelkedően pozitív és emiatt min-
den támogatást megérdemel.

Az adományokat a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány

OTP 11742348 – 20015123 
bankszámlára várja.

Az adomány küldésekor kérjük, 
tüntessék fel: „Rostás Pál huszár”

A gyűjtés koordinátora 
Máthé László tanácsos, 

a szlovéniai magyar nagykövet helyettese. 
E-mail: lmathe@kum.gov.hu

Tel.: +386-31-327-726

Jő az ellen! … sürű bokrok
     S fák árnyából tör elé,
Hét sasszőr és hatvan gyalog
     Tart a négy huszár felé…
Karabély szól, pisztoly durrog
     Mig a töltésekben tart;…
S az utolsó lövés után
     Oldja a csomót a kard!

Összecsapnak… leng a lófark
     A taréjos sisakrul
Még egy csapás… még egy villám
     S három sasszőr földre hull.
És most ember ember ellen,
     Ujra összecseng a vas,
Négy ló elfut a mezőről
     Halva fekszik négy lovas.

Porgomoly s füstfellegek közt
     Áll a négy magyar vitéz –
Véres arczczal kihivólag
     Ujabb támadásra kész.
Hah! de izzó ólom szárnyon
     Száll feléjök a halál!
Hatvan golyó biztos kézből
     Négy vitézszivet talál.

Mentve mind a sebesültek
     Elhullott a négy huszár,
Dicső tettök az ellen közt
     S itthon szájról szájra jár.
A véres háborúk után
     Ismét szent lőn a béke,
S a tett helyén márványszobor
     Lett a hősök emléke.

(Virághalmi)
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Összefogás a Nagy Gáspár-emlékház megvalósítására

Ez nem egy televíziós krimi, hanem 
egy budakeszi rémtörténet 1956-ból. 
Hogyan lesz az október 26-án délelőtt 
a saját apósát és Márity Lászlót lelövő, 
majd öngyilkosságot elkövető kommu-
nista ezredesből az ellenforradalmárok 
elleni elszánt küzdelemben életét áldo-
zó hős, akit tizenhat budakeszi férfi és 
egy budai fiatal lány elítélésével kellett 
megbosszulni, hat halálos ítélettel, hat 
életfogytiglannal, öt fiatalnál nyolctól 
tizenöt évig tartó börtönnel, mellék-
büntetésként mindannyiuk esetében 
teljes vagyonelkobzással?

Erre keresték a pontos választ mindazok, 
akik november 21-én eljöttek a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtárba, ahol a szer-
ző, a fiatal budakeszi történész, Speck 
István mutatta be a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány gondozásában megjelent, 
A Sziklai-ügy - Budakeszi, 1956 című 
tanulmányát. A hallgatóságból többen 
vagy családtagjaik vagy személyes érintett-
ségük révén többféle változatot is ismertek 
az ötvenöt évvel ezelőtti események rész-
leteiről. Izgalmas eszmecsere kezdődött, 
vajon bigámiában élt-e Sziklai Sándor 
ezredes, s az a Varjaski Milánné néven 
ismert nő, aki Szabadkáról azokban a 
napokban megjelent a Fő utcai házban, az 
előző felesége volt-e, akitől nem vált el, s 
akitől fia is született? A magánéleti bot-
rány következményeként már előző nap 
megölte-e apósát a vő, vagy a gyilkossá-
got csak október 26-án délelőtt más okból 
követte el, mint ahogy a könyvbemuta-
tón is megjelent szemtanú állítja, aki látta 
aznap Kiss Lajost a ház ajtajában, amint 
a hozzá érkezett fiatalokkal beszél? Miért 
épp azt a tizenhét vádlottat vonták perbe, 

s az ítéletet mennyire befolyásolta Sziklai 
Sándor özvegye, Kiss Gizella?

Nehéz pontos választ adni ezekre a kér-
désekre, főleg ennyi év után. De az utó-
kor számára nem ezekben a részletekben 
hiányzik az igazság. Sokkal alapvetőbb 
kérdésekre nem kaptunk választ, ha kör-
nyezetünkben körbekérdeztünk. A mai 
budakesziek többsége nem tudja, mi az 
a Sziklai-ügy. Ha hallott is valamit róla, 
nem biztos, hogy évszámhoz kötni tudja 

az esetet. Az áldozatokra rákérdezve talán 
Márity László neve beugrik, de az elítél-
tek száma, a nevük, hogy kik is voltak 
valójában, azt szinte teljes homály fedi. 
Az elmúlt években egy helyi civil szervezet 
megkísérelte összegyűjteni a rájuk vonat-
kozó adatokat, hogy egy emléktáblát állít-
hassanak nekik, de nem jártak sikerrel.

