
Pasztircsák Polina, és 
Simon Estes zsürielnök

11. oldal  

Varga László
Perbál polgármestere 

13. oldal 
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Oberfrank Pál
9. oldal  

Húszéves a
Prohászka Gomnázium 

4. oldal

Állami 
kitüntetést kaptak

5. oldal

dr. Győri Ottília 
Budakeszi polgármestere

6-7.  oldal

Elhunyt
H. Bóna Márta

4. oldal
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  A jordán 
      király 
vendége voltam

Cikkünk az 5. oldalon 

BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS

Fo
tó

: B
án

ku
ti 

Á
ko

s



Buda környéki Iránytű 

2

2011. júliusHirdetés

Utazzon a 6x6 Taxival és élvezze a budakörnyéki agglomerációban lakóknak 
kifejlesztett kedvezménycsomagunkat! Taxi rendelés esetén a név és a rendelési cím 

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

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

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

KÖVESD A 6X6 TAXIT 

A                        OLDALÁN     ÉS NYERJ!

MINDENKI, AKI EDDIG LIKEOLT 
ÉS EZUTÁN LIKEOLNI FOG, 

EGY SOROSLÁSON VESZ RÉSZT, 
AHOL KISORSOLUNK 

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

A HUNGARORING BETONJÁN!

T

KÖRT

Agglomerációs kedvezménycsomag 
A 6X6 TAXINÁL
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Kistérségi hírek

Kínai-magyar központ a Zsámbéki-medencében
A Talentis Group közleménye szerint 
a Talentis Régió lesz a Közép-Európai 
Kínai-Magyar Üzleti és Kereskedelmi 
Kooperációs Zóna helyszíne. A kínai 
miniszterelnök magyarországi látogatá-
sakor erről keretszerződés is született.

A Talentis-csoport már nyitott Kína felé, 
egy évvel ezelőtti kínai útjáról 15 aláírt 
szándéknyilatkozattal tért vissza, melyeket 
olyan cégekkel kötött, akik közép-európai 
cégközpontjukat a Talentis-térségben kép-
zelik el. Ezen elkezdődött együttműködé-
sek eredményeként a Talentis-cégcsoport 
megalapította kínai irodáját tavaly novem-
berben, Pekingben. Elsődleges célja az 
volt, hogy felkeltse a fejlett iparágakban 
tevékenykedő kínai vállalkozások érdek-
lődését Közép-Európában egyedülálló, 
tudásközpontot létrehozó program iránt. 
A Talentis Group lehetőséget kínál arra, 
hogy a high-tech iparágakban mára veze-
tő szerepet játszó távol-keleti cégek meg-
vessék lábukat az Európai Unió területén.

A kínai miniszterelnök vezetésével 
Magyarországon járt magas rangú diplo-
máciai és üzleti delegáció számos kétol-
dalú megállapodást kötött, többek között 
a Talentis-csoporttal is. Dr. Takács Ernő, 
a Talentis Group elnök-vezérigazgatója, 
valamint Li Fangrui, a Shandong Imperial 
International Investment Co. elnöke aláír-
ta a Közép-Európai Kínai-Magyar Üzleti 
és Kereskedelmi Kooperációs Övezet lét-
rehozásáról szóló keretszerződést. 

A Talentis-program bekapcsolódási lehe-
tőséget kínál kínai vállalatoknak is arra, 
hogy fejlődő high-tech iparukkal a magyar 
állam támogatása mellett megjelenjenek 
az Európai Unió egységes piacán. Ennek 
legmegfelelőbb helyszínét a Talentis 

Régióban, a Zsámbéki-medencében jelöl-
ték ki, erősítve ezáltal Közép-Európa első 
és legnagyobb tudástérségének létjogo-
sultságát. Az EU-n belül tehát elsőként 
itt jöhet létre egy komplex szolgáltatáso-
kat és lehetőségeket nyújtó Kínai Üzleti és 
Kereskedelmi Övezet. - áll a Talentis köz-
leményében.

Még 2011 februárjában szándéknyi-
latkozatot írt alá közös gazdasági tár-
saság alapítására a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) és a Talentis 
Program vezetője. Kenyeres Sándor, a 
Talentis-csoport igazgatóságának elnöke 
akkor arról számolt be, hogy a program 
2009 végén lezárult első szakaszában, a 
Zsámbéki-medencében herceghalmi köz-
ponttal, megépült az ország egyik legna-
gyobb logisztikai központja, az Agrogate 
Hungary, az első környezettudatos, elő-
városi irodapark és innovációs központ, 
valamint a mikro-, kis- és középvállalko-
zásokat befogadó Talentis Business Park 
és Innovációs Központ is.

A tapasztalat Európa- és világszerte az, 
hogy a Talentishez hasonló tudásrégi-
ós projektek ott tudtak igazán sikeresek 
lenni, ahol a magántőke mellett az állam 
is katalizátorszerepet vállalt – indokolta a 
kormány döntését Fellegi Tamás nemzeti 
fejlesztési miniszter. Az állam első körben 
földterületek apportjával száll be a kuta-
tás-fejlesztési és innovációs vállalkozás-
ba, ezzel 10-15 százalékos tulajdonrészt 
szerez. Az NFM egyidejűleg megkezdi a 
program eddig elkészült terveinek átvilá-
gítását és 2014. december 31-ig véglegesí-
tik az egész projektcsomagot. Azzal, hogy 
a Talentis bekerült az Új Széchenyi-terv 
programjai közé, a miniszter szerint euró-

pai uniós forrást is be lehet vonni a meg-
valósításába.

A tudásalapú térségfejlesztési program 
főbb elemei a kutatás-fejlesztés, az inno-
váció, az oktatás és a technológia. Ezekhez 
társul horizontális elemként egy nagy lép-
tékű infrastruktúra-fejlesztés, valamint a 
térség környezeti és életminőségi feltétele-
inek javítása. A program deklarált fő célja 
egy olyan kelet-közép-európai tudásköz-
pont kialakítása, amely az Új Széchenyi 
Terv nemzeti programjai között ugyan-
csak szereplő szegedi lézerközponttal 
együtt képes felvenni a versenyt a világ 
nagy szellemi központjaival. 

Adókedvezmény 
sporttámogatásra

Társasági-adókedvezményt szavazott meg 
az országgyűlés az öt látvány-csapatsport 
(a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlab-
da, a vízilabda és a jégkorong) valame-
lyikét támogató vállalkozások számára, és 
sportolók is választhatják az egyszerűsí-
tett közteherviselési hozzájárulás (ekho) 
szerinti adózást. Egyaránt támogathatók 
az amatőr és a hivatásos sportszerveze-
tek vagy az azokat támogató közhasz-
nú alapítványok, a sportköztestületek és 
a látvány-csapatsportágak sportszövetsé-
gei. A támogatás felhasználható utánpót-
lás-nevelésre, a csapatok működési jellegű 
ráfordításaira, infrastruktúra-fejlesztésre.

2020-ra összeérhet 
a körgyűrű

A gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesz-
tését négy időszakra osztja a kormány. 
Az első az idén indul és 2016-ig tart, míg 
az utolsó a 2025 és 2027 közti időszak a 
legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent 
kormányhatározat szerint. 

A 2016-ig tartó első szakaszból kieme-
lésre érdemes az M2 autóút, amely az 
M0-tól Vác délig épül meg 2x2 sávval. 

A 2017-2020 közti időszakban tervezik 
bezárni a főváros körül az M0 autóutat, 
míg a 2021 és 2024 közti időszakban az 
M0 egyes szakaszai 2x3 és 2x4 sávosra 
bővülnek. Az utolsó, a 2025 és 2027 közti 
időszakra a bővítések lesznek jellemzők. 
Például 2x4 sávosra bővül az M7 és M1 
közös bevezetője, míg az M3 Budapest és 
Hatvan közt 2x3 sávos lesz. 

Egyelőre három ingatlanjától kénytelen 
megválni a Pest megyei önkormányzat, 
hogy törleszthesse négymilliárd forintos 
adósságát. A megye folyamatosan csök-
kenő bevételeiből még 56 intézményét is 
fenn kellene tartania. 

A megye 2,5 milliárd forintra nyújtott 
be igényt az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetbe került önkormányzatok számá-
ra kiírt pályázaton, de a döntés egyre csak 
húzódik, ezért a nagyobb értékű, kihasz-
nálatlan ingatlanjaitól igyekszik gyorsan 
megszabadulni. A volt Rókus kórház egy-
milliárd forintra becsült, Tárogató úti 

ingatlan-együttesét évek óta hiába hir-
detik, ezért a közgyűlés legutóbbi ülésén 
döntött a 221 négyzetméteres tóalmási és 
a 326 négyzetméteres ráckevei ingatlan 
eladásáról is. Az előbbi körülbelül 14, az 
utóbbi 20 milliót érhet. 

