
Pasztircsák Polina, és 
Simon Estes zsürielnök

11. oldal  

Varga László
Perbál polgármestere 

13. oldal 
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Oberfrank Pál
9. oldal  

Átépítés alatt 
a városháza

Részletek a 4. és a 7. oldalon

Leégett 
a magyar iskola 

3. oldal

Új közterek 
Remeteszőlősön

8. oldal

Harangszentelés 
Pátyon
9. oldal

Varga László
Perbál polgármestere

11. oldal
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Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

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

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: 06-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

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

Waldorf-óvoda Budakeszin
Alakulóban lévő Waldorf-óvodáról tartunk előadást és beszélgetést 

2011. FEBRUÁR 21-ÉN, HÉTFŐN, 17.00 ÓRAKOR 

az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő utca 108.) 

Info: http://waldorfbudakeszi.blog.hu, waldorfbudakeszi@gmail.com 

Bártfai-Szabó Gábor 06-20-396-2822. Részvételi szándékát kérjük, jelezze!

A Caff e Trevi cukrászda
szeretettel várja régi és új vendégeit!

FIGYELEM, pontgyűjtő akció! 
Minden 1.000,- forintos 

vásárlás esetén egy pontot kap, 
10 pont összegyűjtését követően 

10% kedvezményt 
biztosítunk Önnek.

Továbbra is várjuk torta és sütemény rendeléseiket
családi és céges alkalmakra.

Páty, Iskola u. 1. b Tel.: 06-23-343-170, 06-20-932-0323
Nyitva tartás: hétfő szünnap, kedd—vasárnap 10.00—18.00

www.caffetrevi.hu

Süteményeink házi 

receptek alapján, 

természetes alapanyagokból 

készülnek, kóstolja meg!

 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:

Átrium Üzletház
2092 Budakeszi, Fő u. 43-45. (Felső CBA-val szemben)

február 11-ig, 
telefonos egyeztetés alapján 

E-mail: vagoesvago@freemail.hu
www.budakeszinyelvstudio.hu

 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

Perbál önkormányzata 

meghirdeti hasznosításra 

a Perbál központjában tulajdonában lévő 

szolgáltatóházban elhelyezkedő 

egyik üzlethelyiségét.

A bérlemény összesen 18,3 m² 

A bérleti díj 1050 Ft/m²/ hó

Érdeklődni a 26/370-350 

vagy a 30/9 520-887 telefonszámokon lehet.
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Leégett a gyimesbükki magyar iskola 
November 29-én hajnalban kigyulladt 
a gyimesbükki Dani Gergely Általános 
Iskola, s a tűzben teljesen leégett a 
tavaly teljes körűen felújított tanintéz-
mény tetőszerkezete. A magyar fővá-
rostól nyolcszáz kilométerre, a történel-
mi Magyarország egyik legkeletibb hatá-
rán fekvő Gyimesbükk egyetlen teljesen 
magyar nyelvű iskolájában százharminc 
diák tanul, s az épületben hatvan óvo-
dásnak is helyet biztosítottak. A felújí-
tás során végzett szakszerűtlen munka 
miatt a szigetelés nélküli kémény hozzáért 
az egyik fagerendához, amely kigyulladt. 
A tűzben leégett az épület tetőszerkeze-
te, lemállott a külső szigetelés és a vakolat 
nagy része. Az osztálytermeket nem érin-
tette a tűz, de a könyv-
tár mennyezete besza-
kadt. Amit a tűz nem tett 
tönkre, azt tönkre tette 
az oltáskor használt víz.

Az eset különösen 
súlyosan érinti a ket-
tős elszakítottságban 
élő gyimesbükki magyar 
közösséget. A Gyimesi-
szoros három egybe-
épült magyar telepü-
lése (Gyimesfelsőlok, 
Gyimesközéplok és 
Gyimesbükk) közül egye-
düliként Gyimesbükköt 
az ötvenes években a 
magyar Hargita megyétől 
az ezeréves határon túli, 

moldvai, román többségű Bákó megyé-
hez csatolták, az érdekérvényesítésben, a 
nyelvhasználatban és a hivatalos ügyek 
intézésében lehetetlen helyzetbe hozva az 
akkor Gyimesbükkön még igen jelentős 
többségben élő magyarokat. 

A Budakeszi Kultúra Alapítvány decem-
ber 12-én indította az adománygyűj-
tést a Lánchíd Rádióban a Koós Hutás 
Katalin alapítóval készített beszélgetés-
sel. A hírt több sajtóorgánum is átvette, 
s az eredmény minden várakozást felül-
múlt: közel kétszáz kárpát-medencei ado-
mányozótól egy bő hónap alatt három és 
félmillió forint érkezett a gyimesbükki 
magyar iskola javára. Január közepén az 
alapítvány képviselői támogatási szerző-

dést kötöttek Görbe Vilmos polgármes-
terrel és Antal Etelka iskolaigazgatóval az 
összeg átadásáról, melyet az iskolaépület 
külső vakolására és színezésére, valamint 
egy könyvek és iratok tárolására alkalmas, 
nagyméretű beépített szekrény kialakítá-
sára fordítanak.

A belső munkálatok készültségi foka 
lehetővé teszi, hogy február 7-től ismét 
az épületben tanuljanak az iskolások. 
A külső helyreállítás az időjárástól füg-
gően várhatóan április végére fejeződik 
be. Az épület felszentelésére a nyár ele-
jén kerül sor.

Koós Hutás Katalin 
Fotó: Salamon József

Bővebben: www.budakeszikultura.hu

Papírgyűjtést, zsebpénz-gyűjtés, majd 
november 19-én, Szent Erzsébet nap-
ján jótékonysági koncertet szerveztek a 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
volt és jelenlegi diákjai, hogy hozzájárul-
janak a vörös iszap katasztrófa okozta 
szenvedések enyhítéséhez. Az est fővéd-
nöke Soltész Miklós, szociális, család- és 
ifjúsági ügyekért felelős államtitkár volt. 
A műsor fénypontja az iskola diákja, 
Spiriev Teo, az X-faktor felfedezettje, aki 
több mint 7000 indulóból került be a leg-
jobb 24 versenyző közé, s a 17-18 éve-
sek között nem talált legyőzőre. Teot az 
Elvileg Blues Band kísérte. 

A jótékonysági koncerten részt vett, 
Eszterhainé Fatalin Ilona, a devecseri 
általános iskola igazgatónője, a Gárdonyi 
Géza Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónő-
je, aki megpróbálta szavakkal érzékel-
tetni az elmondhatatlant. Az iszaphul-
lám Devecserre érkezésének pillanatairól 
mesélt, hogyan menekültek a várkerti ját-
szótérre zúduló áradat elől futva a diákok 
és a tanárok. A közeli posta épületében 
kerestek volna menedéket, de egyikük 
véletlenül tovább szaladt. A többiek nem 
hagyták magára társukat, tovább futot-
tak vele. És éppen ez mentette meg őket, 
hiszen a posta épületét több mint egy 
méter magasan lepte el a maró áradat. 

Megrázó annak a végzős diáknak a 
beszámolója is, aki többedmagával járt 
a kolontári plébánián, hogy a munká-
latokban segítsen: „Megdöbbentett a 
kihalt környezet, mivel még madarakat 
se láttam a környéken. A fosztogatások 

elkerülése érdekében gépfegyveres ren-
dőrök őrizték a kihalt városrészeket. 
Nagy hatással volt rám az önkéntes 
munka, és megtanultam értékelni az élet 
kisebb, sokszor észrevétlenül maradó dol-
gait.” 

Az est bevétele 516 785 Ft volt. 
A papírgyűjtésből 195 835 Ft jött össze. 
Az országosan meghirdetett százforin-
tos gyűjtőakcióhoz, amelyben a diákok a 
zsebpénzeiket adták össze az iszapkáro-
sultak javára, a gimnázium diákjai 51 500 
Ft-tal járultak hozzá. Mindezt kiegészí-
tették a tanári kar gyűjtötte összeggel, így 
végül közel nyolcszázezer forinttal járul-
hattak hozzá a kívülálló számára elkép-
zelhetetlen mindennapok enyhítéséhez.

Koós Hutás Katalin

Nyolcszázezer forintnyi adományt gyűjtöttek a diákok

A Budakeszi Kultúra Alapítvány az 
elmúlt három évben javarészt kárpát-
medencei, de a világ minden szegleté-
ből érkező adományoknak köszönhe-
tően olyan jelképek megmentését segít-
hette Gyimesbükkön, mint a legkele-
tibb magyar vasúti őrház, a Rákóczi-
vár, a vesztegzári (kontumáci) kápol-
na, s egy katonai emlékhely kialakí-
tása a véráztatta Gyimesi-szorosban. 
A pünkösdvasárnapi gyimesbükki 
eseményeket harmadik éve közvetí-
tő Duna Televízió Csíksomlyó mel-
lett a magyarság második legfontosabb 
zarándokhelyének kiáltotta ki a határ-
széli települést. 

OTP 11742348-20016210
„gyimesbükki magyar iskola” 
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Nem tudom, hogy kinek tetszik a barokk 
templommal félig szemben ez az egyab-
lakos, gólyalábú épület? Ki tervezte? A ter-
vezőt ki kérte fel? Vajon mennyire került 
nyilvánosságra a látványterv? Voltak-e 
más változatok is? Vajon mennyire szól-
hat bele Budakeszi polgára abba, hogy 
milyen lesz majd a városháza? Milyen szé-
pet lehetett volna ide, e majdnem törté-
nelmi környezetbe építeni... Vajon ez tet-
szik a városi főépítésznek? A városfejlesz-
tési bizottság azért volt, hogy jóváhagyja? 
Vagy nekik ez a legjobb épület városhá-
zának? Mit szólnak ehhez a városunkban 
élő építészek? 