Ezt a hiányt pótolja végre a most megje-
lent kötet, amely történész-kutatói alapos-
sággal következteti ki és rögzíti a ténye-
ket, s amelyből végre megismerhetjük 
az október 26-i budakeszi történet, s 
a kádári diktatúra koncepciós pereinek 
igazságát, a mindmáig nem rehabilitált 
áldozatok nevét, arcát, sorsát, hogy ezen 
adatok nyilvánosságra kerülésével végre 
elfoglalhassák az őket megillető helyet 
a köztudatban és Budakeszi történetírá-
sában.
A könyv kapható a főtéri Kiskápolna 

Könyvesboltban, a Helytörténeti 
Múzeumban (Fő u. 127.) és a Budakeszi 
Kultúra Alapítványnál (tel. 23/457-058).

Koós Hutás Katalin

Idén tavasszal örömmel adtunk hírt 
arról, hogy a Nagy Gáspár Alapítvány 
és a Petőfi Irodalmi Múzeum együtt-
működésében elkezdődik Nagy 
Gáspár, Kossuth-díjas költő, pannon-
halmi bencés diák bérbaltavári szü-
lőházának emlékházzá alakítása. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 
Irodalmi Emlékház programja azonban 
a korábbi évek gyakorlatával ellentét-
ben kizárta az alapítványi fenntartású 
irodalmi emlékhelyeket a pályázatból.

Az Alapítvány számára a közeljövőben 
pályázati keretek között reális lehetőség 
nyílhat a Nagy Gáspár-emlékház meg-
valósítására, ún. LEADER-fejlesztésként. 
A pályázattal elnyerhető támogatás maxi-
mum 5 millió Ft, mely utófinanszírozás-
sal kerül elszámolásra. Ez az összeg az 
emlékház fölújítását fedezheti, de a kiállí-
tás megrendezésének teljes költségét már 
nem. Ugyanakkor sikeres pályázat kötele-

zi a nyertest az emlékház ötéves 
működtetésére. 

A pályázatírók szükséges 
bevonására, a munkák előfinan-
szírozására és a működési köte-
lezettség teljes vállalására elég-
telen az Alapítvány jelenlegi 
tőkéje. A szülőfalu, Bérbaltavár 
és Nagytilaj, Nagy Gáspár végső 
nyughelye halmozottan hátrányos hely-
zetű, elöregedett település, érdemi támo-
gatást a két falu önkormányzatától nem 
remélhető. A kistérség központjának, 
Vasvárnak a kulturális és önkormányzati 
vezetése minden szakmai és emberi támo-
gatást megad az Alapítványnak, de sajnos 
a város pénzügyi helyzete nem teszi lehe-
tővé az anyagi támogatást is. 

A Leader-pályázat benyújtása nehéz 
helyzet elé állítja az Alapítványt. 
Az ország jelenlegi gazdasági helyzetét 
ismerve, nem reménykedhetünk abban, 
hogy rövid időn belül kedvezőbbek lesz-

nek a feltételek. Ezért kér-
jük, hogy lehetőségeihez mér-
ten támogassa e közhasznú 
tevékenység megvalósítását. 
Minden, kis összegű támoga-
tást is, szeretettel fogadunk. 
Az emlékház fölújítása és 
kialakítása ütemezetten törté-
nik. Amennyiben vállalkozása, 

szakmája illeszkedhet a munkákhoz, vagy 
valamely részterület fölújítását/kialakítá-
sát vállalná, kérjük, mielőbb jelezze.

Adományát a Nagy Gáspár Alapítvány 
bankszámlájára várjuk: 

UniCredit Bank 
10918001-00000086-00100014

Nagylelkű támogatását hálásan köszönve:
a Nagy Gáspár Alapítvány Kuratóriuma

Kapcsolattartó: Dr. Petrik Béla
e-mail: bela.petrik@t-online.hu

telefon: munkaidőben 06 30 996 9545

Bigámia, gyilkosság, öngyilkosság, akasztás

Az öngyilkosságot elkövető Sziklai 
Sándor koncepciós hőssé avatása után 
utcákat, tereket, iskolákat, úttörőcsapa-
tokat neveztek el róla, az áldozatokat 

pedig egyszerűen elfelejtették. A budavári iskoláról szóló 
egyik helytörténeti visszaemlékezésben 2007-ben például 
ezt írták: „Hányszor hallottuk az iskolai ünnepségeken a 
vezényszót: „2691-es számú Sziklai Sándor Úttörőcsapat, 

vigyázz!” Nem nagyon tudtuk, hogy ki is volt Sziklai Sándor, ha pedig elmondták, 
hogy baloldali ember, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, nem firtattuk, hogy miért 
is csapták agyon azok a fránya „ellenforradalmárok”. 