A NAV jelzálogot jegyeztetett be a több 
mint 2 ezer négyzetméteres fonyódi üdü-
lőre és egy 900 négyzetméteres budapesti, 
Építész utcai ingatlanra, a megyei kataszt-
rófavédelem volt irodáira is. A két ingat-
lan becsült összértéke körülbelül 260 mil-
lió forint - közölte az önkormányzat sajtó-
főnöke az MTI-vel.

Ingatlanokkal törlesztene
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Köszönet
Köszönetet mondunk minden kedves 
rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik sze-
retett kislányunk, Tamás Mónika teme-
tésén részt vettek, mély fájdalmunk-
ban őszinte együttérzéssel osztoztak. 
Köszönünk minden segítséget, támoga-
tást, adományt, képeslapot, amelyet a csa-
lád és Mónika a betegsége alatti hosszú 
hónapokban kapott.

„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.” (József Attila)

Köszönjük, a Tamás-család

A tizennégy éves Tamás Mónika a buda-
keszi Széchenyi István Általános Iskola 
7.b. osztályos tanulója szervezetében tavaly 
nyáron állapítottak meg egy igen súlyos 
immunbetegséget, az aplasztikus anémi-
át. Állapota rohamosan súlyosbodott és 
novembertől már a Szent László kórház 
egy teljesen steril szobában várta a csontve-
lő átültetést. A beteg ápolása miatt aktívan 
dolgozni nem tudó, a kórházban egymást 

váltó szülők támogatását nagyon sokan fel-
vállalták, Budakeszin jótékonysági rendez-
vényeket is tartottak, hogy a nehéz helyzet-
be került család a kórházból majd hazatérő 
beteg számára az otthoni steril körülménye-
ket is ki tudja alakítani. A csontvelő-átülte-
tés jól sikerült, de a gyógyszeres kezelés oly-
annyira felőrölte a legyengült fiatal szerve-
zetet, hogy június 6-án a teste alulmaradt a 
betegséggel folytatott küzdelemben.

Budakeszi hírek

Június 25-én este a Herceg tánccso-
port tagjaié volt a budaörsi Jókai Mór 
Művelődési Ház nagyszínpada és a szü-
lőkkel, ismerősökkel, barátokkal telt meg 
a nézőtér. Legutóbb két éve mutatták be a 
darabot, de a szereplési vágy és a lendület 
mit sem változott.

A tánccsoport egy éven át készült az elő-
adásra, és a nagy fellépést másfél hetes 
tánctábor előzte meg, ahol nem csak 
a mozgást és a táncokat gyakorolták, 
hanem a csapatösszetartást is erősítették. 
A darabban majdnem minden gyereknek 
külön szerep jutott, ez még inkább megne-
hezítette a felkészülést. Érdekes volt látni, 
ahogyan a gyerekek megtanulnak „ráhan-
golódni” a szerepükre, és elkezdik beleélni 
magukat a színdarabba. Az előadás külön-
legessége, hogy a koreográfiát Dés László 
és Geszti Péter zseniálisan megírt zenéjére 

épített néptánc-elemekből állí-
tották össze. 

A közel másfél órás táncjáték 
megtanulásához és előadásához 
nagyon sok segítséget kapott a 
tánccsoport volt tagoktól, szü-
lőktől, testvérektől, barátoktól. 
Ez az este az övék volt, a sok 
mosoly, a könnybe lábadt szülői tekinte-
tek jelentették a teljes győzelmet a min-

dennapok, a sablonosság és a középsze-
rűség felett. 

A dzsungel könyve

Június 24-én szentelték pappá a budakeszi Szilágyi 
Szabolcsot, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium volt 
diákját Székesfehérváron, a Szent István bazilikában. A fia-
tal pap új miséjét június 25-én Budakeszin tartotta a plébá-
niatemplomban.

Szilágyi Szabolcs hat évvel ezelőtt érettségizett a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziumban. Pappá szentelését köve-
tően, Spányi Antal székesfehérvári püspök felajánlásának 
köszönhetően, tanulmányait Rómában folytatja majd. 

A budakeszi gimnázium diákjai közül Szilágyi Szabolcs már 
a második, akit pappá szenteltek. Elsőként Ambrózy Tamás 
választotta ezt a hivatást. Ő most Csákvár plébánosa. Ifjabb 
Szemere Jánost, aki a budapesti piarista gimnáziumban vég-
zett, tavaly szentelték pappá. Jelenleg Rómában jogot tanul.

Zene: Dés László – Geszti Péter • Koreográfia: Faludiné Kóthy Eszter, Király Ágnes, 
Király Csilla • Hangosítás: Csaplár Gergő/ Solt Mátyás • Video/fotó: LouiSe •
Szereplők: Berecz Katinka, Berecz Natália, , Cseh Vivien Fanni, Dózsa Bianka, 
Faludiné Kóthy Eszter, Gombos Alexandra Erzsébet, Gyimes Luca Kamilla, Hajdu 
Ádám, Kedves Tamás, Kerekes Barbara, Király Ágnes, Király Csaba, Király Csilla, 
Kiss Dorottya, Monostori Ivett Kinga, Nagy Noémi Liána, Nagy Vivien Lilla, Oláh 
Nikolett, Pásztor Soma Máté, Szommer Evelin, Szongoth János Máté, Zalai Milán 
Márk

Szilágyi Szabolcs új miséje

A budakeszi Power 
Station Egyesület öt 
éremmel tért haza a 
június 11-19. között 
Egerben rendezett 
fekvenyomó Európa-
bajnokságról, ráadá-
sul Szabó Ozor 
János új világcsú-
csot is felállított. 
A különböző súlycsoportokban zajló nem-
zetközi megmérettetésen a három aranyat 
Mezei Katalin, Kaiser Krisztián és Szigeti 
Norbert nyerte. A dobogó második fokára 
Szabó Ozor János és Kovács Andrea áll-

hatott fel. Bálint Balázs a 
negyedik helyen végzett.

Szabó Ozor János ugyan a 
második helyre szorult, de 
a helyezését már nem befo-
lyásoló, negyedik körben, 
225,5 kg-os teljesítményé-
vel mégis maga mögé uta-
sította a 225 kg-nál meg-
rekedt szlovén versenyzőt, 

s parasportolóként új világcsúcsot állí-
tott fel.

Szabó Ozor Jánost 2010-ben Buda-
kesziért emlékéremmel tüntette ki a buda-
keszi önkormányzat.

Három aranyat szereztek

Balczó András 
Budapest díszpolgára lett
Csepelen 1996-ban, három évvel ezelőtt 
szülőföldjén, Kondoroson, június 20-án 
pedig Budapesten lett díszpolgár a felesé-
gével és tizenkét gyermekével Budakeszin 
élő Balczó András. A Nemzet Sportolója a 
Fővárosi Közgyűlés ünnepi ülésén vette át 
a kitüntető címet. 

A Csepel SC egykori háromszoros olim-
piai, tízszeres világbajnok öttusázó-
ja olyan kiválóságok társaságában kapta 
meg az elismerést, mint Csukás István 
író, Egerszegi Krisztina ötszörös olimpi-
ai bajnok úszó, Eperjes Károly színmű-
vész, Kovács Kati énekes, Kásler Miklós, 
az Országos Onkológiai Intézet igazga-
tója, Kopp Mária egyetemi tanár, Szirtes 
Ágnes színművész, Makovecz Imre építész, 
Papp Lajos szívsebész, Sánta Ferenc hege-
dűművész és Szervátiusz Tibor szobrász-
művész. Posztumusz kapta az elismerést 
Mádl Ferenc akadémikus, volt köztársasági 
elnök, Skrabski Árpád informatikus-szocio-
lógus, valamint Elvis Presley amerikai éne-
kes is. A Lengyel Köztársaság volt elnöke 
Lech Walesa később veszi át az elismerést.
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– Hogyan esett Önre a választás, hogy az első 
lovaszíjász versenyen Magyarországot képvi-
selje?
– A jordán király megbízottja a hagyomá-
nyos technikát művelő iskolákat keres-
te. A németországi Bambergben még egy 
Európa-bajnokságot is szerveztek, ahol a 
mi törzsünk csupán egy bemutatót tar-
tott, de oly mértékben sikerült felhívni 
magunkra a figyelmet, hogy a királyi kül-
dött, aki maga is lovasíjász, személyesen 
is ellátogatott hozzánk Pomázra, s végül 
a kétfős meghívást a mi iskolánk kapta. 
Az ősz óta rendszeres pontszerző edzése-
ken és háziversenyeken összesített pont-
számok alapján a törzs végül engem jelölt 
a versenyre mesterem, Cozmei Mihai 
mellé.
– Milyen versenyszámokban kellett helytáll-
niuk?
– Három versenystílusban versenyeztünk, 
első nap magyar stílusban. Ez volt az 
egyetlen versenyszám, ahol a jordán király 
is jelen volt. Egy 90 méteres pályán a lóval 
vágtában, három osztásban, előre, oldal-
ra és hátrafelé kellett az íjjal célba találni, 
három futamban. A legtöbb pontot a hát-
rafelé lövés ér. Az első nap még nagyon 
ideges voltam, messze a megszokott ered-
ményeim alatt teljesítettem. Erős széllöké-
sek voltak, s órákig várakoztattak bennün-
ket teljes díszben a napon. A király jelen-
léte miatt a királyi zenekar a közelünk-
ben dobolt, ami a lovakat nagyon idegesí-
tette. Később kiderült, a többieknek sem 
ment valami jól, alig néhány induló tudott 
értékelhető lövést leadni ebben a verseny-