Évtizedekig, esetleg századokig megha-
tároz egy épület egy helyet. Generációkért 
is felelősek vagyunk. Ha lehetne még vala-
mit változtatni, az példaértékű lenne. Ha 
a lényeg marad is, az északi oldal átalakí-
tása máris sokat jelentene. (Pengeváltás)

A tervet a nagynevű Építész Stúdió két 
fiatal munkatársa, Sólyom Benedek és 
Fialovszky Tamás készítette. Azért válasz-
tották ezt a céget, mert a városházára sok 
évvel ezelőtt már ugyanez a cég készített 
egy tervet; a “Funkcióbővítő és rehabilitá-
ciós...” pályázatra csak kész tervvel lehe-

tett jelentkezni, benyújtáskor a 
régi tervet használták, de köz-
ben elkezdődött az új tervez-
tetés is ugyanazzal a céggel. 
(Ezek a tervezők akkor legfel-
jebb egyetemisták voltak még.) 

Nem tartom reménytelennek, 
hogy lakossági nyomásra leg-
alább a homlokzatot módosít-
sák. (CsR)

Az új városház Fő utcai, vala-
mint az északi homlokzatának 
e tervek szerinti megvalósításá-
val hosszú évtizedekre az igény-
telenség jelképe marad. Kérdés: 
megengedheti ezt Budakeszi? 

Talán nem elérhetetlen kité-
tel, hogy Budakeszi polgárai a hosszú 
böjt után, végre kicsit büszkék lehesse-
nek városuk házának külső megjelenésé-
re is. Ha nem is egy új Nemzeti Színház-
homlokzat születik, de a város és a Fő 
utca képébe illő párkányos, az északi olda-
lon - akár az utcaképet részben ismétlő, 
ugyancsak feliratos - ereszes homlokzat, 
mindenképp oldaná a tervezett, ebben a 
formában semmiképp sem dicsérhető, jel-
legtelen, leginkább egykori szoc-reál-ként 

jellemezhető jelen elképzelést. Tisztelve a 
tervkészítők eddigi munkásságát, ugyan-
akkor hangsúlyozva, hogy a megrende-
lő végső soron Budakeszi városa, amely 
helyet adva, nem elszenvedője, hanem 
büszke birtokosa kívánna lenni az új léte-
sítmény látványának is. (Figyelő)

Bővebben a www.budakornyekiiranytu.hu 
Fórumán, az IVS – Ilyen várost szeretnénk/

Városháza témájánál.

Olvasói levelek

A 70-es évek elején parcellázta az akko-
ri község vezetése, a tanács Nagyszénás 
jelentős részét. Tudomásom szerint már 
abban az időben is a pénzhiány indokolta 
a terület áruba bocsátását. Az akkori kör-
nyezet nem volt éppen szívderítő, így nem 
véletlen, hogy a vásárlók a kétkezű dol-
gozók körül kerültek ki. A tanácstitkár a 
lehangoló helyzetet különböző ígéretek-
kel (víz, villany, út) próbálta elfogadha-
tóvá tenni. Az ígéretek azonban nem tel-
jesültek.

Hogy ma mégis van víz, villany és beton-
út a területen, az azoknak a telektulajdo-
nosoknak köszönhető, akik kétkezi mun-
kát és költségeket sem sajnálva azt létre-
hozták. Ehhez soha nem járult hozzá sem 
a tanács, sem az önkormányzat - a gán-
csoskodáson kívül, ami a mai napig érző-

dik. Azt tapasztaljuk, hogy a választá-
sok idején mindenféle ígéret elhangzik és 
utána minden feledésbe merül. Az önkor-
mányzat csak az adózás miatt tartja szá-
mon Nagyszénászugot. Viszonzás nélkül 
ez jelentős bevétel. 

A kilátástalanság miatt egyre többen 
hagyják parlagon a telküket, ami vissza-
veti a fejlődés lehetőségét és végül sokkal 
többe fog kerülni a városnak, ha a lakók 
összetételének megváltozásával az igény-
telenség és a nemtörődömség lesz az úr a 
területen. Jelenleg még kismamák tolják a 
babakocsikat a göröngyös, sáros földúton, 
s a gyerekek az úttest szélén botladoznak 
reggel, este az iskolába és vissza. Ki tudja 
meddig viselik ezt a helyzetet. Ezt nem 
észrevenni nagy mulasztás.  

Dománszky Pál

Barátaim hívtak fel a 
figyelmem arra, hogy 
áll a víz a tóban. Arra 
menet lefotóztam. Fen-
séges volt a látvány nap-
sütésben, lenyűgöző a 
hegyek koszorújával a 
mammutfenyők mel-
lett újjászülető tó, még 
ha vizének nagy részét 
egyelőre el is viszi a 
Meggyes-árok. 

Debreczy Zsolt

A szeretet 
két embert gyógyít meg: 

azt is aki adja 
és azt is, aki kapja

Budakeszi általános iskolás lány gyógyítá-
sához kérnek segítséget a szülők. Bakáts 
Bernadett, Budakeszi alpolgármestere is 
buzdít az adományozásra.

A tizenhárom éves Tamás Mónika a 
Széchenyi István Általános Iskola tanu-
lója. A nyáron egy igen súlyos betegséget, 
az aplasztikus anémiát állapították meg 
nála. Állapota rohamosan súlyosbodott, 
november óta a Szent László Kórházban, 
egy teljesen steril szobában fekszik és 
csontvelő-átültetésre vár. Szülei csak spe-
ciális öltözékben (szkafanderben) tudnak 
bemenni hozzá, de ennek ellenére is éjjel-
nappal három órás időszakonként felvált-
va vigyáznak rá. A kis Mónika hihetetlen 
élni akarással és lelkierővel támogatja szü-
leit, akiket nagyon megvisel a várakozás 
és a bizonytalanság.

Az ápolás miatt aktívan dolgozni nem 
tudó szülőknek a kórházi kezelés után 
otthon is steril körülményeket kell kiala-
kítaniuk Mónika szobájában és egy külön 
fürdőszobában, ami az egy-másfél éves 
felépüléshez feltétlenül szükséges. 

A Mónika és családja számára sorfordító 
segítséget a következő számlaszámra várják:

UNICREDIT Bank Zrt. 
10918001-00000059-77590000

Fórum a Városháza új épületéről

Nagyszénás - Budakeszi mostoha gyereke!

MEGTELT VÍZZEL A NÁDAS-TÓ



Buda környéki Iránytű 

5

2011. január-február

Budakeszi 
a Budaörsi Kistérségi Társulás élén

Wittinghof Tamás, Budaörs polgármes-
tere helyett Budakeszi polgármesterét, 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottíliát válasz-
totta a Budaörsi Kistérségi Többcélú 
Társulás elnökévé a Polgármesterek 
Tanácsa a november 18-i tisztújító 
ülésén.

A tíz tagtelepülés - Biatorbágy (Tarjáni 
István - Fidesz), Budakeszi (dr. Győri 
Ottília - Fidesz), Budajenő (Budai 
István - független), Budaörs (Wittinghof 
Tamás - Budaörs Fejlődéséért Egyesület), 
Herceghalom (Erdősi László - Fidesz), Páty 
(Székely László - független), Pusztazámor 
(Pátrovics Benedek - független), Sóskút 
(König Ferenc - független), Telki (Deltai 
Károly - független), Törökbálint (Turai 
István - Fidesz) - 7 : 3 arányban szavazott 
az új elnök mellett a polgármesteri tanács-
ban, ahol 2/3-os arány, míg a települé-
si létszám szerinti szavazásnál 50% felet-
ti szavazati arány kellett az érvényes dön-
téshez. Az elnökhelyettes Tarjáni István, 
Biatorbágy polgármestere lett.

A Pénzügyi Bizottság elnökének Budai 
Istvánt (Budajenő), tagoknak Deltai 
Károlyt (Telki) és Székely Lászlót (Páty) 
választották.  

A települések minden önkor-
mányzati ciklusban egyszer 
léphetnek át egyik kistérség-
ből a másikba, de erről dön-
teniük a megválasztásuk-
tól számított hat hónapon belül kell. 
Budakeszi, Páty, Telki és Budajenő 2006-
ig a pilisvörösvári kistérséghez tarto-
zott (Pilisvörösvár, Budajenő, Budakeszi, 
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Pilisborosjenő, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 
Pilisszentiván, Remeteszőlős, Solymár, 
Tinnye, Telki, Tök, Üröm, Zsámbék). 
2006-ban bejelentette kiválását a budaör-
si kistérségi társulásból az összesen száz-
ezres lélekszámú Érd, Százhalombatta, 
Diósd és Tárnok. A megmaradt telepü-
lések 54 ezer lakossal nem voltak ele-
gen ahhoz, hogy kistérséget alkossanak. 
Budaörs ekkor elhúzta a mézesmadza-
got Budakeszinek és a Zsámbéki-medence 
településeinek, hogy rábírja őket a csatla-
kozásra.