A várnegyedben a Sziklai Sándor utca azóta visszakapta Lovas út elnevezését, 
mint ahogy a Sziklai Sándor tér is Fő tér, a Kiss Lajos utca pedig Rózsa utca lett 
Budakeszin is. Pátyon azonban még mindig van olyan utca, amely Sziklai Sándor 
névre hallgat. Reméljük, már nem sokáig.

k
a
a 
ig
á
a
el
a 
sáMárity László Bokor János Takács Kálmán
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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.

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

Hirdetés

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858
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Augusztus 13. óta min-
den hónap második hét-
végéje nyitott múzeu-
mi hétvége Zsámbékon. 
Ilyenkor a kombinált 
belépő nyújtotta ked-
vezmények mellett, 
mely a Romtemplomba, 
Lámpamúzeumba és a 
Tájházba jelent kedvez-
ményes árú belépőjegyet, 
programot is szerveznek 
valamelyik múzeumba. A 
programokról lapunkat 
Balázs Mónika Csilla, a 
Zsámbéki Közművelődési 
Intézet vezetője tájékoz-
tatta.

Több van, mi összeköt címmel novem-
ber 5-én nyílt kiállítás a zsámbéki műve-
lődési házban. A Zsámbéki-medencében 
ma is élő viseleteket bemutató gyűjte-
mény az Erdélyi Baráti Kör és a zsámbéki 
művelődési ház közös munkája, 2012.
január 15-ig látogatható. A viseletek közt 
láthatjuk a helyben „honos” öltözete-
ken kívül a betelepülők által magukkal 
hozott ruházatokat is. Az összegyűjtött 
anyag, melyben látható zsámbéki sváb, 
perbáli szlovák, bajnai, biatorbágyi, nóg-
rádi, dél-alföldi, széki, csíki, sőt pazar 

díszítményű kalotaszegi 
viselet is, jövő év január 
közepétől vándorkiállí-
tásként él tovább. A meg-
nyitón közreműködött a 
Höcögő Néptáncegyüttes 
Csicsergő utánpótláscso-
portja Sztankovits Judit 
vezetésével, a zsámbéki 
Keszkenő Népdalkör 
és a budajenői Ringlein 
Tánccsoport, akik 
viseletbemutatót is tar-
tottak. A kiállítást a 
Tökön élő Palik Krisztina 
viseletkészítő, az Állami 
Népi Együttes munkatár-
sa nyitotta meg.

Novemberben, a 4. 
múzeumi hétvégén a Lámpamúzeumban 
Márton-napi kézműveskedésre, gyertya-
mártásra és lampionkészítésre várták a 
gyerekeket.

December 10-én a Romtemplom belső 
tere az idei utolsó múzeumi program hely-
színe: a Premontrei Keresztelő Szent János 
Általános Iskola és Gimnázium 2.osztá-
lyos tanulói Visely Judit vezetésével betle-
hemes műsort adnak elő. A meghitt han-
gulathoz hozzájárul egy kis forró tea a gye-
rekeknek, forralt bor a felnőtteknek...

Fotók: Kovács István

Tavaly ősszel megkezdődött a pol-
gárőrség újjászervezése, s társadalmi 
munkával működő civil szerveződés-
ként közbiztonsági és bűnmegelőzési 
munkacsoport alakult, amely a helyha-
tósággal és a rendőrséggel együttmű-
ködve közbiztonsági programot állí-
tott össze. Ennek része körzeti megbí-
zotti iroda, rendőrlakások és közbiz-
tonsági központ kialakítása a reformá-
tus templom melletti volt gyógyszer-
tár épületében. Schneider 
Mihály, a közbiztonsági 
munkacsoport vezetője 
felhívásában felajánláso-
kat vár a már megkezdett 
munka folytatásához.