számban. Harmadik helyezést értem el. 
Az első az amerikai Lukas Novotny lett, 
aki egy időben Kassai Lajos tanítványa 
volt. Egy jordán versenyző végzett a máso-
dik helyen, akinek az edzője a versenyt 
szervezte, s Magyarországon többször járt 
tapasztalatcserére. 
– Milyen lovakon versenyeztek?
– A királyi ménesből nekünk szánt keret-
ből kaptunk arab-andalúz keverék lova-
kat. Egyszer lehetett cserélni, amit igény-
be is vettem, mert az első ló nagyon félt 
a lövéstől, s az a néhány óra, amit a ver-
seny előtt együtt tölthettünk, kevés volt 
a hozzászoktatásra. Végül egy 12 éves, 
tapasztalt, legyes szürke, herélt lovon ver-
senyeztem.
– Milyen versenyszám volt még? 
– A koreai versenyben egy 90 méteres 
pályán az első körben egy célra kell lőni, a 
másodikban kettőre, majd egy 150 méte-
res pályán öt célt kellett eltalálni. A har-
madik kör nehézségét jelzi, hogy jutalom-
pontot kapott, akinek kettőnél több táb-
lát sikerült meglőnie. Ebben a verseny-
ben második lettem. Az első helyen egy 
jordán versenyző végzett. A harmadik ver-
senyszám a „kabak-lövés” volt. Itt ere-
detileg egy 7 méteres póznára erősített 
tököt, jelen esetben egy fémkorongot kel-
lett meglőniük háromszor a versenyzők-
nek, két méteren belülről. Itt pluszpont 
akkor járt, ha a klasszikus stílusban, azaz 
a nyeregben előre dőlve, majd kifordulva 
sikerült célba juttatni a nyilat. A jordán 
csapatból többen képesek voltak erre a 
bravúrra, ami azt igazolta, hogy a helyi-

ek nagyon komolyan vették a felkészü-
lést. Meg is nyerték ezt a versenyszámot. 
A második én lettem.
– Az összesített versenyt azonban Ön nyerte!
– Igen, az összesítés alapján magyar győ-
zelem született. A második az ameri-
kai Lukas Novotny lett, a harmadik 
helyet jordán versenyző szerezte meg. 
A jordánokat nagyon meglepte ez az ered-
mény, mert erősen jordán győzelemre szá-
mítottak. De nagy szeretettel vettek körül, 
s már a jövő évi versenyre is meghívást 
kaptunk.
– Mit szóltak az itthoniak ehhez a győzelemhez?
– Édesanyám, édesapám kinn voltak 
velem, s nagyon boldogok voltak. Az egyik 
törzstársam pedig sms-ben tájékoztatta az 
itthoniakat a fejleményekről. Hazaérve 
aztán csupa vidámság és öröm fogadott. 
– Meséljen arról, hogyan indult a lovas pálya-
futása? Mikor került kapcsolatba a lovakkal?
– Tizenegy éves kortól öt évig a Budakeszi 
Erdészetben lovagoltam, akkor még angol 
nyeregben, majd a pomázi Magyar Vár 
Táborban megismerkedtem mostani mes-
teremmel, Misivel (Cosmei Mihai), és a 
lovasíjászat mellett döntöttem. Kezdetben 
a Kassai-kánság keretében a Kassai-
rendszerben működtünk, de két év után a 
mesterem kivált, s én követtem.
– Mit jelent: Kassai-kánság?
– Kassai Lajos a legnagyobb név ma az 
országban lovasíjász körökben. Ő ter-
jesztette el Magyarországon, de a világ 
egyre több országában is a XXI. századi 
lovasíjászatot, s ő alakította ki a magyar 
stílusú versenyszámot. Az országban ma 

A jordán király vendége voltam
Június 9-10-én rendezték az első lovasíjász világversenyt a 
jordániai Ammanban. II. Abdullah jordán király és személyes 
megbízottja előzetes felmérés és személyes kapcsolatfelvétel 
alapján döntötte el, hogy kiket hív meg a versenyre. Három 
kontinens tizennyolc országából harminchat versenyzőt 
választottak ki, akik magyar és koreai stílusban, valamint 
kabaklövészetben mérhették össze erejüket a jordán kirá-
lyi udvar vendégeként. Magyarországot ketten képviselték: 
Cozmei Mihai, a róla elnevezett lovasíjász törzs vezetője és 

tanítványa, a budakeszi Ruszák Mátyás, a Széchenyi István 
Általános Iskola és a Nagy Sándor Gimnázium volt diákja. 
A Makkosmárián élő, 21 éves fiatalembert, miután mindhá-
rom versenyben dobogós helyezést ért el, az összesített pont-
számok alapján a világverseny győztesének nyilvánították. 
A jelenleg Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon 
Karának ménesgazda szakán tanuló Ruszák Mátyással 
páratlan győzelméről beszélgettünk, s mindarról, amit a 
lovasíjászatról feltétlenül tudni kell.

Balról jobbra: A lovasíjász verseny abszolút győztese, Ruszák Mátyás, édesapja, Ruszák Miklós és a jordán főherceg
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K I A D Ó 
Kiadó Budakeszi központjában, a Fő u. 143. alatti, 

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

Felhasználási lehetőség: 
pénzintézet, bemutatóterem, rendelő,

üzlet, cégtelephely, iroda stb.
Érdeklődni lehet 

a 06 30 343 2210 telefonszámon.

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

- Grill kolbász és pácolt grill húsok nagy választékban

2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Tulajdonos: Kukli Gábor

Telefon: 0623/343-324

már különböző székhelyű törzsek foglal-
koznak lovasíjászattal, élükön tanítókkal, 
s e törzsek vezető mesterük nevét vise-
lik. A kánság saját, a törzs bérelt terület-
tel rendelkezik. A Cosmei-törzs a Magyar 
Vár Tábor területén működik és Íjász 
Útja Iskolának hívják (www.ijaszutja.hu). 
Mesterem mélyebb kutatásokba kezdett 
a lovasíjászat ősi (avarkori, honfoglalás 
kori, perzsa, egyiptomi, mameluk) hagyo-
mányaiban, amelyeknek elemeiből ala-
kítja ki a saját irányvonalát. Kipróbálunk 
különböző lovaglási technikákat, tegeze-
ket, nyergeket, íjakat, íjfeszítési módokat, 
hogy a leghatékonyabb módszereket meg-
találjuk és továbbfejlesszük. A mesterem 
által kialakított iskolát nemrégiben Kassai 
Lajos is elismerte.
– A lovasíjászat milyen eszközöket használ?
– Magas kápájú nyeregben lovagolunk, 
amihez térdtámaszt használunk. Így 
tudunk egy stabil pózban, ún. vadász-
vágtában vagy hárompont-ülésben lőni, a 
hátsó kápán, a térdtámaszon és a kengyel-
ben támaszkodva. Ebből a helyzetből még 
harc közben is nehéz kimozdítani a lovast. 
Az íjakat megkülönbözteti a mérete, hosz-
szú vagy rövid húzású, van-e és mekkora 
szarva, a markolat formája milyen fogást 
enged és mennyire dinamikus - talán 
ez a legfontosabb. Molnár János-féle, 46 
font erejű kentaur hun íjat használok, 
ami hasonló kategóriájú íjakkal összevet-
ve sokkal hosszabban és erősebben tolja a 
vesszőt. Erre még rásegíthet, ha az ideget a 
kilövés pillanatában megcsavarjuk. A nyíl-
vesszők készülhetnek fából, alumínium-

