
Pasztircsák Polina, és 
Simon Estes zsürielnök

11. oldal  

Varga László
Perbál polgármestere 

13. oldal 

Fo
tó

: B
er

tr
an

d 
C

ot
te

t 

Oberfrank Pál
9. oldal  
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"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden, ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."

Szabó Pál

Megújul az emlékműi
FELHÍVÁS 
4. oldal

Barcsik Hédi 
Húszéves a Zeneiskola

3. oldal

Balogh Kálmán 
Tök polgármestere

11.  oldal

Bencsik Mónika
Nagykovácsi polgármestere

7. oldal
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Helen Doron Angol-Kreatív-
Kézműves-Zenei Tábor Budakeszin 
Június 27-július 29-ig heti turnusokban, a volt Kiki-Lalában.

Ára: 24 400 Ft napi négyszeri étkezéssel.

A programok a www.budakeszitabor.eoldal.hu oldalon találhatók.

Érd: Süle Zsuzsa 06/20-4772817 és Hézső Barbara: 06/70-361-5472

FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZOT, FIZETÉSI IGÉNY MEGJELÖLÉSÉVEL 
AZ allas201104@freemail.hu CÍMRE VÁRJUK.

IMPORT BESZERZŐ Zsámbéki-medence (műszaki terület)
FELADATOK:
v Társaságunk bel- és külföldi 
beszerzéseinek bonyolítása 
v Új beszerzési források felkutatása, 
tárgyalások és szerződések előkészítése 
v Kiszolgálási tevékenység támogatása

ELVÁRÁSOK:
Önálló munkavégzés v Minimum mű-
szaki vagy kereskedelmi érettségi v
Aktív angol nyelvtudás v Jó kommuni-
kációs képesség, precíz munkavégzés v 
Word, Excel programok ismerete

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

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

A HUBER INGATLANIRODA nagy tapasztalat-

tal rendelkező, szakképzett üzletkötőkkel közve-

tít ingatlanokat és kínál számos kapcsolódó 

szolgáltatást: a hivatalos értékbecslésen kívül 

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 

(PSZÁF) regisztrációjával is rendelkező munka-

társak számos bank és biztosító hitel- és bizto-

sítási ajánlatából segít az ügyfél számára a leg-

megfelelőbbet kiválasztani, de az öngondosko-

dás legújabb formái iránt érdeklődők is hasznos 

tanácsokat kaphatnak itt.

A főtevékenységként ingatlanközvetítéssel fog-

lalkozó vállalkozást 2009-ben a szakmában már 

évek óta együtt dolgozó Vécsei Melinda, Fehér 

Dániel és Szabó Lőrinc hozta létre. Közel tíz part-

neri irodával együttműködve a megszokottnál 

jóval színesebb számítógépes adatbázison alapu-

ló kínálatot tudnak nyújtani vevőnek és eladó-

nak egyaránt, elsősorban Budakeszin, Pátyon, 

Telkiben, Budajenőn, Perbálon, Zsámbékon és 

Herceghalmon, de a partneri irodák révén ennél 

jóval szélesebb terület ingatlankínálatának a be-

mutatására is tudnak vállalkozni.

Legfontosabb üzleti cél a megbízhatóság és a 

diszkréció. A helyben élő munkatársak nagy elő-

nye a helyismeret, amely fontos szempont a reá-

lis ár, a legmegfelelőbb ajánlat és a bizalmon ala-

puló, hosszú távú kapcsolat kialakítása szem-

pontjából.
Budakeszi, Fő u. 134. Tel.: 06-23-451-968, e-mail: info@huberingatlan.hu, 

www.huberingatlan.hu, www.huberingatlan.ingatlan.com

Albitzné Katsányi Olga 

tizenkét éve foglalkozik in-

gatlanokkal Budakeszin és 

környékén. Hivatalos ér-

tékbecslői jogosítvánnyal is 

rendelkezik. A széles ügy-

fél- és szakmai kapcsolatok-

kal rendelkező, Perbálon élő 

munkatársunk négy éve, 

PSZÁF-regisztráció birtoká-

ban, független biztosítás- és 

hitelközvetítőként is színesíti 

a Huber Ingatlaniroda szol-

gáltatásait. 

Tel.: 06-20-248-2433

Szabó Lrinc az 1739-ben 

Baden-Württenbergből Bu-

dakeszire érkező Huber-ős 

nevét választotta vállalko-

zása névadójául, mely ne-

vet édesanyja is viseli. A te-

ológus és orgonista végzett-

séggel a budakeszi plébánia-

templom kántoraként is te-

vékenykedő cégtulajdonos 

három éve foglalkozik ingat-

lanközvetítéssel és elsősor-

ban a budakeszi ingatlanok 

esetében lát el képviseletet. 

Tel.: 06-20-435-5413

Vécsei Melinda több mint két évti-

zedes építési vállalkozói gyakorlattal 

érkezett az ingatlanközvetítés világá-

ba, a Huber Ingatlaniroda egyik tulaj-

donosaként. A műszaki egyetemen 

szerzett OKJ-s képesítéssel hat éve 

foglalkozik használt ingatlanokkal. 