Az átalakítás a faluüzemel-
tetési csoport, magánsze-
mélyek és cégek felajánlá-
sainak köszönhetően már 
folyik, de további segítséget várnak az 
alábbi feladatokra, eszközökre, bútorokra:
– Belső tér mázolási munkálatai (néhány 
munkanap)
– Egy egyszerű konyhapult összeépítése a 
szükséges polcokkal a melegítő konyhá-
ban, konyhai alap felszerelések max. 6 fő 
számára.- Irattároló bútorzat az irodába.
– Várakozó tér bútorzata (tárgyaló asztal 
+ 8 szék, dohányzó asztal, sarokülő gar-
nitúra)

– Belső építészeti díszítő tárgyak (kép, 
szőnyeg, stb.)
– Irodatechnikai felszerelések (A4-e papír, 
induló készlet tollak, stb.)    
– Segítők a befejező karbantartási, pipere-
takarítási munkálatokra

Mivel a helyi önkormányzat anyagi lehe-
tőségei igen korlátozottak, azt remélik, 
hogy minél nagyobb a lakossági össze-
fogás, annál komolyabb eredmények 
érhetők el a közbiztonság javítása terén. 

A munkadíj megtakarí-
tásokból például lehető-
ség nyílhat egy rendőr-
autó beszerzésére, ami-
vel az eddigi gyalog jár-
őrök hatékonyabbá vál-
hatnak.

Schneider Mihály 
lapunknak elmondta, a 
legszükségesebb infrast-
rukturális feltételek biz-

tosításával egy 24 órás készenléti szolgálat 
kialakítását tervezik az épületben. A hat 
évvel ezelőtt Budakesziről Pátyra költö-
zött, s annak idején a budakeszi rendőrőrs 
kialakításában is tevékenyen részt vevő 
szakember elmondta, a Budaörsi Kistérség 
pályázatot nyújtott be norvég kamera-
rendszer kialakítására. A 300-600 millió 
forint között remélt összeg egységes kame-
rarendszerbe fogná a környező települése-
ket a rendőrséggel együttműködésben.

Nyitott múzeumok Zsámbékon

Készül a körzeti megbízotti iroda Pátyon

Passzívház, 
biokert Budajenőn

A háznak több, egymástól eltérő igény-
nek kellett megfelelnie: magas esztéti-
kai elvárások, amit a ház fölé emelke-
dő budai hegység gyönyörű környeze-
te is megkövetelt, alacsony éves fenn-
tartási költség, a mai igényeknek meg-
felelő, magas szintű kényelem és egy-
ben a „falusi”, önellátásra törekvés. 

A ház építészeti megoldása (megszo-
kottól eltérő térformálás, kétszintes lég-
tér, függőleges és ferde üvegfalak, térdfa-
lak stb.) eltérnek a passzívházak esetében  
leggyakrabban szereplő sémáktól.  Ez az 
Európában is újszerűnek mondható kísér-
let azt bizonyította, hogy az energiatuda-
tos gondolkodás nem korlátozza az építé-
szi alkotófolyamat szabadságfokát.

  
A melegvíztermelést, fűtést, hűtést a 

hőszivattyú, az áramtermelést a gazda-
sági épületen elhelyezett nagykapaci-
tású (7,1 kWp) fotovoltaikus elemek 
oldják meg, ami kipróbáltan évi 8000 
kWh teljesítményt jelent. A gépészeti 
megoldás nagyon fontos alkotóeleme a 
hővisszanyerős szellőztető rendszer, ami 
a portól és a pollentől is szűri a ház leve-
gőjét. Hagyományos fűtőanyagra és háló-
zati elektromos áramra az eddigi ada-

tok szerint nincs szükség, sőt a hőszi-
vattyúnak majdnem kizárólagosan csak 
a használati melegvizet kell biztosítania. 
A nyári melegben való hűtést az auto-
matikusan vezérelt, külső, 6,5m hosszú, 
színes vászon árnyékolók küszöbölik ki, 
melyek még a ház esztétikai értéken sem 
rontanak.

A ház építésével együtt – azzal szer-
ves módon – alakították ki a nagymére-
tű kertet is: a lakóépülethez közvetlenül 
kapcsolódó bio úszótó az építtetők szá-
mára különösen szoros természet köze-
li élményt nyújt, s a vízi világ növényi és 
állati szereplőinek is természetes lakóhe-
lyet biztosít. A magaságyás-technológiá-
val kialakított veteményeskertben – saját 
kezűleg – bio zöldségtermelés folyik, a 
gyümölcsöst pedig természetes gyógynö-
vényes, virágos kaszálórét veszi körül. 

 
építész: Lázár Antal DLA 

fotók: Zsitva Tibor
epiteszforum.hu
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December 10. szombat 10-17 óa
KARÁCSONYI VÁSÁR

a Széchenyi István Általános 
Iskolában.