ból és karbonból. Én alumínium vesszőt 
használok, pulykatollazással. A Magyar 
Vár Táborban köves a talaj, s az alumíni-
umvessző nem törik, inkább csak elgörbül, 
ami egy bizonyos határig még javítható.
– Mi kell a pontos lövéshez? Annyi mindenen 
múlhat: a széltől, a ló mozgásától, a feszítés 
erősségétől, a technikától... 
– A lövésnek rutinszerűen pontosan kell 
történnie. Több ezer nyílvesszőt ki kell 
lőni még talpas íjászként, mielőtt az íjjal 
lóra ülhet az ember.
– A különböző iskolák összemérik-e erejüket egy-
más közötti versenyeken?
– Sajnos az iskolák nem rendeznek egy-
más között versenyeket, pedig jó lenne, ha 
megismerhetnénk és tanulhatnánk egymás 
technikáját. Sajnos a törzsfők gyakori riva-
lizálása a tapasztalatcserét megnehezíti.
– Költséges sport a lovasíjászat?
– Meglehetősen. Vagy órabért kell fizetni 
a ló után, vagy lovat kell tartani, ami sze-
rencsés esetben is legalább harmincezer 
forint havonta. Meg kell venni a lószerszá-
mokat. Az íj 30-50 ezer forint között van. 
A vesszők darabja 1500- 2000 forint, ami-
ből az edzéshez legalább harminc darab 
szükséges.
– Van saját lova?
– Egy 180 centiméteres marmagasságú, 
hatéves kisbéri félvér kancát lovagol a 
családunk. Viszonylag nagytestű ló, 190 
centiméteres testmagasságom és a test-
súlyom miatt szükség is van rá.  Alig egy 
évvel azután, hogy elkezdtem lovagol-
ni, az egész család rákapott erre a sport-
ra, lovagolnak a szüleim és a két testvé-

rem is. Réka húgom hypoterapeutának 
készül, vagyis fogyatékos gyerekeken sze-
retne lóterápiával segíteni, Csenge húgom 
pedig szintén lovasíjász.
– Mi lelkesíti leginkább ebben a sportágban?
– A természetközeli testmozgás, ami tel-
jesen kikapcsol a mindennapokból. 
A lóval való kapcsolat: egy másik élőlény-
nek a megismerése, megértése, nevelése és 
a vele való összhangnak a kialakítása szá-
momra egy csodálatos és nagyon különleges 
dolog. A hagyományok őrzése, újra felkuta-
tása is nagyon izgalmas és érdekes vállalko-
zás, melynek során az ember sokkal job-
ban megismerheti önmagát, könnyebben 
megértheti embertársait, a magyar múltat, 
a magyar történelmet. Iskoláim elvégzé-
se után is lovakkal és a hagyományőrzés-
sel szeretnék foglalkozni. A hagyomány-
őrzésnek olyan irányú fejlesztését tűztem 
ki célomul, hogy az a magyar hagyomá-
nyokban minél mélyebben gyökerezzen, 
és minél magasabb színvonalon művelhető 
legyen. Nem csak a lovasíjászatot, hanem 
a lovas és gyalogos harcművészeteket is 
ide értem, mint a kopja, kard, íj, dobó és 
közelharci fegyverek használata. Nagy hiá-
nyosságnak tartom Magyarországon, hogy 
nehézségekbe ütközik a lovakról koncent-
ráltan magas szintű tudást elsajátítani. 
Másrészt a magyar lovas élet elsősorban az 
angol stílusú lovagláson alapul. Pedig nem 
kellene más nemzeteket másolnunk, csak 
a fáradtságot kéne venni, hogy felkutassuk 
és alkalmazzuk a lótartás, a lónevelés és a 
lovaglás valóban magas színtű, régi magyar 
hagyományait.             Koós Hutás Katalin
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a budakeszi köztemető fenntartására és üzemeltetésére

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) és annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki 
a Budakeszi 2402 hrsz. alatt felvett, „temető” megjelölésű, 44565 
m2 alapterületű köztemető fenntartására és üzemeltetésére.

A temető műszaki adatai:
- Területe: 330 m x 135 m-rel emelhető telekhatárra történő kerítés 
áthelyezéssel (helyszínrajz és változási vázrajz) 
- Építmények: ravatalozó, kolumbáriumfalak, drótkerítés, kapuk.
- Közművek: villany, vízvezeték, szennyvízcsatorna.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. augusztus 10. 16 óra 
A pályázatot „Budakeszi Temető üzemeltetésének pályázata” 
jeligével zárt borítékban Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalában 
személyesen vagy postai úton – 2092 Budakeszi, Szőlőskert utca 21. 
- lehet benyújtani. 
A pályázatok elbírálása a benyújtást követő képviselő-testületi 
ülésen történik, a szakbizottságok véleményezése után.

A pályázathoz csatolni kell:
1. A pályázó elérhetőségeinek megadása (postacím, telefon, 

e-mail).
2. A pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy vállalkozói 

igazolvány.
3. 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás a NAV-tól és a 

helyi adóhatóságtól arról, hogy köztartozása nincs.
4. A pályázó bankja(i)nak igazolása arról, hogy számláin az 

utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozása 
nem volt.

5. A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy ellene csőd- vagy 
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

6. Igazolások becsatolása arról, hogy a pályázó rendelkezik a 
Törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi 
engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, a feladatok 
ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.

7. Temető üzemeltetői referenciák.

A pályázatban mutassa be 
a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

1. Az üzemeltetési feladatellátás részleteit.
2. A feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
3. A temetőben tervezett fejlesztéseket.
4. A közüzemi költségek (víz, villany) viselésének módját.
5. A pályázó temetési szolgáltatások körében, 

a) hogyan biztosítja a Törvény 17. § (2) bek. szerinti egyenlő 
bánásmód követelményét a temetkezési szolgáltatók 
tekintetében,

b) hogyan biztosítja a temetésfelvétel és a temetéshez 
szükséges kellékekkel való ellátást,

c) az alkalmazandó szolgáltatási árjegyzéket, külön 
részletezve a legolcsóbb temetés, köztemetés költségét,

d) teljesítenie kell a Törvény III. fejezetében a temetkezési 
szolgáltatókra vonatkozó követelményeket, továbbá a 
Korm. rendelet 47-53. §-ában, valamint az 55. §-ban 
foglaltakat, illetve rendelkeznie kell a jogszabályi 
engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint 
a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és 
személyi feltételekkel és azokra vonatkozóan igazolásokat 
kell becsatolnia,

e) bemutatni a temetkezési szolgáltatási tevékenység 
részleteit.

6.     Üzemeltetési szabályzatban foglaltakra vonatkozó elképzelésit.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás 
körében az alábbi feladatokat köteles ellátni a temető törvény 

16. §-a szerint:
a) meghatároznia a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben 

végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői 
rendjét;

b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve 
a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely 
kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának 
feltételeit, a nyitva tartási időt;

d) biztosítani a ravatalozó, és annak technikai berendezései, 

tárolók és hűtők, a temető egyéb közcélú létesítményei 
(infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;

e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, 
biztosítani a temető nyitását, zárását;

f) megőrizni a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
h) kijelölni a temetési helyeket;
i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak 

karbantartását, síkosság-mentesítését és a hóeltakarítást;
j) összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;
k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a 

ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói 
tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a 
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

m) gondoskodni az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:
1. A temető üzemeltetési feladatok költségei az üzemeltetőt 

terhelik. Az önkormányzatot terhelő költségek: köztemetés, 
beruházás.

2. A lejárt sírhelyhasználat újraváltása esetén a teljes díjbevétel az 
üzemeltetőt illeti meg.

3. Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről 
és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről 
(pl. díjak feltüntetése) a temetőben és a telephelyén 
hirdetményt kifüggeszteni.

4. Az üzemeltető köteles a temető őrzés-védelméről gondoskodni.
5. Az üzemeltetési tevékenység Korm. rendeletben meghatározott 

műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi 
feltételek szerint gyakorolható. Tevékenységének gyakorlásakor 
az üzemeltető a jogszabályokban meghatározott alapelvek 
érvényesülését köteles biztosítani.

6. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az alábbiakra:
a) A tevékenységét más gazdasági tevékenységétől 

számvitelileg elkülöníti.
b) Az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az 

önkormányzatot évente tájékoztatja a nyilvántartásokkal 
összekapcsolva. A temetési igényekről vezetett 
nyilvántartások ezen beszámoló részét képezik. 

7. Fűnyírás
8. Kolumbáriumfal létesítése, exhumált maradványok elhelyezése 

és a temetőben történő egyéb fejlesztések az önkormányzattal 
egyeztetett módon történhetnek.

9. Az üzemeltetőnek a kegyeleti közszolgáltatás mellett 
temetkezési szolgáltatást is nyújtania kell, és a szerződést 
követő három hónapon belül a lakossági igényeket kielégítő 
telephelyet és irodát kell nyitnia Budakeszin. (A kialakítás a 
temetésben is biztosítható szerződés szerint.)