A megszólított települések elégedetle-
nek voltak a pilisvörösvári kistérség műkö-
désével: a határaikon túl nyúló problé-
máik megoldására, céljaik elérésére nem 
találtak elég erőt a társulásban. A buda-
örsi csatlakozás mellett érvelők a gazda-

sági húzóerőt, a már készen 
álló, pályázható projektekbe 
való bekapcsolódás lehetősé-
gét, a közeli szomszédságot, 
a jó közlekedést, a közös víz-

gyűjtőterületet, a kötött pályás elővárosi 
vasútvonal kiépítésének és Budakeszi szá-
mára egy mikro kistérségi központi sze-
rep lehetőségét emelték ki. Budakeszi, 
Budajenő, Telki és Páty tehát csatlakozott 
Budaörshöz.

Az átállás azonban nem sokat valósí-
tott meg a hozzá fűzött remények közül. 
Budaörs ugyanis még Pilisvörösvárnál is 
kevésbé törődött a hagyományosan nem a 
Budaörsi Kistérséghez tartozó települések-
kel. Budaörs olyan gazdasági erőt képvi-
sel, hogy az összes problémáját saját maga 
meg tudja oldani. A körülötte lévő kisebb 
településekre csupán azért van szüksé-
ge, hogy a Budaörsi Kistérség létezzen és 
abban az elnöki tisztet Budaörs polgár-
mestere tölthesse be. Az új felállás mellett 
szavazók nagyobb hatékonyságot várnak 
a kistérség problémáinak összefogásában 
és megoldásában, a prioritások meghatá-
rozásában és keresik a szorosabb együtt-
működés lehetőségét a Zsámbéki-medence 
többi településével.

Kistérségi hírek

A Regionális Fejlesztési Tanács (RFT), 
a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 
(PMTT), a Budapesti Agglomerációs 
Fejlesztési Tanács (BAFT), valamint a 
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 
(DTFT) egyes delegált tagjait választották 
meg a Pest megyei Kistérségi Egyeztető 
Fórum 2010. december 9-én megtar-
tott ülésén, dr. Szűcs Lajos, Pest megye 
Közgyűlésének elnöke javaslatára: 

RFT – dr. Dietz Ferenc, Szentendre; 
Dióssi Csaba, Dunakeszi; Kőszegi Zoltán, 
Dabas polgármestere.

PMTT – Bencsik Mónika, Nagykovácsi; 
Pogácsás Tibor, Monor; Földi László, 
Cegléd polgármestere.

BAFT – Pápai Mihály, Gyál; dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi; 
dr. Gémes György, Gödöllő polgármestere.

DTFT – dr. Dietz Ferenc, Szentendre; 
Fördös Attila, Vác; Tétényi Éva, Esztergom 
polgármestere.

A Kistérségi Egyeztető Fórum küldeté-
se, hogy a regionális fejlesztések területén 
megtartsa, illetve megerősítse Pest megyé-
nek a vezető szerepét, és hogy minden 

lehetséges módon elősegítse a Pest megyei 
települések érdekérvényesítését. A Fórum 
legfontosabb célja a munkahelyteremtés 
elősegítése, ezzel összefüggésben a beru-
házások ösztönzése, a kis és közepes vál-
lalkozások fejlesztése, ezen kívül a fejlesz-
téspolitika célkitűzésének és gyakorlatá-
nak formálása, az elkövetkező évek pályá-
zati rendszerének egyszerűsítése, az adek-
vát, működőképes és a felhasználást segí-
tő szabályok és eljárásrend kialakítása a 
hazai és uniós források hatékony és mara-
déktalan felhasználása érdekében.

Több olvasóink jelezte, hogy január 29-én 
este fél hét után földrengést éreztek 
Budakeszin és a környező településeken. 
A 4,7-es erősségű földrengés epicentruma 
Oroszlányban volt, s szombat este 18 óra 42 
perckor rázta meg hazánkat. A földmozgás 
észlelhető volt több dunántúli nagyvárosban, 
így Budapesten, Székesfehérváron, Győrött 
és Pécsett is - adta hírül az idokep.hu.

Ilyen erősségnél a poharak összekoccan-
nak a szekrényben, a kisebb tárgyak a pol-

cokról lezuhanhatnak, megmozdulhatnak 
bútorok és csillárok, a földben és a falak-
ban lévő gyengébb vezetékek megreped-
hetnek. Amennyiben gázszagot érzünk, ha 
tehetjük, feltétlenül zárjuk el a gázcsapot, 
ha az utcán érzékeljük, akkor értesítsük a 
szolgáltatót!

Az MTI I. kerületi, Naphegy téri épü-
letét is megmozdította egy lökés. Kisebb 
földrengést jeleztek Budapest több kerü-
letéből, továbbá Gödről, Környéről, 

Székesfehérvárról, Budaörsről, Pécsről, 
Dorogról, valamint Tatabányáról is.

A Pilisportál értesülése szerint a Vértesben 
egy húsz méter mély és legalább százötven 
méter széles kráter keletkezett, egy földút 
pedig a közeli bányatóba omlott.

A hasonló erejű földrengések erősnek szá-
mítanak hazánkban. Legutóbb 1985-ben 
volt ilyen földrengés Berhidán.

Koós Hutás Katalin

Budakeszi polgármestere 
a Pest megyei Kistérségi Egyeztető Fórum tagja

4,7-es erősségű földrengés rázta meg Budakeszit és környékét
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MENESZTIK BUDAKESZI 
JEGYZŐJÉT

Az új képviselő-testület január 13-án 
zárt ülésen tárgyalta Budakeszi jegyző-
je és aljegyzője közszolgálati jogviszonyá-
nak megszüntetését. A döntés értelmé-
ben Majorné dr. Stahácz Éva közös meg-
egyezéssel és tíz havi fizetéssel távozhat, 
ami hozzávetőleg tizennégymillió forint-
jába kerül a hivatalnak. Munkaviszonya 
2011. március 15-ével szűnik meg. 
A huszonnyolc évvel ezelőtt Budakeszin 
még VB-titkárként kezdő jegyző az addig 
hátra lévő időszakot szabadságon tölti. Az 
anyai örömök elé néző aljegyző, dr. Makai 
Katalin is távozik a hivatalból, az ő mun-
kaviszonya nem szüntethető meg.

A távozó hivatalvezető munkáját, főként 
az utolsó két önkormányzati ciklusban, 
rendkívül sok kritika érte a hivatali műkö-
dés színvonala és a rossz döntések okoz-
ta pénzügyi veszteségek miatt. A legkirí-
vóbb eset a szőlőskerti botrány volt: az 
akkori fideszes alpolgármester beruházói 
kapcsolatai számára jóval előnyösebb ada-
tok szerepeltek a kihirdetett helyi építési 
szabályzatban, mint amit a képviselő-tes-
tület a jegyzőkönyv szerint elfogadott. A 
közokirat-hamisítás vádját a jegyző akkor 
csak azért kerülhette el, mert az ügyészség 
álláspontja szerint a kihirdetett rendelet 
nem közokirat, így annak meghamisítása 
nem bűncselekmény.

A sikeres jegyzői pályázat lebonyo-
lításáig a herceghalmi jegyző, Garainé 
dr. Szelenczi Gabriella  látja el a helyette-
sítési feladatokat: heti egy napot és a tes-
tületi ülések napját tölti Budakeszin. 

ELKÖLTÖZÖTT A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL  

Az épület átalakítása és bővítése miatt a 
budakeszi polgármesteri hivatal decem-
ber 27 és január 5. között a Szőlőskert 
u. 21. alá egy bérelt épületbe költö-
zött. A helyszín tömegközlekedéssel csak 
Volánbusszal közelíthető meg a pátyi 

úti megállótól, a Vincellér utcán keresz-
tül. A hivatal korábbi telefonszámai és 
e-mailcímei a költözés utáni átmeneti idő-
szakot követően ismét használhatók.

HUSZONNÉGY ÓRÁS 
KÖZBIZTONSÁGI ÜGYELET

Január elsejétől huszonnégy órás köz-
biztonsági ügyelet működik Budakeszin. 
A telefonszámukat érdemes elmenteni a 
családtagok, főként a gyerekek mobilte-
lefonjába arra az esetre, ha bajba kerül-
nek Budakeszin, de szülő, ismerős nincs 
a közelben.

Az önkormányzat épületeit és intéz-
ményeit őrző, huszonnégy órás köz-
biztonsági ügyeletet a Figyelő-őr Kft. 
rendszeres járőrözés formájában végzi a 
településen. Irodájuk az önkormányzat 
épületében, jelenleg a Szőlőskert utcá-
ban bérelt ingatlanban található, ahol a 
város egyetlen, közadakozásból vásárolt 
defibrillátora is elérhető. A huszonnégy 
órás ügyelet telefonszáma: 06-30-621-
2092 (az utolsó négy szám Budakeszi 
irányítószáma!).

Az ügyelet közvetlen kapcsolatot tart fenn 
a helyi rendőrséggel és a polgárőrséggel, de 
a tűzoltók riasztásában vagy a sürgős hely-
színi segítségnyújtásban is lehet rájuk szá-
mítani. - tájékoztatta lapunkat Somlóvári 
Józsefné, a budakeszi önkormányzat köz-
biztonsági, környezetvédelmi és közellátá-
si bizottságának elnöke.

HELYREIGAZÍTÁSRA 
KÖTELEZTÉK AZ 

ÖNKORMÁNYZAT LAPJÁT

A szerkesztő a helyreigazítást - a kötele-
zéssel ellentétben - alig olvasható betű-
mérettel a decemberi lapszám 5. oldala 
helyett az utolsó oldal legalján rejtette el.