December 10. szombat 10 óra
Pitypalatty családi délelőtt
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban 

(EFMK Fő u. 161. 
tel.: 23/451-161)

Dec. 10. szombat 10-13 óra
LUCA-NAP

a Nagykovácsi Nagycsaládos
Csoport szervezésében. 

A belépés ingyenes.
Nagykovácsi Öregiskola 

Közösségi Ház
(Kossuth u. 78. 

tel.: 26/362-356)

December 10. szombat 14 óra
Nyitott Múzeumok hétvégéje

A Premontrei 
Keresztelő Szent János

Általános Iskola 
2. osztályának

BETLEHEMES JÁTÉKA 
ÉS ÉLŐ BETLEHEM

a zsámbéki romtemplomnál

December 10. szombat 17 óra
ADVENTI ÁHÍTAT

a Zákányi Zsolt Református 
Vegyes karral
a budakeszi 

református templomban
K: Szabó Zsolt, Szabó Zsófia

December 10. szombat 19 óra
MISTRAL-koncert

a zsámbéki művelődési házban
(Etyek u. 2. (23) 340-694)

Jegyár: 1200 Ft.

December 11. vasárnap 10 óra
KALÁKA-koncert

a budakeszi EFMK-ban
Jegyár: 2800 Ft.

A belépés 2 éves korig 
ingyenes.

December 11. vasárnap 11 óra
Budakeszi képzőművészeinek
Karácsonyi jótékonysági kiállí-

tása a budakeszi 
Kálvin-teremben (Fő u. 159.)

Ünnepélyes zárás:
december 18. vasárnap 11.30

December 11. vasárnap
ADVENTI HÉTVÉGE

15 óra kézműves 
kirakodó vásár

16 óra téli mesejáték
17 óra adventi gyertyagyújtás

a nagykovácsi Főtéren.
17.30 zenés irodalmi műsor

a nagykovácsi r.k. templomban.

December 11. vasárnap 16 óra
SÁNDOR DEZSŐ 

és zenekara
a zsámbéki műv. házban.

Jegyár: 1600 Ft.

December 12. hétfő 14 óra
Budakeszi nyugdíjasainak 

karácsonya
a budakeszi EFMK-ban.

December 13. kedd 16 óra
Betlehemes pályázat 
díjkiosztó ünnepsége 

a budakeszi EFMK-ban

December 14. szerda 17 óra
KÖZMEGHALLGATÁS

a pátyi polgármesteri hivatal 
tanácstermében

(Kossuth Lajos u. 83.).

December 15. csütörtök 18.30 
ASZTALOS IMRE baptista 

lelkész
Keresztyén megújulás 

szükséges! címmel 
előadást tart

a budakeszi Kálvin-teremben.

December 16-18. 
VÁROSI KARÁCSONYI 

VÁSÁR
a budakeszi városháza 

előtti téren
P, Szo 10-20, V 10-17 

December 16. péntek
10 óra a „Fő utca és 
környezete” projektzárón 
a „Rajzold újra 
Budakeszit!” díjkiosztója
11 óra karácsonyi dalok a 
Budakeszi Népdalkörrel
14 óra Kompánia 
Performance-ok 
17 óra karácsonyi dalok a 
Hagyományőrző Kórussal
17.30 Gitármuzsika 
a zeneiskolával
19 óra Hegedűmuzsika a 
zeneiskolával

December 17. szombat
10 óra óvodások karácso-

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

Hallásvizsgálat és hallókészülék rendelése 

- előjegyzés alapján. Időpont egyeztetés 

telefonon vagy személyesen az üzletben. 

Hallókészülék Szaküzlet Budakeszin
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel.:  06(23)453-076,  06(20) 413-5969
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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

• BUDAKESZIN ELADÓ VAGY KIADÓ a Hon-
véd u.4. alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás 
magasföldszinti, gázkonvektor kertre 
néző, csendes társasházi lakás. Saját 
mérőórák (víz, gáz, villany). Irányár: 
16.499.000 Ft. Tel.: 06-23-453-281.

• 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  

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, ta-
karítónőket, bébiszittereket. Empátia 
Szolgáltató Iroda www.empatiabalatin.
net 0620-465-8458, 06-70-611-2553

• KÖNYV FELVÁSÁRLÁS díjmentes 
kiszállással! Deák Antikvárium 
Tel.: 06-20-205-8686

• TANULÁSBAN SEGÍTENÉK azoknak a 
gyerekeknek, akiknél a helyesírás, szö-
vegértés és egyéb humán tárgyak elsa-
játítása nehézséget okoz. 
Tel.: 06-30-639-5361.