10. A nyilvántartó könyveket elektronikusan is vezetni köteles és a 
nyilvántartásokról negyedévente beszámol. 

11. A temető üzemeltetésével összefüggő részteljesítései 
elmulasztása esetén a szerződésben kikötött kötbér 
megfizetésére köteles. 

12. Az önkormányzat temetővel kapcsolatos rendeletében 
meghatározott díjakon kívül egyéb díjakat nem állapíthat meg.

13. A temető területén egy napot meghaladó tárolás (pl. sírkő) tilos.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a 
jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve 
felújítást vállal.

Az üzemeltető a temető területének és létesítményeinek 
használatáért évente, negyedéves bontásban a szerződésben 
meghatározott díjat fizet, amely évente az infláció mértékével 
emelkedik.

A pályázat elbírálása során a fő bírálati szempont a pályázó által 
kínált minél magasabb összegű éves díj.

A temető üzemeltetési szerződése határozott, 5 éves 
időtartamra, 2011. szeptember 9. napjától 2016. szeptember 9. 
napjáig jöhet létre.

A temető helyszíni bejárásra és felvilágosítás nyújtására a 
résztvevők számára 2011. július 18-án 11 órától 13.30-ig kerül sor.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval a budakeszi köztemető 
fenntartására és üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
köt a Törvény IV. fejezetében foglaltak szerint.

Budakeszi, 2011. június 30.              Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília
polgármester
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Június 17-19. között rendezte Páty a 
hagyományos pincenapok tizennyolca-
dik programsorozatát

A rendezvények sorát péntek este a pátyi 
Körtánc-kör tánccsoport előadása nyitotta 
a Közösségi Házban. E hétvégére érkeztek 
meg Páty németországi testvérvárosából, 
Kirchheimből a vendégek, akik szomba-
ton a Közösségi Ház udvarán ünnepélyes 
keretek között Pátynak adományoztak egy 
valóságos tűzoltóautót és átadták a helyi 
rászorulóknak szánt jótékonysági adomá-
nyaikat is. Az ajándékok elosztásában az 
önkormányzatot a Pátyi Karitász Csoport 
segítette.

Idén a rendezvény központi helye a 
Hagyományok Háza és a Nagyrét volt. 
Szombaton a Ház nagyszobájában 
Peregovits Margit nemezmunkáiból nyílt 
kiállítás, s a hátsó udvar fedett részében 
Szloboda Lajos katolikus hittanár felszen-
telte a kemencét. „Sokféle ételünk van, 
azonban csak egyetlen egy olyan, melyet 
minden nap magunkhoz tudunk venni 
úgy, hogy azt nem tudjuk megunni. Ez 
pedig a mindennapi kenyerünk, melyért 
hálát adunk a Jóistennek. Ezért hisszük 
azt, hogy Jézus nem véletlenül a kenyér 
alakjában akart velünk maradni.”

Kristó Sarolt, a Pátyi Magyarok 
Szövetsége Hagyományőrző Egyesületének 

elöljárója ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a hely, ahol a kemence épült „a falu 
minden lakója előtt nyitva áll, aki jó szán-
dékkal és segítőkészséggel közeledik. A 
kemence az ősi falusi házakban központi 
szerepet töltött be, ugyanis fényével, hőjé-
vel a Napot idézte, így a ház egyik leg-
szebb helye volt.”

Székely László polgármester az idei év 
különlegességének nevezte Páty első írásos 
említésének 725. évfordulóját. „Elődeink 
szellemiségéhez híven, munkájukat elis-
merve igyekszünk továbbvinni e rendez-
vény szép hagyományát.”

Szombat délután az égiek is kegyesek vol-
tak az ünneplőkhöz, így a Nagyréten hon-
foglalás kori harcművészeti bemutatót tar-
tott a budajenői Levéd őrsége Íjászcsoport. 
Este a művelődési házban Éjféli Kiáltás 
címmel a Gospel Kórus jótékonysági kon-
certet adott az autóbaleset miatt régóta 
kómában fekvő Sebők Vivien javára. 

A Pincehegyen már a délelőtti órák-
tól zajlottak a különböző nép- és köny-
nyűzenei programok. A helybéli és a kör-
nyékről érkező hagyományőrző tánccso-
portokat nagy érdeklődés és kitörő taps 
köszöntötte. Fellépett a Mányi Német 
Hagyományőrző Táncegyüttes, a Pátyi 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a 
Budajenő-Telki Székely Társulat. A pátyi 
Tintér Gabriella és Ondrik János dalcsok-
rai szintén óriási sikert arattak. 

A nagyszínpadon Spiriev Teo dalai nem 
csak a fiatal lányok szívét dobogtatta meg, 
hanem a nagymamák is együtt daloltak a 
közvetlen és kedves fiúval.

Vasárnap az épülő Szent Imre templom-
ban tartottak közös magyar-német szent-
misét. A testvérvárosunk képviseletében 
érkezők a templomépítésre 1000 eurót 
adományoztak. 

Sajnos a délutáni programokat részben 
elmosta az eső és elfújta a hideg szél. Így a 
Gyermekpince programjait végül a műve-
lődési házban tartották meg.              -h.-

Pátyi hírek

Pincenapok, tizennyolcadszor

Új orvosi rendelő
Június 29-én nyitotta meg kapuit a 
Helios Egészségcentrum a Széchenyi 
utcában, a gyógyszertár mellett. Ez 
már a harmadik rendelő Pátyon, mely-
ben  az Országos Egészségpénztár 
támogatásával vehetnek igénybe házi-
orvosi ellátást a betegek.

Az emeleten 
magánrende-
lőt alakítottak 
ki, ahol jelen-
leg egy lágylé-
zer-terapeuta 
rendelés műkö-
dik, de össze-

sen 9-12 szakrendelésnek tudnak helyet 
biztosítani. A tervek szerint decemberre 
már nőgyógyászat, gyermek pulmonológia, 
szemészet, gasztroenterológia, bőrgyógy-
ászat, homeopátia és fül-orr-gégészet is 
igénybe vehető lesz.

Az épület kialakítása nyolcvanmil-
lió forintba került, melyet a tulajdonosok 
hitelből finanszíroztak. 

Az átadási ünnepségen Székely László 
polgármester és Zsarnóczay István alpol-
gármester is részt vett. Elmondták, hogy 
a több mint hétezer fős településen nagy 
szükség van  a  korszerű rendelők nyitá-
sára, az alapellátás bővítésére.            -h.-

A Bellandor Lovasközpont részint a 
kiemelkedően jól szervezett tavalyi 
verseny, részint a lónak és lovasnak 
egyaránt eszményi pálya miatt kapta 
július 2. és 3. között az Országos 
Díjlovagló Ifjúsági Bajnokság megren-
dezésének jogát és lehetőségét.

A július elsején kezdődő ifjúsági díjlovag-
ló bajnokságon felnőtt kategóriákban is 
indultak versenyzők, akik a fiatalabbak-
nak példaképül szolgáltak, a tapasztaltabb 
versenyzőknek pedig magas szakmai szín-
vonalat jelentettek. A tűzkovács bemutató 
mellett a pátyi Hun-Magyar Szövetséggel 
való együttműködés keretében honfogla-
lás kori magyar jelképekből jurta-kiállítás, 
íjászat és persze pónilovaglás kínált érté-
kes szórakozást.

A bajnokság előkészítésében és lebo-
nyolításában már azok a pátyi gyerme-
kek is részt vettek, akik októbertől az 
iskolai tanterv keretében rendszeresen 
sorra kerülő foglalkozásokon barátkoznak 
majd a lovakkal, és ismerkednek nemze-
ti sportunk titkaival. Nem csupán a tele-
pülés polgármestere és a bioiskola sze-
repét próbálgató iskola, hanem a Lovas 
Szövetség oktatási bizottságának elnö-
ke, Sótonyi Péter professzor is segíteni 
való közügyet látott a lovasközpont és a 

falu kezdeményezésében. A támogatást 
részint azzal érdemelte ki az Andor Ákos 
vezette lovasközpont, hogy munkatársai-
val már eddig is értékes szakanyagokkal és 
tanulmányokkal gazdagította az országo-
san tervbe vett iskolai lovasoktatás mód-
szertanát.

Különleges, az országban egyedülálló-
an látványos alkalom lesz majd augusz-
tus 6-án és 7-én, mikor villanyfényes 
éjszakában rendezik azt a verseny, mely-
nek legjobbjai elnyerhetik a Bellandor 
és az Imperiál Kupát. (Ez utóbbi Tóth 
Béla szobrászművész kisplasztikája, mely 
a legendás hírű versenylovat ábrázolja.)