A Fővárosi Ítélőtábla arra kötelezte a buda-
keszi önkormányzat lapját, a Budakeszi 
Hírmondót, hogy a 2009. augusztusi lap-
számában megjelent, az akkori képvise-
lő-testületi többség által jegyzett írással 
azonos helyen, a lap 5. oldalán, és azonos 
betűszedéssel a következő helyreigazítást 
jelentesse meg:

A Budakeszi Hírmondó 2009/8. számában meg-
jelent, Nagy beruházások hitel nélkül - avagy 
nagy interjú hiteltelenül című írásunk 9. pont-
jában valótlanul híreszteltük, hogy nem felel 
meg a valóságnak a Buda környéki Iránytű 
szerkesztőjének, Koós Hutás Katalinnak az az 
állítása, hogy a Nagyszénászugi Víziközmű 
Társulat 2007-ben átadott az önkormányzat-
nak egy, a városnak megvalósított hatszázmil-
liós víziközmű vagyont annak bevételével, köte-
lezettségével és dokumentációjával együtt, hat-
vanhat millió forint kíséretében. Ezzel szemben 
a valóság az, hogy az adás-vételt a mindegyik 
részt vevő fél által aláírt, 2007. április 4-én kelt 
és jelenleg is érvényes jegyzőkönyv egyértelmű-
en bizonyítja.

LISZT-VETÉLKEDŐRE 
KÉSZÜLNEK

A Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési 
Központ Liszt Ferenc zeneszerző szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából 
háromfordulós zenei-műveltségi vetélke-
dőt rendez Pest megye területén műkö-
dő általános iskolák, ének-zenei általá-
nos iskolák és alapfokú művészetoktatási 
intézmények 5-8. osztályos tanulói részé-
re 2011. szeptember-október hónapban. 
A jelentkezési lap beérkezési határideje: 
március 11. A jelentkezési lap letölthe-
tő az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
honlapjáról.
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Szeptemberre befejeződik a 728 milliós beruházás

Koós Hutás Katalin

Február 3-án sajtótájékoztatón mutatta be 
a városközpont rehabilitációjára nyert 520 
millió forintos, vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás felhasználásának részlete-
it dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármes-
ter, Szabó Ákos Péter infrastruktúrafejlesz-
tési tanácsnok, Karsai Izabella, a Budakeszi 
Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mártonffy 
István, Budakeszi főépítésze, Tátrai Judit, a 
parkrekonstrukció tervezője, valamint Sólyom 
Benedek és Fialovszky Tamás, az Építész 
Stúdió kft. munkatársai és a városháza terve-
zői mutatták be.

A Budakeszin eddig egyedülálló méretű beru-
házás a Fő utcát, a polgármesteri hivatalt, a 
Nagy Sándor József-házat, a római katolikus 
templom és a romkert közvetlen környezetét 
és a Fő téri parkot érinti.

ÁTÉPÍTIK A FŐ UTCÁT: Az Erkel utcától a 
Kossuth utcáig az épületek előtt gyalogjár-
da-sétány készül. Rendezik a gépkocsi-behaj-
tókat és az út menti zöldsávokat is. A köz-
műveket (víz, gáz, szennyvízcsatorna) felül-
vizsgálják, s az esetleges hibákat kijavítják. 
A páros oldalon új járda új behajtókkal, ahol a 
zöldfelület is városi színvonalon valósul meg. 
A főút rekonstrukciója a buszsáv megépítésé-
vel és az új aszfaltburkolattal lett volna teljes, 
de a buszsáv-pályázat meghiúsulása miatt a 
beruházásnak ez a része most elmarad. 

MEGÚJUL A FŐ UTCAI PARK: A több mint száz 
éve Zachara Lajos tervezte park jelen formájá-
ban is Budakeszi legkedveltebb közösségi tere. 
Itt nem csak a zöldfelületet frissítik fel, hanem 
egy 720 m²-es szakaszon díszburkolatos séta-
utak készülnek. A játszótér alatti és felet-
ti részek külön tervezést igényeltek. A patika 
és a játszótér közötti szakaszon a megkezdett 
munkák folytatása a fő feladat, így itt a burko-
latok kijavítása, tereprendezés, az elöregedett 
növényzet felújítása várható. A patika mel-
lett egy új járda épül, kisebb közlekedő vona-
lak kiépítésével a szerviz út felé új kapcsolatok 
jönnek létre. Kiépítik a Wass Albert-szobor 
környezetét és a Dísztér fölötti részen a talaj-
szint megemelésével egy faburkolatú szabad-
téri színpadot helyeznek el.  A zenepavilon a 
játszótér közelében létesül, amely szabadté-
ri koncertekre ad lehetőséget, egyben esőház-
ként is működik a játszótérre érkezők számá-
ra A színpad és a zenepavilon elektromos csat-

lakozásait is kiépítik, de nyilvános WC nem 
létesül a területen, így továbbra is a művelődé-
si ház mosdóját használhatják a parkbeli ren-
dezvényekre érkezők. Az öt éve megépült ját-
szótér a balesetveszélyes burkolatait és esz-
közeit kicserélik. Kialakítják az óvoda felől 
később megvalósuló zebrához vezető utakat. 

A játszótér és az Erkel utca közötti terüle-
ten megújul a városkút és a kereszt. A kettő 
között egy vízjáték épül. A lenti sétány itt is 
folytatódik. A parkoló új burkolatot kap úgy, 
hogy se a buszsáv megépülése, se az Erkel utca 
három sávossá alakítása ne tegye szükséges-
sé a most kialakított felületek megváltoztatá-
sát. Az utcabútorok mellett ivókutak, infor-
mációs táblák, forgalomkorlátozó eszközök 
létesülnek. 

Az elöregedett növényzet helyett örökzöl-
deket, közel 800 cserjét, 4500 talajtakaró 
növényt ültetnek, 6000 m² gyepfelület létesül. 
A parkban minden 50 cm-es és annál nagyobb 
fáról ultrahangos vizsgálat készült. Kivágás az 
öreg gesztenyefákat kevésbé, elsősorban az 
akácfákat érinti a balesetveszély elkerülésé-
re. A Szépítő Egyesület fasorát (23 fa) beljebb 
ültetik annak ellenére, hogy jelenleg ugyan ez 
nem lenne szükséges, de ha egy későbbi útszé-
lesítésnél elkerülhetetlenné válik, a fák kora 
miatt akkor már kivitelezhetetlen lesz. 

A park építésének kivitelezője az Alpine 
Hungária Építő Kft. A munka március ele-
jén indul.

KORSZERŰBB ÉPÜLETBEN A VÁROSHÁZA: A ter-
vező a Fő utcára nyitott városi tér kialakításá-
nak jelentőségét emelte ki, ahonnan szép kilá-
tás nyílik a János-hegyre. Az új épületegyüttes 
egy egységes, belső udvart körülölelő tömb-
ként működik majd, ahol a főbejárat a tér felől 
az új épületbe vezet. Egy tágas ügyfélszolgála-
ti részleg fogadja majd a földszinten az ügyfe-
leket, kilátással az impozánsra tervezett belső 
udvarra. A mostani tanácsterem kibővül, csat-
lakozik hozzá egy szintén kibővíthető házas-
ságkötő terem, közvetlen kapcsolattal a belső 
kertre. A nagyobb ügyfélforgalmat bonyolító 
osztályok tágasabb termekben az új épületben 
kapnak helyet. 

A városháza külsejét érintő kritikákkal szem-
ben a főépítész méltatta a tervezők szakmai 
kvalitásait, akik a pécsi Kodály-központ terve-
zéséért Pro Communitate-díjat kaptak. Mint 
mondta, megérti az főépülettől eltérő stílust 

bizalmatlanul fogadók ellenérzéseit, de az épü-
let méretét, aszimmetriáját és homlokzatát 
illetően széles körű egyetértés született (helyi 
civil fórumok, a Tervtanács, építésztervezők, 
képviselő-testület). Végül a budaörsi példát 
említette, ahol a polgármesteri hivatal egy sok-
kal nagyobb átalakuláson ment át, s még épí-
tészeti díjat is nyert. A változtatás lehetősé-
gét a szoros pályázati határidők miatt a főépí-
tész kizárta.

A tér túloldalán egy Rathaus-keller (város-
házi pince), egy 160 m²-es boltíves, reprezen-
tatív közösségi tér létesül, a szükséges kiszol-
gáló helyiségekkel, de egyelőre konyha nélkül. 
Lejárata a Fő utca felől lesz, egy fogadó épü-
let kialakításával. 

A városháza építésének a kivitelezője a 
Progress-B 90 Zrt. 

A TEMPLOM ÉS A ROMKERT KÖRNYEZETE: Itt 
kizárólag a közterületi részeket érinti a beru-
házás, az egyházi tulajdonú területeket nem. 
Az utca műemléki környezetet idéző burkola-
tot kap és rendezik a patakmedret is, összesen 
1900 m² területen, a műemléki környezethez 
illeszkedő terméskő burkolattal és gyepfelület-
tel, növénytelepítéssel. A parkolót átépítik, a 
murvautat felújítják.

A NAGY SÁNDOR JÓZSEF-EMLÉKHÁZ: Budakeszi 
egyik legrégebbi épületében az utcai, 35 m²-t 
hozzák rendbe, ahol a honvéd tábornok főha-
diszállása volt 1849-ben. Emlékszoba léte-
sül, de várhatóan a helyi művészek is kiállítási 
lehetőséghez jutnak az épületben.