• KERESEK teljes felújításra szoruló la-
kást, házat, házrészt Budapesten, Bu-
dakeszin és környékén. Jogi problé-
másat is. 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

• FAKIVÁGÁST, KUGLIZÁST, 
KERÍTÉSFESTÉST, vállal ezermester.  
Tel.: 06-70-638-0424
 Hívjon bizalommal!

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával. Ne 
bontson, hívjon. Nyugdíjas kedvez-
ménnyel mindennap. Kamerás hiba-
feltárás, ill. helyzet-meghatározás. 
Tóth László Tel.: 06-20-342-9064

• ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnénk az-
zal a szépkorú hölggyel, vagy úrral, 
aki Budakeszin vagy a környékén 
lakik.Tel.: 0630 6395361 
vagy 06-23-451-400

• BŐR, SZŐRME, IRHAJAVÍTÁS, zipzár- és 
béléscsere, kisebb átalakítások. 
Tel.: 06-23-343-159, 06-30-522-7984

• KÖZÉPISKOLÁSOK, középiskolába ké-
szülő diákok! Matematika, fizika, kémia 
korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06304131472 vagy 26/371029

• BUDAI TÁRSKÖZVETÍTŐ: A hosszú 
téli estéket se töltse egyedül! Mi 
megtaláljuk párját! +36 30 555 8444

• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL 
diplomás tanároktól Budakeszin, 
minden szinten. Nyelvvizsga- 
felkészítés, üzleti nyelv is.

• BUDAKESZIN ELADÓ 120 nm-es 
házrész 24 m Ft. 06-20-9563-761

Hirdetésfelvétel: Mályiné Kaiser Erika, (23) 453-994, 06 (70) 5717-439
Hirdetési árak: 15 szóig 1250 Ft, 15 szó felett szavanként 75 Ft+áfa.

Buda környéki Iránytű 2011. december

• INGATLANTANÁCSADÓ munkatársakat ke-
res az Otthon Centrum Budakeszi irodája. 
Gépkocsi, számlaképesség, számítástech-
nikai ismeret feltétel. Önéletrajzát az edes.
janos@oc.hu címre várjuk.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 

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

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

nyi műsora
14 óra Karácsonyi köszön-
tő a Prohászka Gimnázium 
diákjaival
16 óra a Német 
Önkormányzat előadása
18 óra a Nagy Sándor 
József Gimnázium betlehe-
mes játéka

December 18. vasárnap
11.30 Ökumenikus adventi 
gyertyagyújtás
13-15 óra Karácsonyi süte-
ménysütő verseny 
16.30 díjkiosztás

Mindhárom nap:
Betlehem-kiállítás 

Egész nap játszóház a 
Városháza pincéjében.

December 12-20. között hét-
köznap 15.30 órától

a Czövek Erna Zeneiskola 
növendékeinek műsora

a városháza ügyfélszolgálatán.

December 16. péntek 16 órától
BETLEHEMI 

bábozás - táncház 
gyerekekneka nagykovácsi 

öregiskolában
 Jegyár: 500 Ft

December 16. péntek 18.30
PAPP LAJOS szívsebész
Csendes advent idején 

c. előadása
a pátyi művelődési házban.

tel.: (30) 251-0961

December 17. szombat 8.20
TÚRA A PILISBE

Találkozó: 8.20 - 8.30 között 
az Óvodával  szemközti 

megállóban.
Útvonal: Budakalász- Kőfejtő-

Nagy Kevély-Békásmegyer.
Táv: 9 km

Tihanyi Péter (30) 579-9423

December 17. szombat 15 óra
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
a Játsszunk együtt Baráti 

Egyesülettel
18 óra 

HÖCÖGŐ KARÁCSONY
a zsámbéki műv. házban.

December 17. szombat 17 óra
a BUDA KÖRNYÉKI 

SZÉKELYKÖR 
karácsonya

a budakeszi EFMK-ban

December 17. szombat 19 óra
A SZENTEGYHÁZI 

FILHARMÓNIA
gyermekkórus hangversenye
a budaörsi r.k. templomban.

A belépés ingyenes.

December 18. vasárnap 6-16 óra
ZSÁMBÉKI 

NAGYVÁSÁR

Dec. 18. vasárnap 11 órától
VI. MÁRIA NAPFORDULÓ 

ÜNNEP
 a zsámbéki műv. házban.
K: Keresztes-Nagy Árpád, 

Kató Zoltán, ifj. Simó József

December 18. vasárnap
ADVENTI HÉTVÉGÉK
15 óra kézműves 
kirakodó vásár
16 óra betlehemes játék
17 óra adventi 
gyertyagyújtás
a nagykovácsi Főtéren.
17.30 Kistérségi adventi 
koncert a nagykovácsi r.k. 
templomban.