Téglássy Imre

Nem csak lovasoknak!
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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

Felnőtt és gyermek szemvizsgálat, kontaktlencse illesz-
tés Dr. Szalka Andrea közreműködésével. 

Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon.

Érdeklődjön üzletünkben személyesen vagy telefonon!

Fényre sötétedő szemüveglencsék
30% kedvezménnyel (8.000 ft-tól)!

AKCIÓ! Komplette szemüveg 
már 8.000 Ft-tól!

(keret+lencse)
Bankkártyás fizetési lehetőség!

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

Hazánkban nemrég 
törvényileg kötele-
zővé vált a kutyák 
microchippel történő 
egyedi megjelölése, 
amennyiben az állat 
2010 júliusa után 
került tulajdonosá-
hoz, akár vásárol-
ta, találta vagy aján-
dékba kapta, esetleg 
befogadta az ebet. 
A szabály a fajtatiszta 
és keverék kutyákra 
egyaránt vonatkozik.

Kötelező továbbá 
azon kutyák, macs-
kák, és vadászgö-
rények chipezése, 
melyeket külföldre 
szállítanak, ilyen esetekben az állatorvos 
útlevelet is kiállít az állat számára.

A beavatkozás lényege, hogy a nyak bőre 
alá, egy steril néhány milliméter hosz-
szú kis kapszulát, az u.n.  microchipet 
juttatunk, egy védőoltáshoz hasonló-
an, de egy injekcióstűnél vastagabb 
beadószerkezettel.

A beadás előtt, ha szükségesnek tartjuk, 
helyi érzéstelenítő oldattal beszórjük az 

adott bőrterületet, ezt követően 
történik a chip bőr alá juttatása.  
A beavatkozáshoz az állatot nem 
kell elbódítani. Ezek után egy 
chip leolvasó készülékkel azono-
sítható  az állat chip száma, ame-
lyet a beültető állatorvos regiszt-
rál a www.petvetdata.hu  webol-
dalon, ahol szerepel az állat chip 
száma,  veszettség elleni védőol-
tásának időpontja, az állat tartási 

helye, és ami a legfontosabb:  a tulajdonos 
elérhetősége. Ha az állat elkóborol és vala-
ki megtalálja, a chip leolvasásával a lehe-
tő leggyorsabban visszakerülhet a gazdájá-
hoz. Chip leolvasó készülékkel rendelkez-
nek az állatorvosok, az állatmenhelyek, és 
a legtöbb állatvédő szervezet is.

A microchipnek emellett nagyon nagy 
előnye, hogy vitás kérdésekben bizonyít-
ható, valójában ki az állat tulajdonosa, 
erre több esetben a rendelőnkben is szük-
ség volt.

Gyakori kérdés, hogy nem vándorol-e el 
a beadás helyéről a chip. Sajnos a bőr alat-
ti kötőszövetben az évek során elmozdul-
hat a chip, de ez semmilyen szöveti reak-
ciót, fájdalmat nem okoz.

2011. május elsejétől jelentős kedvez-
ményt adunk azoknak a kutya- és macs-
katartóknak, akik Budakeszin élnek, és 
állatuk 2010 júniusa előtt született. Ezzel 
talán könnyebben elérhetjük, hogy váro-
sunkban az elkóborolt ebek minél hama-
rabb visszakerüljenek gazdáikhoz. 

A kedvezményes chip beültetés ára: 
                       2900 Ft.              (x)

Kedvezményes mikrochip beültetés 
a Klapka Állatklinikán, egy éven keresztül.

Klapka Állatklinika
Budakeszi, 2092, Klapka u. 2. 

Tel.: (23) 451 103
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A képességek próbája
Az Ability Park háromnapos orszá-
gos viadalán vett részt hét zsámbéki 
4. osztályos tanuló, Dunaújváros jég-
csarnokában, egy tévéfelvétellel tarkí-
tott nagy küzdelemben. A vetélkedő a 
nagyközönség számára is „testközelbe” 
hozta, a mindennapok tapasztalatává 
tette a fogyatékkal élők élethelyzeteit, 
nehézségeit.

A szakmai zsűri a vetélkedőre nyolc csa-
patot választott az országból, akik 5+2 
fővel képviselhették településüket, isko-
lájukat. A versenytársak Békéscsabáról, 
Boldogkőváraljáról, Budapestről, 
Kőrösladányból, Dunaújvárosból és két 
csapat Pécsről érkeztek. Zsámbékot 
Áprily Gergő, Banga Borbála , Bittó 
Anna, Homoki Máté, Horváth Anna, Kúti 
Margit és Répássy Zsuzsanna képvisel-
te. A csapattársak első megpillantásánál 
már látható volt, hogy mind termetben, 
mind életkorban a zsámbéki csapat a leg-
kisebb. Nagyon kellett tehát a buzdítás: 
„kicsi a bors, de erős, meg tudjuk csinál-
ni”. A kis törékeny zsámbéki lányok szí-
vósan helytálltak. 

Az utolsó versenyszám előtt részered-
ményt hirdettek. Az első két nyertes jut 

tovább.  Zsámbék holtversenyben 
állt a második helyen Pécs 6. osz-
tályos fiúcsapatával.  Ez feltüzel-
te a kislányokat. Nyernünk kell 
– hangzott a lelkesítő mondat. 
Gyors csere, a tartalékként a ver-
senyben résztvevő fiúk beálltak az 
ötfős csapatba és mikor elhang-
zott a rajtsíp, szinte repültek. Az 
eszük élesen vágott, a lábuk hihe-
tetlenül szapora volt. Nem csak a 
verseny bírója tartott már stoppert a kezé-
ben, hanem ki az óráján mérte a másod-
perceket, ki a telefonján. A szíve minden-
kinek a torkában dobogott. A célbaérés 
után a nézőtérről a pillantásokból lát-
ható volt az eredmény. Hét másodperc. 
Ennyivel maradt le a zsámbéki csapat. 
A könnycseppek kicsordultak, a szájacs-
kák lekonyultak. Innen nehéz volt lelki-
leg felállni, annak ellenére, hogy diákok és 
tanárok együtt gratuláltak. 

A csapat ma már büszke teljesítményé-
re, mert ők heten sokat kaptak ettől a ver-
senytől. 

Az elméleti felkészülés során megismer-
kedtek a braille abc-vel és a daktil abc-
vel. Nem ismeretlen számukra a Down-
szindróma, az autizmus és a farkasvakság. 

Tudják, mit kell tenni, ha egy mozgáskor-
látozott vagy vak emberrel találkoznak és 
mit nem. Saját „bőrükön” tapasztalták 
a fogyatékkal élők nehézségeit, így értő 
módon tudnak segíteni a rászorulóknak.

Nagy Márta

Június 4-én Zsámbék Kupa 2011. 
néven tánciskolás táncversenyt rende-
zett a Zsámbéki Táncsport Egyesület 
a Zichy Miklós Általános Iskola tor-
nacsarnokában. Az ország huszonhat 
városából harmincnyolc egyesület ver-
senytáncosai mérték össze tudásukat.

Zirkelbach Éva, a Zsámbéki Táncsport 
Egyesület elnöke lapunknak elmondta, az 
egyesület meghívására az ország huszon-
hat városának harmincnyolc táncegyesü-
letéből gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt és 
senior korosztályt képviselő versenytán-
cos, összesen száztizennyolc páros érkez-
tek a versenyre.

Az eleganciát képviselő standard tánco-
kat (angolkeringő, bécsi keringő, tangó, 
quick-step) és a pezsgő ritmusú latin-
amerikai táncokat (rumba, cha-cha-cha, 
samba, jive) délelőtt 10 órától késő dél-
utánig élvezhették a versenyzők és a ren-
dezvényre érkező közönség.

Zsámbékon nem ez volt az első táncisko-
lás táncverseny. Tizennyolc évvel ezelőtt, 
1993. május 2-án már harmadik alka-
lommal szervezett „Zsámbéki Tavasz” 
táncfesztivált a zsámbéki Művelődési 

ház akkori igazgatója, Mátyás Irén és az 
1986 óta Zsámbékon tevékenykedő tánc-
pedagógus házaspár, Várhegyi István és 
Várhegyiné Nagy Rózsa, akiknek az idei 
rendezvényt is köszönhető. A több mint 
két évtizedes társastánc oktatói munká-
juk egyik kiemelkedő sikere a „Sziluett” 
Társastánccsoport megalakulása és éveken 
át tartó sikeres fellépéseik. 2004 májusá-
ban egy tizennégy fős kis csapat megalakí-
totta a Zsámbéki Táncsport Egyesületet, 
ahol ma már három (junior, felnőtt és 
senior) korcsoporttal folyik a táncoktatás. 