A munkálatok már elkezdődtek: a leg-
látványosabb a polgármesteri hivatal, volt 
Zichy-uradalmi épületegyüttes műemlékileg 
nem védett szárnyának az elbontása. A leen-
dő városi téren már zajlik a tereprendezés. 
A beruházás időtartama alatt egyik helyszí-
nen sem lehet jelentősebb forgalomkorlátozás-
ra számítani. Időlegesen csak az érintett jár-
daszakaszokat kerítik majd el, de csak arra az 
időre, amíg a járdák közelében a gyalogosok 
számára balesetveszélyes munka folyik.

A kivitelezők július vége, augusztus eleji 
határidőt vállaltak a befejezésre, ami kellő biz-
tonságot nyújt arra, hogy a pályázatkiíró felé 
vállalt szeptember 30-i befejezési határidőt a 
város be tudja tartani. A projektet a Budakeszi 
Városfejlesztő Társaság bonyolítja, amit ennek 
a feladatnak az ellátására hoztak létre.
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December 6-án ünnepélyes bejárással 
zárult az az európai uniós támogatással 
megvalósuló projekt, amelynek kereté-
ben jelentősen megszépült a község arcu-

lata. Gyökeresen megújult a Patak-sétány 
menti játszótér, és több helyen utcabúto-
rokat helyeztek ki. Az Amúr utcában egy 
új park is épült, és a nyári heves esőzések 
dacára megvalósult az Ördögárok-patak 
belterületi szakaszának medertisztítása.

A 678 lakosú település csak 2002 óta 
önálló önkormányzat. Zártkerti státuszból 
próbálnak olyan közösségi tereket kialakí-
tani, amelyek a lakosság többségét kitevő 
fiatal, többgyermekes családok igényeinek 
is megfelelnek, különös tekintettel arra, 
hogy a remeteszőlősi lakosság egynegyede 
tizennyolc év alatti. 

A korábban a Bodza-liget mellett közös-
ségi összefogással kiépült játszótér után 
az Európai Unió és a Magyar Állam mint-
egy 27 millió forintos (90%-os) támogatá-
sának köszönhetően a település egy másik 
részén egy újabb játszóteret alakítottak 
ki. A Patak-sétány mentén uniós szab-
ványnak megfelelő játszóeszközöket állí-
tottak fel: panoráma villa, kétüléses len-
gőhinta és babaház fogadja az ide látoga-
tó gyerekeket, a szülők kényelmét pedig 
padok, hulladékgyűjtők és egy kerékpár-
tároló szolgálja. 

Az Amúr utcában egy új parkot alakítot-
tak ki, amely sportolásra, csapatjátékokra 

is alkalmas gyülekezőhely a fiatalok számá-
ra, kerékpártárolóval, ivókúttal. 
De az elnyert pályázatnak köszönhe-
tően végre sikerült kitisztíttatniuk az 
Ördögárok-patak belterületi szakaszát és 
környezetbe illően, akár babakocsival is 
járhatóan kiépíteni a patak menti ösvényt. 
A területet korábban csak a patakparthoz 
közvetlenül kapcsolódó ingatlanok tulaj-
donosai használták, mert a sűrű aljnö-
vényzet meggátolta az akadálytalan köz-
lekedést. A zúzott kőburkolattal ellátott, 
esztétikusan kialakított kis sétányon – az 
újonnan kialakított kis fahídon átkelve - 
gyalogosan és biztonságosan megközelít-
hető a közeli élelmiszerbolt. 

Utcanévjelző és tájékoztató táblák is 
készültek és megszületett Remeteszőlős 
új logója is, amely híven tükrözi a telepü-
lés természetbarát, fiatalos megjelenését.

Szathmáry Gergely polgármester lapunk-
nak elmondta, hogy a hárommilliós 
önrészt a négyfős polgármesteri hivatal-
lal működő település takarékos működésé-
nek köszönhetően gazdálkodta ki. A beru-
házás finanszírozását megkönnyítette az 
a gyakorlat, hogy a kivitelezői számlákat 
sem kellett egy összegben kifizetniük, csu-
pán az önrész arányában.

A beruházást rengeteg helyi munkával 
támogató Remete-csemete Alapítvány 
képviseletében Herold István egy Wass 
Albert-idézettel mondott köszönetet az új 
közösségi terekért: „Vendég vagy a világ-
ban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van 
napsugara, vize, pillangója, madara. Van 
virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvende-
ni nekik.”

Koós Hutás Katalin

Schmitt Pál köztársasági elnök októ-
ber 23-a alkalmából Trencsényi László, 
Nagykovácsi díszpolgárnak, az ’56-
os Alapítvány kuratóriumi tagjának 
a Magyar Köztársaság Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést adomá-
nyozta. Laci bácsi a forradalom aktív 
résztevőjeként a Corvin közben har-
colt, a Csepel teherautóra kitűzött 
nemzeti zászlót még ma is féltve őrzi 
otthonában. 

A falu életképeit megjelenítő nap-
tár kétezer forintért megvásárolható a 
nagykovácsi könyvtárban.

Nagykovácsi, Remeteszőlős

Megújult Remeteszőlős közterülete
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Öt harangot szenteltek az épülő templomban
A templom védőszentjének, Szent 
Imrének ünnepén szentmise keretében 
szentelte meg Spányi Antal megyés püs-
pök a nemrégiben adományból felépült 
harangtoronyban elhelyezett öt harangot. 

A mintegy félezer ember részvételé-
vel lefolytatott szertartáson a püspök 
mellett Ugrits Tamás atya püspöki iro-
daigazgató, Varga János atya, a bécsi 
Collegium Pázmáneum rektora, Bécser 
Róbert atya, az Orsolya rendi Szent 
Angéla Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatója, valamint Harkai Gábor plébá-
nos atya koncelebráltak a Magyar Máltai 
Lovagrend hat, rendi egyenruhába öltö-
zött tagja, két lelkipásztori kisegítő és 
tizennyolc ministráns társaságában.

A szentmisén jelen volt Schmittné 
Makray Katalin, a köztársasági elnök 
felesége, dr. Fedor Tibor, az egyház-
ügyi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért 
felelős államtitkárság főosztályvezető-
je, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület elnöke, Kállai 
Ubul Tamás, a Magyar Máltai Lovagrend 
elnöke, Székely László polgármester, vala-
mint pátyi önkormányzati képviselők és 
több civil szervezet képviselői.

A Szent Gellértről elnevezett, legkisebb 
harangot a szentmisén, míg a többi haran-
got a püspök a mise végén, a harangtorony 
tövében összegyűlt sokaság előtt szentel-
te meg. A harangok közül a legnagyobb 
Szent Imre nevét viseli és kb. 350 kg, míg 

a legkisebb – melyet két másik harang-
gal egyetemben egy nagylelkű felajánló 
Gombos Miklós aranykoszorús harang-
öntő mester őrbottyáni műhelyében önte-
tett – mindössze 36 kg.

Az ünnep nagyszerű alkalmat kínált 
arra, hogy mindazok, akik adományaikkal 
támogatták az új templom építését, együtt 
örülhessenek mindannak, amely segítsé-
gükkel megvalósulhatott. 

A tavalyi SZJA 1%-ának felajánlásából 
idén várhatóan 1  514  580 Ft támoga-
táshoz juthat a Pátyi Római Katolikus 
Templomért Alapítvány. A pátyi Szent 
Imre Templom, Plébánia és Közösségi 
Ház 2007-ben elkezdett építésének foly-
tatásához azonban még legalább 80 millió 
forint hiányzik, hogy a hívek használat-
ba vehessék. Ugyanakkor a teljes készült-

ség eléréséhez még ennél is több, mintegy 
150-160 millió forint szükségeltetik.

Pátyi Római Katolikus Egyházközség – 
CIB Bank

 11103303-19835972-36000001 

Pátyi Római Katolikus Templomért 
Alapítvány 

Biatorbágy és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Páty
 64500027 – 13400022 

További információ: 
www.ude.hu; e-mail: titkar@ude.hu 

telefon: 06-30-991-4121
Fotók: Reményi László és dr. Czajlik Zoltán

Pátyi hírek

Jegyzőváltás 
Székely László polgármester 2011. január 
5-én a hivatali állománygyűlésen jelentette 
be, hogy kezdeményezte Dr. Homonnay 
Dorottya pátyi jegyző és Bánsághy Balázs 
vezető főtanácsos, korábbi megbízott jegy-
ző hivatali munkaviszonyának megszün-
tetését.

A jegyző eltávolítását nem indokolták: a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 
ezt már nem teszi szükségessé.

A sikeres pályázat lebonyolításáig a jegy-
zői feladatok ellátásával Veres Erikát, az 
igazgatási és ügyfélszolgálati osztály veze-
tőjét bízták meg.

A temetői kereszt felújítására 
gyűjtenek adományokat

A pátyi katolikus közösség a teme-
tőben lévő kereszt felújítását tervezi. 
Adományokat várnak az alábbi számla-
számra vagy a templomban erre a célra 
elhelyezett perselybe:

Pátyi Római Katolikus Egyházközség
11103303-19835972-36000001 

Megjegyzés: a temetői kereszt felújítása  
Fotó: Havas Éva

A Pátyi Kurír új 
szerkesztőjét keresik

A frissen megválasztott képviselő-tes-
tület október 31-i hatállyal elfogadta 
az előző, sokat támadott Klotz Mária 
lemondását és új pályázatot írt ki a 
helyi lap szerkesztői posztjára. A pályá-
zatok elbírálásáig Hájas Ágnest bízták 
meg a szerkesztői feladatok ellátásával. 
A pályázatok beadási határideje janu-
ár 31. volt.