December 22. csütörtök 18 óra
MAKÁM-koncert

a budaörsi városháza nagyter-
mében.

A belépés ingyenes.

December 23. péntek 19 óra
ÉLŐ BETLEHEMES JÁTÉK

a Budaörsi Játékszín művésze-
ivel a budaörsi 

Templom téren.

December 25. vasárnap 19 óra
KALÁKA-koncert 

felnőtteknek
a Marczibányi téri 
művelődési házban.

December 29. csütörtök 20 óra
MAKÁM&KOLINDA
lemezbemutató koncert

a Marczibányi téri 
művelődési házban.

December 30. péntek 19 óra
Keszi Táncház

a budakeszi EFMK-ban.

December 31. szombat 24 óra
Szilveszter éji harangszó a 

Himnusz szobornál
Budakeszin

• KISMAMÁK, NAGYMA-
MÁK, DIÁKOK számára ott-
hon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 
06-30-450-4738

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

A HÓNAP AJÁNLATA: progresszív szemüveglencsék 
20% kedvezménnyel! Kedveskedjen karácsonyra optikai ajándékokkal:

¡  SZEMÜVEG TOKOK  ¡  TISZTÍTÓFOLYADÉK É S KEND Ő

Tel.: 06 23 457 237 
Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00
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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

 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

Budakeszi, Fő utca 163. 
(Temető utca sarok)

Irodánk keres ügyfeleink részére 
eladó vagy kiadó családi házakat, 
házrészeket, lakásokat, telkeket.

Továbbá vállalunk 
ingatlanvagyon értékelést, 

valamint társasház képviseletet 
Budakeszin és környékén.

Elérhetőségünk:
 T/F 06 23 450 767; 06 30 9612 497

korona20@t-online.hu

Gräfl László

Gräfl
INGATLANIRODA

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

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

Elegancia - Bizalom - Garancia
FOGTECHNIKA - FOGSOR

javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is
    Egészségpénztári elfogadóhely

Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

    06-30-234-83-27
             www.fogtechnika-szomor.5mp.eu

"...akár már karácsonyra!"

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

Áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet!

s 

í ó

t 
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Az állatorvosi rendelőben gyakran szól 
a  telefon, hogy segítsünk mert elhul-
lott kutya, macska vagy  róka van vala-
melyik  úton, vagy a járdán,  esetleg 
kertben. Szintén gyakori kérdés, hogy 
mit tegyenek kóbor kutya láttán, vagy 
ha egy idegen kutya odaszegődik vala-
kihez, olykor nem tágít a kapuból. 

Amennyiben kóbor állatot vagy állati tete-
met talál a település határain belül,  első-
sorban Budakeszi Önkormányzatát hívja. 
Az Önkormányzat a  vele szerződésben 
álló személlyel vagy céggel elszállíttatja 
az állati tetemet vagy kóbor állatot xxx. 
Gyakran előfordul, hogy a kóborló állat 

csak megszökött, és a közelben lakik a 
tulajdonosa. Fontos tudni, hogy  ha az 
állat támad, morog, vagy éppen nagyon 
fél, ne nyúljunk hozzá. Saját felelősség-
re, főleg ha valaki tapasztalt kutyatartó, 
és a kutya barátságos, persze befogadható, 
ilyenkor az első lépés, hogy az állatorvos-
sal ellenőriztetni kell van e chip a kutyá-
ban, és  ha igen a  gazdája rövid idő alatt 
elérhető. Ha nincs benne microchip, akkor 
a befogadó lehetőségein múlik, hogy  men-
helyre kerül e  a kutya vagy nem. Ezért is 
nagyon fontos, és egyébként a 2010 júliu-
sa után született kutyákban kötelező is a 
chipes megjelölés.

Hétvégén vagy ünnepnapon, illetve leg-
gyakrabban augusztus 
20.- án és  szilvesz-
terkor a petárdázások 
miatt nagyon sok kutya 
ijed meg, és félelmé-
ben elszökik. Ezeken 
a  napokon a Budaörsi 
Rendőrkapitányság 
értesítendő, ők intéz-
kednek..