A zsámbéki versenyzők eredményei: 
– Berényi Gábor és Kökényes Melinda - 
Junior II Standard Kezdő kategóriában 
első, Latin Haladó kategóriában harma-
dik,
– Iványi Martin és Eőry Lilla - Junior I 
Latin Kezdő kategóriában negyedik,
– Kemény Imre és Csuri Laura - Junior II 
Latin Kezdő kategóriában ötödik,
– Kelemen András és Simon Bettina - 
Gyermek II Latin Kezdő kategóriában 
hatodik,
– Pál Gábor és Pál Márta - Senior II 
Standard Kezdő kategóriában harmadik 
helyezést ért el. 

A legsikeresebbek 
között

A töki Champignon Union is szerepel a 
Magyar Hírlap listáján az ötven sikeres 
kis- és középvállalkozás között. A válo-
gatásnál a hangsúlyt elsősorban nem 
a statisztikai számadatokra, hanem a 
különleges szaktudás, a minőség iránti 
elkötelezettség és az újítások terén fel-
mutatott eredményekre helyezték.

Az 1990-ben alakult, Zsámbék és Tök 
között működő Champignon Union 
Magyarország gombatermesztésében elis-
merten kimagasló jelentőségű társulás. 
A fellendülő csiperketermesztésnek, a 
mind nagyobb bel- és külföldi alapanyag-
igénynek köszönhetően már a kilenc-
venes évek közepére Közép- és Kelet-
Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb 
alapanyag-előállítójává nőtte ki magát. 
A magyar gombakomposzt fele export-
piacokon – kiemeltem Romániában, 
Szerbiában, Horvátországban – talált 
vevőre. 

A hazai gombatermesztés 2001-től azon-
ban folyamatosan csökkent. Valódi fordu-
latot csak a korszerűbb eljárások elterjesz-
tése jelenthetett. Ilyen, az uniós környezet-
védelmi előírásoknak is megfelelő gyártás-
technológiát fejlesztett ki a Champignon 
Unios Kft., amely 2002-ben elnyer-
te a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium agrárinnovációs díját.

A fejlesztés biztosította a töki komposzt 
hosszú távú versenyképességét, amely így 
jóval olcsóbb, mint az azonos minőségű 
külföldi versenytársak. Kifejezetten alkal-
mas a pincés termesztésre, nagy távolság-
ra szállítható és jól ellenáll a kórokozók-
nak. Hagyományos felhasználási területe 
a budafoki pincerendszer, ahol kivételes 
minőségű gomba terem. A holland csiper-
ke 90-92 százalékos víztartalmával szem-
ben az itteni pincés csiperke víztartalma 
88-89 százalék. – áll a kiadvány mélta-
tásában.

Állami segélyt kapott Perbál
Az önkormányzatok harmada kapott állami támogatást az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetű önkormányzatok számára kiírt pályázat első körében. Az idei 33 milliárd forin-
tos keretből most 11,6 milliárdról döntött a kormány. A pénzt napokon belül megkap-
ják a települések. Perbál 13 538 000 forintot.

Tánciskolák versenyeztek Zsámbékon
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A budakeszi 
NAGY GÁSPÁR 

VÁROSI KÖNYVTÁR

július 4-31. között 
zárva tart.

Nyitva tartás 
augusztus 1-jétől:
K: 10-12 és 13-19

(gyerekkönyvtár 13-18)
H, Cs, P: 13-17, 
Sze, Szo zárva

Augusztus 29-től a szokásos 
nyitva tartás szerint.

Július 8. péntek 19 óra
ZSÁMBÉK JAZZ OPEN

a romtemplomnál
Darvas-Darvas-Pusztai Trio

(Ausztria)
Hein De Jong (Hollandia)

Deseő Csaba Quintet
Info: 06-20-312-3314

Július 9. szombat 16 óra
Szép Színház: ÁGACSKA

zenés mesejáték 
17 óra

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
a zsámbéki műv. házban

(Etyek u. 2. 
Tel.: 06-23-342-318)

Július 9. szombat 19 óra
Premontrei Esték 

DOBSZAY PÉTER 
orgonaestje a zsámbéki 
katolikus templomban

Július 7-10.
VISEGRÁDI 

PALOTAJÁTÉKOK

www.palotajatekok.hu

Július 7-8-9-10. 21 óra        
Székely János: 

CALIGULA HELYTARTÓJA
a Zsámbéki Műemlék 

Rakétabázison         
a Füge közös bemutatója

Info: 06-23-342-318

Július 10. vasárnap 21 óra
DUNA TÁNCMŰHELY: 

A barlang
a zsámbéki romtemplomnál

Info: 06-23-342-318

Július 14-15-16-17. 21 óra  
TÉNYLEG SZERETSZ
a Zsámbéki Műemlék

Rakétabázison
a KAPcsolat TÁRsulás 

előadása

Július 15. péntek 19 óra
ZSÁMBÉK JAZZ OPEN

a romtemplomnál
Gayer Mátyás,  

Harcsa Veronika Quintet
„Lámpafény” CD-bemutató

Július 16. szombat 14 óra
KOVÁCS ISTVÁN 

„street foto” kiállítása 
Városfotók Budapestről, 

kocsma-portrék a Zsámbéki
medencéből 

a zsámbéki műv. házban.

Július 16. szombat 19 óra
RÓBERT GYÖRGY

(blockflöte) 
és SZABÓ ISTVÁN (lant)

a zsámbéki katolikus 
templomban

Július 16. szombat 19.30 óra 
SÁNDOR DEZSŐ

ZENEKARA
„Rózsaszín az élet” 

(Edith Piaf)
klasszikus filmzenék

a zsámbéki romtemplomnál

Július 17. vasárnap 6-16 óra
ZSÁMBÉKI NAGYVÁSÁR
állat-, növény- és kirakodó

vásár két hektáron
Zsámbék határában, 
a Pátyi út mellett.

Info: 06-20-563-6893, 
06-30-942-5298

Július 22. péntek 19 óra
ZSÁMBÉK JAZZ OPEN

a zsámbéki romtemplomnál
Bart Maris (Belgium) 
Tóth Viktor Tercett 

(HUN-SLO)
Hadrien Feraud
(Franciaország)
Borlai Gergő - 

Kaltenecker Zsolt

Július 23. szombat 14 óra
ÚJFALUSI ÉVA 

festőművész kiállítása 
a zsámbéki műemlék 

rakétabázison

Július 23. szombat 16 óra
Szép Színház: 
PANNI ÉS AZ

ÁLOMMANÓK
mesejáték

17 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
a zsámbéki műv. házban

Július 23. szombat 19 óra
TELEKI MIKLÓS
ORGONAESTJE

a zsámbéki katolikus 
templomban

Július 23. szombat 21 óra
MUSICAL-EST

a zsámbéki romtemplomnál

Július 24-25. hétfő-kedd 21 óra
TÉVEDÉSEK VÍGJÁTÉKA

A Neptun Brigád 

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

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
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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 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
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-
medencében! Szakképzett pszicho-
lógusok segítenek pszichés, életve-
zetési problémáikban. Egyéni, pár- 
és családterápiák, Life-coaching, 
agytréner kezelés: relaxáció, tanulási 
potenciál fokozása, pánik-betegség 
kezelése. Peres ügyekben: igazság-
ügyi szakértés. Nagy tapasztalattal, 
diszkrécióval! Időpont egyeztetés: 
06-20-933-5548

• TANULÁSBAN SEGÍTENÉK azoknak a 
gyerekeknek, akiknél a helyesírás, 
szövegértés és egyéb humán tárgyak 
elsajátítása nehézséget okoz. 
Tel.: 06-30-639-5361.
• CSALÁDOKNAK KÍNÁLUNK, keresünk 
megbízható, szorgalmas idősgon-
dozókat, házvezetőnőket, bébiszit-
tereket, igény szerint. 
Tel.: 06-20-465-8458, 06-70-611-
2553 www.empatiabalatin.net
• BUDAKESZIN ELADÓ a Honvéd u.4. 
alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás ma-
gasföldszinti, gázkonvektor kertre 
néző, csendes társasházi lakás. Saját 
mérőórák (víz, gáz, villany). 
Irányár: 16.499.000 Ft. 
Tel.: 06-23-453-281.
• KERESEK teljes felújításra szoru-
ló lakást, házat, házrészt Budapes-
ten, Budakeszin és környékén. Jogi 
problémásat is. 06-30-942-1362, 
hajnalle@hotmail.com
• FOTÓS HAGYATÉKOT keresek megvá-
sárlásra. Kizárólag negatívokat. Ke-
vésbé ismert, lelkes amatőr fotog-
ráfusok munkáit. Tel.: 06-30-942-
1362 hajnalle@hotmail.com
• FRANCIA nyelvoktatást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal diplomás 
nyelvtanár Budakeszin 
(a XII. kerület határán). 
06-30-306-0025, 
hajnalneschiller@freemail.hu
• KÖNYV FELVÁSÁRLÁS díjmentes 
kiszállással! Deák Antikvárium 
Tel.: 06-20-205-8686
• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szak-
mai gyakorlattal vállalok épület vil-
lanyszerelést, hibakeresést, elekt-
romos javításokat, elektromos kis-
gépek és háztartási gépek javítását. 
Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com  
• KERESEK Baden-Württenberg 
tartományba (Németország) 
német nyelvtudással rendelkező 
hölgyet két idős és egy középkorú 
asszony napi szintű ápolására, 
kiszolgálására és a teljes körű 
háztartási feladatok ellátására. 
Szállás családi házban, külön 
lakrésszel, rendezett, tiszta, 
kulturált körülmények között. 
Érdeklődni lehet: +36-30-9330-
413 vagy ktakacs@t-online.hu
• FAKIVÁGÁST, MŰHOLDANTENNA-
SZERELÉST, javítást vállalunk, földi 
digitális antennát és TV-t is.  
Tel. 06-70-638-0424, v. 06-70-
573-1351. Hívjon bizalommal!