Pátyiaknak Pátyról
A Páty Faluközösségért Alapítvány pályá-
zatot hirdet amatőr fotósok számára olyan, 
felismerhetően Pátyhoz köthető képek 
készítésére, amelyek azonosítható módon 
mutatják be a település jellegzetességeit. 
A pályázat leadási határideje február 28.
Nevezési feltétel: 3 db A/4-es méretű téli 
kép, ami felismerhetően Pátyhoz köthető. 
Lehet táj, utcarészlet épület, jellegzetes hely, 
tárgy, objektum stb.
A képek leadási helye: 
Gazdabolt, Páty, Rákóczi F. út 15.
A leadás határideje: 2011. február 28. 17 óra
A leadás módja: A nagy alakú, zárt borítékon 
csak jelige szerepeljen!
Mi legyen a borítékban?
– A 3 db A/4-es téli kép, képaláírással, meg-
jelölve benne a felvétel azonosítható helyét 
és a jeligét.
– Egy lezárt kis alakú boríték, amiben egy 
cédula van a pályázó nevével és a külső 
részén a jeligével.
A három tagú zsűri a képekkel és csak  a jel-
igével találkozik, ennek ismeretében dönt.
Minden pályázó munkáját egy 50 x 70 –es 
keretben helyezik el a kiállítótérben.
A kis borítékot kizárólag az eredményhirde-
téskor, a kiállítás-megnyitón nyitják fel, s a 
nevet akkor azonosítják a jeligével.
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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.
Háziorvos, belgyógyász partner:

Dr. Kristóf Judit
Rendel: H,Sz: 14-18, K,Cs: 8-12, P:8-11.

Tel: 23/452-104, 30/489-1629

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

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

SERVUS FIDIBUSSERVUS FIDIBUS  
Fűtéskorszerűsítés 

napenergiával és fapellettel
Fidibus Kft. 2089. Telki Zápor u. 16.

Tel.:06-26-372-878,  Mob.:06-20-9564-771,
E-mail: info@fi di.hu

Tervezés, kivitelezés, 
értékesítés és ingyenes felmérés

Építőipari munkák!
 

22 éves fennállással, kiváló középület- és 

lakóházépítő referenciákkal 

rendelkező cég garanciával 
vállalja családi házak építési, 

átalakítási munkáit.

info@wand.t-online.hu Telefon: +36 70 318 7865
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Idén sem jobb a helyzet
Az idei költségvetésről, az önkormány-
zat rövid- és hosszú távú terveiről, 
a sikeres pályázatokról beszélgettünk 
Perbál első emberével, Varga László 
polgármesterrel.

– Perbál ez évi költségvetési koncepciója alapján 
mire számíthatnak a településen élők?
– A koncepcióról még az előző év végén 
döntöttünk. A számok ekkor csak hozzá-
vetőlegesek voltak, hiszen akkor még az 
országgyűlés nem fogadta el a költségve-
tését; ennek ismerete nélkül pedig konk-
rétumokról nehéz lett volna beszélni. Ma 
már természetesen sokkal többet tudunk, 
és ez alapján azt mondhatom: sajnos idén 
sem jobb a helyzet, mint tavaly. Néhány 
területen kifejezetten rosszabbak lettek a 
lehetőségeink, ilyen például a közhasznú 
foglalkoztatás rendszere. 
– Ősszel újra választották a perbáliak. Milyen 
tervei vannak erre az évre és erre a ciklusra?
– Úgy gondolom, hogy a működőképes-
ség megtartása az első és legfontosabb fel-
adatunk. Sajnos gyakran halljuk, hogy 
egyre több önkormányzat kerül csőd köze-
li helyzetbe, ami meggyőződésem sze-
rint nem mindig a felelőtlen gazdálko-
dás következménye. Sokan a működésre 
sem tudnak előteremteni elegendő pénzt, 
mivel még annyi lehetőségük sincs, mint 
például nekünk. Sem a földrajzi, sem 
az infrastrukturális helyzetüknél fogva 
nem tudnak vállalkozásokat, ipart vonza-
ni, aminek a hiánya igencsak meglátszik 
egy-egy település költségvetésén. A felada-
tok száma pedig nem csökken, sőt inkább 
évről évre növekszik. Ezzel szemben pedig 
hirtelen nem tudok olyan kötelező önkor-
mányzati feladatot mondani, amire az 

állami normatíva elég lenne. A közokta-
tásra szánt normatíva például a költsé-
gek 40%-át fedezi, a fennmaradó 60%-ot 
nekünk kell kigazdálkodni. Ezért is tar-
tom rendkívül károsnak azokat a hango-
kat, amelyek kritizálják az önkormány-
zatokat a különböző adók, vagy akár a 
kommunális adó bevezetése miatt. Ez az 
adónem például háztartásonként havonta 
ezer forintot jelent, ami lássuk be: nem túl 
komoly bevétel a kiadásainkat tekintve.
– 2010 elején még arról beszélt, hogy az önkor-
mányzat immáron sokadik alkalommal indul 
az iskola és az óvoda fejlesztését célzó pályá-
zatokon. Azóta mindkét pályázat eredménye-
sen zárult. 

– A működőképesség megtartásán túl az 
önkormányzat elkötelezett a Perbál érde-
keit szolgáló fejlesztések iránt. Ezért örü-
lünk, hogy egyrészt az iskola emeletes 
épületének felújítása, szigetelése, vizes-
blokkal való ellátása már majdnem teljes 
egészében megvalósult, másrészt idén az 
óvoda felújítása és bővítése is megtörté-
nik. Megjegyzem, a pályázatokhoz jelen-
tős önrésszel kell rendelkeznünk, ami-
nek az előteremtése szintén nem egysze-
rű feladat. 

– Milyen esélyt lát arra, hogy Perbál újabb for-
rásokat találjon a fejlesztéseihez?
– Az önkormányzat folyamatosan dolgo-
zik azon, hogy újabb és újabb befektető-
ket vonzzon Perbálra. A mi településünk 
lehetőségeit tekintve jó helyzetben van, 
ezért én bizakodó vagyok. 2009 decembe-
rében készült el a településközpont sike-
res felújítása. A perbáliak számára ez a fej-
lesztés új járdákat, használható parkoló-
kat és kulturált utcaképet jelent, másrészt 
az idelátogató lehetséges befektetők „fel-
fedezik” a települést. Persze felmerülhet a 
kérdés: miért éppen ezzel kezdtük, miköz-
ben a hátsó utcáink igencsak hagynak 
kívánni valót maguk után. A válasz nyil-
vánvaló: ott kellett elkezdeni, ahol a leg-
forgalmasabb, legveszélyesebb a közleke-
dés. A pályázat megnevezése is, amelyen 
nyertünk, településközpont-fejlesztés volt. 
Nyilván a focipálya mellett a sárban botor-
kálókat nem vigasztalja mindez, de az idén 
– ahogyan ígértük – rendezni fogjuk ezt a 
járdaszakaszt is. Az első lépés már tavaly 
ősszel megtörtént, amikor az AquaZala 
Kft. kicserélte a rendszeresen meghibásodó 
vízvezetéket, ami nélkül neki sem kezdhet-
tünk volna a burkolásnak. 
– 2010 „öröksége” még a beszakadt pincék 
ügye. Hogyan áll most ez?
– Tavaly nálunk is okozott károkat a szél-
sőséges időjárás, emiatt több pince besza-
kadt a településen. Ezek helyreállításához 
a vis maior keretből pályáztunk támoga-
tásra, ami egy rendkívül hosszadalmas 
folyamat. Bár az elnyert összeg nem fede-
zi a felmerülő kiadásainkat (az öt beom-
lott pincéből háromra kaptunk pénzt), a 
Fő utcán már helyrehoztuk a kárt. 

Tóth Anna

Pátyi hírek

A perbáli önkormányzat egyik beruhá-
zása a Fő utca további felújításán túl a 
Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános 
Iskola emeletes épületének és a polgár-
mesteri hivatalnak az energiaracionalizá-
lását tartalmazza. A pályázat elnyerése-
kor negyvenhatmillió forint pályázati for-
rással és tízmillió forint önerővel számol-
tak. De elfogadva a jogos igényeket és 
mérlegelve, hogy most célszerű elvégezni 
bizonyos egyéb munkálatokat, az iskolai 
épületben az átköltöztetett informatikai 
terem helyén korszerű vizesblokkot ala-
kítottak ki. A plusz munkálatok 7-8 mil-
liós költségét teljes egészében az önkor-
mányzat állja.

Az iskolai felújítást Bors Andrea igazga-
tónő felügyelte. A vizesblokknak köszön-
hetően két alsó tagozatos osztály tanuló-
inak már nem kell másik épületbe átjár-
niuk. A külső szigetelés után színezték 

a falakat, amely sárga árnyalatával szé-
pen illeszkedik a műemléki környezet-
be. Mindkét épület új, jól szigetelő külső 
nyílászárókat kapott, a falakat, a tetőket 
leszigetelték, a polgármesteri hivatalban 
pedig a már elavult fűtési rendszert – esz-
tétikai és energiatakarékos okokból egy-
aránt - korszerűre cserélték. 

Az iskola emeletes épületének felújítását 
Varga László polgármester komoly előre-
lépésnek tartja. Hasonló mértékű beruhá-
zás az iskolában 1991-ben történt, amikor 
megépült a tornacsarnok. 

Tavasszal a közösségi ház és a polgár-
mesteri hivatal közötti területet rendezik. 
A Főtér felújítás során a Közösségi Ház és 
a Coop-élelmiszer bolt közötti terület ren-
dezése már megtörtént. 