Amennyiben az állati 
tetem Budakeszi hatá-
rán kívül van, (Pátyi, 
Telki, vagy Budaörsi 
út) ott nem  helyi 

Önkormányzat az illetékes, ilyenkor a 
közútkezelőt kell értesíteni. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt ügyfélszolgálata a 
06 1 819 9000 telefonszámon érhető el. 
A Budakeszi út Budapest felé eső terüle-
tén pedig a XII kerületi önkormányzat az 
illetékes.

Fontos tudni, hogy ha a kutya elkóbo-
rol, azt az Önkormányzattal szerződés-
ben álló gyepmesteri szolgálat még akkor 
is elszállíttathatja, ha rajta nyakörv és 
oltási biléta van. Jelenleg a Budakeszin  
kóborló kutyákat  Székesfehérvárra szál-
lítják, ahol ellenőrzik a microchip meg-
létét, és szerencsés esetben azonosítható 
az eb tulajdonosa, illetve  a kutya veszett-
ség elleni oltásának a megléte.  Ha nincs 
az állat microchippel megjelölve oltást 
és chipet kap, azonban minden költsé-
get a később jelentkező tulajdonosnak 
kell állnia, illetve beleértve a gyepmes-
teri telepen történő tartás költségeit. Ha 
a tulajdonos nem jelentkezik az állatá-
ért, örökbeadják, vagy egy ideig tartják a 
gyepmesteri telepen az állatot.

dr. Fenyves Ildikó

 Kóbór kutyák, 
állati tetemek az úton.

KLAPKA ÁLLATKLINIKA
Budakeszi, Klapka u. 2. 

Tel.: 06 23 451 103

A képen látható rókatetem szeptemberben 
napokig a Budakeszi úton hevert.

Mi a teendő?
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INGYYEENNNEEESSS
LÁTÁSVVIZSSGGÁÁLLAATT!

EGÉSZSÉGKÁRTYA
ELFOGADÁSA!

www.optikaplus.hu
Az akció 2011 október 01-től a készlet erejéig tart. Az árak 
csak a nálunk készített komplett szemüvegekre érvényesek! 
Részletek az üzletben! A kép illusztráció.

SZEMÜVEGEK
OUTLETT ÁRAKON!

Nagykovácsi , Kossuth u. 30.

Komplett szemüveg
multifokális 
lencsével

Női és férfi
márkás keretek

Komplett 
szemüveg

19900 Ft helyett 
6900 Ft 

(lencse + 100 féle keret)

45900 Ft helyett 

19900 Ft
29900 Ft helyett 

2990 Ft

Mit nyújt a nagy növekedési potenciált támogató 
Coaching program?

Minden résztvev�nek képzést nyújtunk a gyorsan fejl�d� vállalkozások coaching technikáiról.
A coaching ülések során a coach és a vezet� közösen foglalkoznak a cég növekedési akadályainak azonosításával, a coach 
pedig segít, hogy a cég elérje a legmagasabb növekedési potenciálját. Tevékenységük az alábbiakban segít:

t Részletes szervezet-m�ködési diagnosztika   
t A vezetési kompetenciák meger�sítése
t Vezet�i kommunikáció és kapcsolatépítés fejlesztése
t Összehasonlítani az üzleti szempontból fontos aktuális mutatókat az elérni kívántakkal

Ha érdekl�dik a Gyorsan Fejl�d� Vállalkozásokat Támogató Coaching iránt, érdekl�dését és részvételi szándékát az 
alábbi email címen jelezheti: gabriella.kengyel@trebag.hu . 
Érdekl�dni a 06-26-555-244-es telefonszámon lehetséges.
Jelentkezését e-mailben várjuk, 2011.12.12. határid�vel. Els� lépésként válaszolva levelére egy jelentkezési lapot és 
egy Önértékel� Kérd�ívet küldünk Önnek, amely segítségével felmérjük, hogy mely területeken tudná felhasználni képzési 
anyagainkat, így elkészíthetünk egy ön számára személyre szabott képzési tervet. 
Az els� személyes workshopra 2011. december 16-án, pénteken fog sor kerülni Nagykovácsiban, Kossuth Lajos u. 20. 
szám alatt  (Széll Kálmán tért�l 20 percre). A tanfolyam költségeit az Európai Unió Élethosszig Tartó Tanulás programja 
fi nanszírozza.

The
 High Growth Coach

Az akció 2011. december 31-ig tart.
Az árak csak nálunk készített komplett szemüvegekre 
érvényesek! Részletek az üzletben! A kép illusztráció.

Hús- Hentesárú

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K: 7-17 

Sz, Cs, p: 7-18

h, v: zárva

Tulajdonos:

Kukli Gábor

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- pácolt húsok