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. július

és a Manna előadása
a Zsámbéki Műemlék

Rakétabázison        

Július 24-25-26-27. 21 óra  
A KŐVENDÉG LÉPTEI

a Kaposvári Egyetem
Művészeti Kara

a Zsámbéki Műemlék 
Rakétabázison

Július 28-29-30-31. 
HATÁRAINKON TÚLI 

és HAZAI AMATŐR
SZÍNJÁTSZÓK 

XX. FESZTIVÁLJA
a zsámbéki műv. házban

Július 29. péntek 
- augusztus 3. szerda   

a LOCHBERG táncegyüttes 
táncos, népi 

és helyismereti tábora
a Zsámbéki Ifjúsági Házban

Július 29. péntek 16 óra
FÁBIÁN GÁBOR

FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Arcok a múló időben 

A Zsirai Képzőművész Kör
bemutatkozása

a zsámbéki műv. házban

Július 29. péntek -31. vasárnap
PERBÁLI BÚCSÚ
részletes program: 

www.perbalibucsu.atw.hu

Július 29. péntek 19 óra
ZSÁMBÉK JAZZ OPEN

a zsámbéki romtemplomnál
A Balogh Csibe Jenő

Zongoraverseny 
II. és III. helyezettje

Dresch Mihály Quartet 
+ Borbély Mihály

Július 30. szombat 14 óra
MOLNÁR MÁRIA ETI 
festőművész kiállítása 

a zsámbéki műv. házban

Július 30. szombat 16 óra
Maszk Bábszínpad

EZEREGY ÉJSZAKA MESÉI
17 óra

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
a zsámbéki műv. házban

Július 30. szombat 19 óra
SZTAHURA ÁGNES

ORGONAESTJE
a zsámbéki katolikus 

templomban

Július 30. szombat 21 óra
Az X-Faktor és a 

Csillag születik győzteseinek, 
László Attila, Vastag Csaba 

és Tamás koncertje
a zsámbéki romtemplomnál

Augusztus 2-16.
SZENDEFF KRISTÓF

budakeszi legendás 
kántortanítójának

emlékkiállítása 
a budakeszi EFMK
Minigalériájában

Augusztus 4. csütörtök 17 óra
megnyitó 

Bohn István plébánossal
K. a Hagyományőrző

Asszonykórus

Augusztus 6. szombat 15 óra
SZENDEFF KRISTÓF

EMLÉKKONCERT
a plébániatemplomban

K: Baróti István orgonamű-
vész, Szabó Lőrinc kántor

Stella kórus, Törökbálinti 
Kamarakórus, Hagyományőrző 

Asszonykórus

Augusztus 7. vasárnap
BUDAKESZI BÚCSÚ
a budakeszi EFMK-ban

Augusztus 7. vasárnap 20 óra
BUDAKESZI

ORGONAKONCERTEK
BARTL ERZSÉBET 

orgonaművész koncertje
a plébániatemplom 100 éves

Rieger orgonáján

Augusztus 8. hétfő - 12. péntek
Tematikus alkotó -

NAPKÖZIS TÁBOR 
Budajenőn, 6 éves kortól

Info: 06-70-504-4119

ELŐZETES!
Augusztus 20. szombat 10 óra

Szent István-napi
SZENTMISE

a zsámbéki romtemplomban

Augusztus 21. vasárnap 11-21 óra
XVII. CSALÁDI NAP

FAKANÁL FESZTIVÁL
Budakeszin, a sportpályán

Augusztus 21-28.
SZÉNACSINÁLÓ KALÁKA

Gyimesbükkben
Jelentkezés:

biro.robert@poganyhavas.ro
00-40-724-494-983

Augusztus 28. vasárnap 
8.30 – 17 óra

Sebő Ödön 32. határvadász
zászlóaljának 
EMLÉKÚTJA

Gyimesközéploktól
Csíkszentdomonkosig 

a hegyeken át.
Jelentkezés: 

32es.hatarvadaszok.utja@
gmail.com

• PÉNZÜGYI ELEMZŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ 
munkakörre keresünk fiatal, érett-
ségizett munkatársakat mellékál-
lásba. Heti 8-10 óra 100-150 ezer 
Ft kereset. Tel.: 06-20-459-7165
• MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
dolgozók jelentkezését várja a 
Széchenyi István Általános Isko-
la (2092 Budakeszi, Knáb János 
u. 60.) szeptember elsejétől peda-
gógiai asszisztens, rendszergazda, 
pszichológus, karbantartó, takarí-

tó és portás munkakör betöltésé-
re. Tel.: 06-23-451-532 vagy sze-
mélyesen Havasi Edénénél.
• MATEMATIKA-FIZIKA TANÁRT teljes 
munkaidőben, GYÓGYTESTNEVELŐT 
és NÉMET TANÍTÓT részmunkaidőben 
és határozatlan időre alkalmazna 
a pátyi Bocskai István Általános 
Iskola. A pályázatokat augusztus 
5-ig e-mailen várják: igazgato@
bocskaisuli.hu. 
Érdeklődés: 06-20-534-5164.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 

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

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

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

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

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

kiszállással
��Távfelügyeleti díjak:

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

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

TON-GUARD – helyben vagyunk!

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

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

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

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

BUDA-BUDAKESZI & TÉRSÉGE INGATLAN

2092 Budakeszi, Erkel F. u. 57/a.
Madárné Henrich Klára  +36-20-235-8483

www.ingatlanbudakeszi.hu
ingatlanbudakeszi@gmail.com

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

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

 

VÉTEL - ELADÁS - KÖZVETÍTÉS
Budakeszi Fõ u. 108. Az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központban 

GLÓZER LÁSZLÓ  Tel.: (70) 5370 353
  Honlap: www.konyvzug.hu   E-mail: konyvzug@konyvzug.hu

AntikváriumAntikváriumKÖNYVZUG

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!
� Hivatalos értékbecslés  � Független biztosításkötés

� Ingyenes hitelügyintézés  � Megtakarítások

Budakeszin a Fő u. 134-ben, a Jókenyér pékségnél. Iroda: +36-23-451-968

 Vécsei Melinda  +36-20-4377-028
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433

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

Tavaszi fűnyíró és láncfűrész akciók!
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SUZUKI motoros tesztnap 
a SUZUKI INTERAT-nál, 
2011. július 23-án

Helyszín: SUZUKI INTERAT Bicske, Csabdi út 2. 
(www.suzuki-interat.hu)

Már hagyomány, hogy a motoros szezonban a Magyar Suzuki nyílt tesztnapon biztosít 
lehet�séget a motorok szerelmeseinek, hogy kipróbálhassák a Suzuki újdonságait. Nem 
lesz ez másképp idén sem. 
2011-ben a Magyar Suzuki egy fergeteges tesztsorozatot indít, melynek keretében június 
18-tól július 23-ig, az ország különböz� pontjain, 6 helyszínnel várja a tesztelni vágyókat. 
Hozzánk, a Bicskei Suzuki Interat-hoz, záróakkordként július 23-án ér a tesztkaraván, ahol 
szeretettel várjuk és látjuk vendégül a motorosokat, családtagjaikat és persze a (szak)
sajtó képvisel�it. 
Az új motorok és a korábbi Suzuki modellek mellett, színes program és gyereksarok várja 
az érdekl�d�ket, így akik családdal, gyermekekkel jönnek, azok is remekül szórakozhatnak 
a rendezvényen
…és mind eközben a tesztmotorok egy pillanatra sem pihennek, folyamatosan róják a 
kilométereket!

SZERETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKL�D�T!

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
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