Az óvoda bővítését és felújítását célzó 
pályázatot 2010 áprilisában nyerte el 

Perbál: a községi óvoda egy teljesen új 
szárnnyal bővül, melyben három tágas és 
világos csoportszoba és tornaszoba kap 
helyet. A régi épületet belülről teljesen 
átalakítják, s a mai előírásoknak megfe-
lelő szociális helyiségekkel (konyha, öltö-
ző, mosdó) és fejlesztőhelyiségekkel lát-
ják el. Noha a csoportszobák száma négy 
marad, azonban lényegesen nagyobbak 
lesznek, így az intézmény befogadóké-
pessége növekszik. A százmilliós pályá-
zat önrészének mértékét a tervek korrigá-
lása és a közbeszerzés sikeressége határoz-
za meg, de több tízmilliós nagyságú lesz.

Regősné Báder Erika óvodavezető, Varga 
László polgármester és Urr Gábor főépí-
tész az ősz folyamán közösen végigjárták 
az utóbbi időben átadott környékbeli óvo-
dákat (Nagykovácsiban, Herceghalmon, 
Zsámbékon és Tökön) az ottani tapasz-
talatok összegyűjtése, a tervek pontosítá-
sa érdekében. Ennek eredményeképpen 
néhány ponton módosították az építé-
si tervet. Remélhetően még idén átadják 
a kívül-belül megszépült épületet.    T. A.

Két pályázatot is nyertek
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Február 10. csütörtök 18 óra

KÖZBIZTONSÁGI 
FÓRUM 

a Széchenyi István Általános 
Iskola aulájában

(Budakeszi, Knáb J. u. 60.)

Február 10. csütörtök 19 óra

A SZIÚ INDIÁNOK 
VALLÁSI ÉLETE

Somfai Kara Dávid 
keletkutató, MTA Néprajzi 

Kutatóintézet
a Budakeszi Keresztény 
Értelmiségiek vendége

a Szent László Közösségi 
Házban (Fő u. 206-208.)

Feb. 10., 17., 24. csüt. 20 óra

CSÁNGÓ CSÜTÖRTÖKÖK
a Somos, a Zurgó és 
a Fanfara Complexa-

zenekarral
Gyimesi és moldvai csángó 

táncház tánctanítással.
Tanít: Papp Eszter, Zoltán 

Eszter, Földi Lehel, 
Fülöp Attila

a Marczibányi téri 
Művelődési Házban

www.marczi.hu

Február 11. péntek 16-22 óra

NOSZTALGIA-PARTY
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban 

(EFMK)
(Fő u. 108., tel. 23/451-161)

Február 12. szombat 9 óra

GYERMEKSAKKVERSENY 
III. FORDULÓ 

Zsámbék, Zichy Iskola, 
Honvéd u. 2.

rendező: a Zsámbéki 
Sportbarátok Egyesülete, 

sakk szakosztály
IV. forduló - március 5. 9 óra 
- Bicske, Kossuth Zsuzsa 

Gyermekotthon 
Info: Pregitzer György 
sakkszakosztály vezető

30-206-4930, 

Február 12. szombat 10-13 óra
CSALÁDI NAP

a nagykovácsi Öregiskolában 
(Kossuth u. 78. 

tel.: 06-26-356-362).
vezeti: Vekerdy Mónika, k.: 
Nagykovácsi Muzsikások

Belépő: 500  Ft/fő

Február 12. szombat 19 óra

REPUBLIC-KONCERT
a herceghalmi Általános 
Iskola tornacsarnokában

(Gesztenyés út 15.)
Jegyek elővételben: 1900 Ft, 
a koncert napján: 2400 Ft
Tel.: +36 70 332 8982, 

+36 23 820 078)

Február 12. szombat 19 óra

a TARKABARKA ÓVODA 
farsangi bálja

a budakeszi EFMK-ban

Február 12-én szombat 16 óra 

ZWICKL POLKA PARTY 
- Fúvós-zenés sördélután
a budakeszi EFMK-ban

Február 14 - 27-ig
Samu Ferenc 

„ERDÉLYI UTAKON“ 
fotókiállítás

a budakeszi EFMK-ban

Február 16. szerda 19 óra

Felméri Péter 
STAND UP COMEDY-estje

a budakeszi EFMK-ban
Jegyek elővételben az 
EFMK-ban 2200 Ft

az előadás napján 2500 Ft.

Február 17. csütörtök 20 óra

A NŐI SZEXUALITÁSRÓL 
- nem csak nőknek!

Hoppál Bori 
női testtudat oktató, 

szülésfelkészítő és dúla 
A Kapcsolatok-sorozat a 
telki iskola éttermében

Február 18. 15 óra

HORTHY MIKLÓS-
EMLÉKMŰSOR

a pátyi művelődési házban
Kossuth u. 77.

Koszorúzás a Horthy-közben
16 óra megynyitó 

Kosaras Péter előadása

Február 18. péntek 16 óra 

APRÓK TÁNCA
vezeti: Czene Zsuzsa 

jegy: 500 Ft/fő

19 óra

SZÉKI TÁNCHÁZ
jegy: 1000 Ft/fő

 a nagykovácsi Öregiskolában

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!

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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LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

• 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  Elõ ren de lés: 
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 
• TANULJUNK EGYÜTT! Korrepetálást, 
intenzív készségfejlesztést tartok 
7-13 éves gyerekeknek. 
Tel.: 06-70-555-6240
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás csa-
tornavizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek 
kiépítése, átemelő szivattyú karban-
tartása. 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, szalagfüg-
göny, szúnyoghálók, reluxa gyártá-
sa, szerelése, javítása. Pontos, precíz 
munka, kedvező áron. 
Tel.: 06-70-268-9591
• FESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást vál-
lal budakeszi telephelyű vállalkozó. 
Ingyenes helyszíni felmérés, ajánlat-
készítés. Buzár Zoltán 
Tel.: 06-30-996-0000

• BŐR, SZŐRME, IRHAJAVÍTÁS, zipzár- 
és béléscsere, kisebb átalakítások. 
06-23-343-159, 06-30-522-7984
• KINEZIOLÓGIA, stresszoldás, 
Bach-virágterápia, Aura-Soma-
konzultáció. Tel.: 06-20-377-6595

• ANGOL (06-30-851-7927), FRANCIA 
és MAGYAR (06-30-389-8376) OK-
TATÁS diplomásoktól Budakeszin.
• MATEMATIKA korrepetálás általános 
é s középiskolás diákok részére. Tel: 
06-23-450-418. 06-30-469-0999
• BUDAI TÁRSKERESŐ A BÖSZÖRMÉ-
NYIN: Ha komolyan gondolja, ve-
lünk RÁTALÁLHAT! Valós adatbá-
zis garanciával. Időpont egyeztetés: 
06-30-555-8444
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-
medencében! Szakképzett pszicho-
lógusok segítenek pszichés, élet-
vezetési problémáikban. Egyéni, 
pár- és családterápiák, Life-
coaching, agytréner kezelés: rela-
xáció, tanulási potenciál fokozá-
sa, pánik-betegség kezelése. Peres 
ügyekben: igazságügyi szakértés. 
Nagy tapasztalattal, diszkrécióval! 
Időpont egyeztetés: 06-20-933-
5548
• ANGOL NYELVOKTATÁS tapasz-
talt nyelvtanárnál. Minden szin-
ten. Budakeszin, Biatorbágyon, 
Pátyon, Telkin és Budajenőn. 
Házhoz is megyek. 
Tel.: 0630 3368770
• MASSZÁZST VÁLLALOK, Budake-
szi és környékén házhoz megyek. 
Hívjon bizalommal! Bencsik Ger-
gely, okleveles gyógymasszőr. 
Tel.: 06-70-251-4983
• VÁSÁROLOK könyvet, régi képesla-
pot, egyéb régiséget. Fiatal, diplo-
más gyűjtő.  
Tel.: 06-20-205-8686 (Budakeszi) 

• MINŐSÉGI ANGOL nyelvoktatás gye-
rekeknek 3 hónapostól 14 éves ko-
rig a Helen Doron Nyelviskolában 
Budakeszin. Tel.: 06-20-477-2817
• TANULÁSBAN SEGÍTENÉK azoknak a 
gyerekeknek, akiknél a helyesírás, 
szövegértés és egyéb humán 
tárgyak elsajátítása nehézséget 
okoz. Tel.: 06-30-639-5361.

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

Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. Kérem, hogy hirdetéseiket  
minden hónap 20-ig juttassák el hozzánk!

Buda környéki Iránytû 2011. január-február

„Ha pénzkereseti lehetőségre van szükséged, vagy csak kedvezményes áron 
szeretnéd megvásárolni Avon termékeidet, keress engem és segítek az ingyenes, 
kötelezettség mentes regisztrációban, 0670-6112369.”

Február 19. szombat

A Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár

EGÉSZSÉGÜGYI TÚRÁJA 
Budakeszi környékén
tel.: 06-23-451-139

Február 19. szombat 19 óra

BÁZIS IFJÚSÁGI KLUB
A Mindless 5.1 
„underground” 

együttes koncertje
a nagykovácsi öregiskolában

Feb. 19. szomb. 19–02 óra

20 éves jubileumi 
PROHÁSZKA-BÁL

az iskola alapítványa javára
zenél a Kódex-együttes

jegy: 2500 Ft, régi 
diákoknak 1000 Ft, 

támogatójegy 1500 Ft
info: 06-30-234-5962, 

06-30-407-9397

Február 19. szombat 19 óra

a PITYPANG ÓVODA 
farsangi bálja

a budakeszi EFMK-ban

Február 20. vasárnap 15 óra

A NYUGDÍJAS KLUBOK 
farsangi bálja

a budakeszi EFMK-ban

Február 21. – március 21.

KÉPEK A FALON- 
Görgényi Gábor festményei
a nagykovácsi könyvtárban

Február 21. hétfő 17 óra

HELYTÖRTÉNETI KLUB
Klubvezető: Maier Jenő

a nagykovácsi Öregiskolában
Következő alkalom:

március 28.

Február 25. péntek 16 óra

TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ
a budakeszi EFMK-ban

Február 25. péntek 18 óra

CSALÁDPSZICHOLÓGIA
Perczel Forintos Dóra 

klinikai szakpszichológus
Semmelweis Egyetem, 
Klinikai Pszichológia 

tanszékvezető
Családi életciklusok: 

hullámhegyek és 
hullámvölgyek

a Pszichológia a családokért 
előadás-sorozatban indul

a nagykovácsi Öregiskolában

Február 26. szombat 19 óra

A BUDA KÖRNYÉKI 
SZÉKELYKÖR farsangi bálja

a budakeszi EFMK-ban

Február 28. - március 13.

FARKAS GYÖNGYI 
festménykiállítása

a budakeszi EFMK-ban

Február 28. hétfő 18 óra

EGÉSZSÉGKLUB
minden hónap utolsó hétfője
Klubvezető: Cesko Izabella 

(30/491-6833) és
Bielcsik Petra(30/632-2753)

Fülönfüggő egészség - 
fülakupunktúra

előadó: 
Szabóné Erdőszegi Klára

a nagykovácsi Öregiskolában

Március 4. péntek 14 óra

FARSANGI MULATSÁG
a nagykovácsi Öregiskolában

Március 5. szombat 19 óra

A HAGYOMÁNYŐRZŐ 
KÖR farsangi bálja

a budakeszi EFMK-ban

Március 11.  péntek 17 óra

SÁRKÁNY-KÖR
Természetjáró 

és honismereti klub
a pátyi művelődési házban
Március 12. szombat 8.15

Túra: Solymárról 
Pesthidegkútra

Info: Tihanyi Péter 
(túravezető)

30/579-9423, 
fotonzoo@gmail.com

Március 12. szombat 10 óra

CÉRNAHANGVERSENY
A furulya – bemutatja 

Kéringer Gábor
a budakeszi Prohászka –

gimnázium aulájában
(Széchenyi u. 141.)

info: 06-20-387-2286

Március 12. szombat 19 óra

BENKÓ DIXILAND 
BAND-KONCERT

a budakeszi EFMK-ban

• SZERETNE jobb egészséget, és 
több fizetést? A világon egyedü-
lálló japán wellness otthon tech-
nológia mindkettőt megadhatja 
Önnek is! Telefonáljon bátran, ha 
változtatni akar a körülményein: 
06-30-9306440
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK 
figyelem! Részben otthon 
végezhető munka! Tel: 06-20-
368-0492 és 06-30-450-4738
• MUNKATÁRSAKAT keresek 
tájékoztatási tevékenységre, azon-
nali magajövedelemmel. 
Tel.: 06-70-613-0541

• ANGOL NYELVTANÁRT keres 
a Helen Doron Nyelviskola 
Budakeszire és környékére. 
Érdeklődni lehet: 20/4772817 
vagy budakeszi@helendoron.com
• MUNKÁT KERES élelmiszergyártó és 
kereskedő cégeknél szerzett érté-
kesítési és marketing tapasztalat-
tal, kapcsolatrendszerrel, „B” ka-
tegóriás jogosítvánnyal, felhaszná-
lói számítógépes ismerettel, kom-
munikációképes angol nyelvtudás-
sal rendelkező kereskedelmi me-
nedzser. Horváth Hédi, e-mail: 
madison1@t-online.hu
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Megrendelõink igényeinek 
megfelelõen bõvítettük lakossági 

és közületi szolgáltatásainkat!
¡ 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
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!

Március 4-6. között rendezik idén az Utazás Kiállítást a 
Hungexpo területén.  Ám ha nem kedveljük a tolongást, akár 
Budakeszin is lefoglalhatjuk utazásainkat  a Babautazás Utazási 
Központban a 22-es busz végállomásánál, a cukrászda feletti iro-
dában. A cég sokrétű tevékenységéről a tulajdonossal, Czuczorné 
Kaposvári Mártával beszélgettem.

Miért éppen Babautazás?
Kisgyerekes szülőként nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy 
hosszadalmas munka kikeresni a szülőknek és gyerekeknek min-
den szempontból megfelelő úticélt. Úgy gondoltam, megköny-
nyítem a szülők helyzetét, kigyűjtöm az olyan szállodákat, víz-
partokat, programokat, melyek leginkább szolgálják a gyerme-
kek kényelmét, szórakozását. Ez a cégnév azonban sokakat elbi-
zonytalanított a tevékenységünket illetően, ezért lett UTAZÁSI 
KÖZPONT az elnevezésünk. Hiszen velünk– korosztálytól füg-
getlenül -  bárhová utazhatnak. Foglalunk szállást, árulunk repü-
lőjegyet, de iskolák és cégek csoportos utazási elképzeléseikkel is 
fordulhatnak hozzánk.
Miért érdemes Önökkel utazni?
Szakmai berkeken belüli információink alapján csak a megbízható, 
korrekt utazási irodák útjait áruljuk, ami ebben a csődveszélyes idő-
ben nagyon lényeges. Független közvetítőként nem csak egy uta-
zási iroda útjai közül, hanem az utazási piac teljes kínálatból tud-
juk utasaink számára a legmegfelelőbbet ajánlani. Mindezt ugyan-
azon az áron, ami a katalógusaikban, illetve akcióikban szerepel.
Naponta 50-60 akciós ajánlat érkezik hozzánk, ebből szűrjük ki a 
legjobbakat és kérésre azonnal értesítjük utasainkat az őket érdeklő 
akcióról. Személyes tapasztalataink és kapcsolataink révén a szállás-
helyekről valósághűbb és részletesebb információkkal rendelkezünk, 
mint ami a katalógusokba belefér, illetve az internetről kideríthető.

Ebben a szakmában különösen fontos a bizalom, ezért nagyon 
fontosnak tartjuk a korrekt tájékoztatást, hogy az utas ne zsákba-
macskát vegyen. Végül, de nem utolsósorban az egyre népszerűbb 
törzsutas toborzó akciónk miatt is érdemes velünk utazni.
Az utazás mellett színházjegyeket is árulnak . 
Bármely budapesti és vidéki programra lehet nálunk jegyet vásá-
rolni. Fontos, hogy nyomtatjuk, kézbe adjuk a jegyeket akár szín-
házról, akár koncertről, vagy kiállításról legyen szó. Előjegyzést 
vezetünk a közkedvelt darabokra, és értesítjük vásárlóinkat, ha 
sikerül lecsapnunk a hamar elkapkodott jegyekre.
Iskoláknak, óvodáknak is beszerzünk csoportos jegyeket. 
Utólagos pénzügyi elszámolással és buszok biztosításával is köny-
nyítjük a tanárok helyzetét.
Az iroda nagyobbik része játszóház jó nagy labdamedencével. 
Honnan ez az ötlet?
Sokkal nyugodtabban lehet válogatni, ha a gyerekek nem türel-
metlenkednek a várakozás közben. De nem csak ezért tervez-
tük játszóháznak irodánk egyik felét. Szülinapi zsúrokat is szer-
vezünk vagy bohóccal,  vagy akik a szokásostól eltérő programot 
szeretnének, azoknak ajánljuk a Dalolkát, ami egy hangszeres, 
dalos interaktív foglalkozás. A játszóházban található készségfej-
lesztő és fajátékokat meg is lehet vásárolni, vagy rendelni a bol-
tival megegyező áron.
Nyitva tartanak az Utazás Kiállítás idején?
Igen. Március 6-án, vasárnap délelőtt 11-től a már említett 
DALOLKÁT próbálhatják ki a gyerekek, melyre ezúton szeret-
nénk meghívni minden érdeklődőt, természetesen ingyenesen. 
14 órától pedig az utazás iránt érdeklődőknek állunk rendelke-
zésére, hiszen a vásári kedvezmények és az előfoglalási akciók 
nálunk is érvényesek. 
Várjuk szeretettel régi és leendő ügyfeleinket!                   BKA

Utazás, színház és Dalolka - Utazási 

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

Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185
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Központ Budakeszin

Nyitva tartás: H-P: 10-18  
www.utazas.arcomix.hu  Eng. szám: U-000933

Címünk: Budakeszi, Pátyi út 1. 
Telefon: 23/457-471,  20/47-66-334

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

Érdeklődjön üzletünkben személyesen vagy telefonon!

Kibővült árukészlettel 
várjuk optikánkban!

Egyes szemüvegkeretek már 
5000 Ft-tól kaphatók!

Felnőtt és gyermek szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés 
Dr. Szalka Andrea közreműködésével. 

Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon.

ÉPÜLETGÉPESZETI ÁRUHÁZUNKBAN

2011. FEBRUÁR 28-IG, A KÉSZLET EREJÉIG

2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel.: 23/530-580
www.ketkorkft.hu       aruhaz@ketkorkft.hu

kéményes gázkazánok

gázkonvektorok

tűzhelyek, vízmelegítők

bemutató darabjai 30-50% 

lapradiátorok 20% engedménnyel

bemu
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