A szintén perbáli munkatársunk 

meggyőződése, hogy a megfelelő ve-

vőnek a megfelelő ingatlant megta-

lálni nem pusztán szakmai, de em-

berismereti kérdés is, amely az üzlet-

menet során felmerülő problémák 

megoldásában is fontos tényező le-

het.  Tel.: 06-20-437-7028

Budakeszi belterületén, parkos zöldövezetben, saját bejáratú 
220 nm telekrész, 30 nm-es azonnal beköltözhető benapozott 
összkomfortos lakással, egyéb helységekkel ELADÓ. Az ingat-
lan fejleszthető. BKV végállomás, CBA 350 méter.  

Irányár: 11 millió Ft 

TEL.: 06306068361
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Budakeszin már 1973 óta folyik zenei 
és hangszeroktatás, kezdetben az érdi, 
később a százhalombattai zeneiskola 
kihelyezett tagozataként. Már akkor 
is tanított Velenczei Anna kürtön, 
Kapronyi Gábor gordonkán, s azóta is 
a tantestület megbecsült, tagjai. 1990-
ben az új önkormányzat fontos szere-
pet szánt Budakeszin a zenei nevelés-
nek, így 1991 szeptemberében meg-
kezdte működését az önálló Budakeszi 
Zeneiskola Kapitány Katalin vezetésé-
vel, akinek nevéhez az általános isko-
lában 1971-ben elindított ének-zenei 
tagozat fűződött. Az iskola székhe-
lye a Fő u. 127. alatt, a volt munkás-
mozgalmi múzeum, ma helytörténeti 
múzeum épületének utcafronti helyi-
ségeiben kapott helyet. A követke-
ző években elindult a pátyi (1992-95) 
és az alcsútdobozi (1993-94) tagozat. 
A tizenhat fős tanári kar ekkor már 
329 tanuló oktatásával foglalko-
zott, egyre emelkedő színvonalon. 
A bővülő és fejlődő zeneisko-
la 1996. június 7-én felvet-
te Czövek Erna zenepeda-
gógus nevét. Még ebben az 
évben Kapitány Katalin nyug-
díjba vonult. Budakeszi 1997-
ben Budakesziért emlékérem-
mel fejezte ki nagyrabecsülését 
a volt igazgatónak. A vezetést 
Sógor Anikó, a zeneiskola taná-
ra vette át. Az ún. Piros iskolá-
ból kialakított önálló zeneisko-
lai épület berendezése már az ő 
feladata volt. A kilenc tansza-
kon oktató, vonós és fúvósze-
nekarral is kibővült intézmény 
élére 2000-ben Barcsik Hédi 
került, aki már 1997 óta helyettesként 
is részt vállalt a vezetésben. Tizenegy 
évi igazgató tapasztalatairól, az isko-
la jelenéről és jövőjéről Barcsik Hédi 
igazgatóval beszélgettünk.

– Jelenleg 290 gyereket oktatunk nagyon 
széles palettán, fúvós, vonós, billentyűs 
és gitár-hangszercsoportban. A fúvós és a 
kamarazenekarunk mellett már gitárzene-
kar és egy népzenei kisegyüttes is műkö-
dik. Nagy eredményünk, hogy a zeneis-
kola épületében sikerült kialakítanunk 
egy hatvan fő befogadására alkalmas stú-
dió koncerttermet, ahol hetente több alka-
lommal is hangversenyt rendezünk saját 
növendékeinkkel és vendégművészekkel. 

Hosszú évek gyűjtésének köszönhetően 
ebben a teremben már a saját, Yamaha 
hangversenyzongoránkon mutathatják be 
a tudásukat a tanítványaink.
– Biztosan egy vagyonba kerül egy ilyen hang-
szer.
– A kiváló minőségű és strapabíró hang-
szer hárommillió forintba került. Ez a 
legolcsóbb változat ebben a minősé-
gi kategóriában. Nagy segítséget jelen-
tett a szükséges pénz összegyűjtésében a 
Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesülete. 
Bevételeink állami normatív támogatás-
ból, önkormányzati támogatásból és tan-
díjbefizetésekből származnak. Ez utóbbi 
működési költségünknek csupán 10%-a. 
Az önkormányzati hozzájárulás tavaly 
harmincnyolcmillió forint volt az intéz-
mény működtetéséhez. Ezek a bevéte-
lek legfeljebb a szinten tartáshoz elegen-
dőek, az előrelépéshez, mint hangsze-
rek cseréje, már nem nyújtanak fedezetet. 
A mégis elért apróbb sikereink a Budakeszi 
Zeneiskola Baráti Egyesülete nélkül meg-
valósíthatatlanok lennének.

2007-ben kiválóra minősítették a zene-
iskolánkat egy országosan lefolytatott 
minősítési eljárásban. Az országban műkö-
dő művészeti intézmények közül ugyanis 
csak az kaphatja meg a teljes normatívát, 
amelyik meg tudja szerezni a kiváló minő-
sítést. Ekkorra már minden pedagógusunk 
rendelkezett a megfelelő képesítéssel, azaz 
zeneművészeti főiskolát végeztek, vagy 
művésztanári diplomával rendelkeznek a 
munkatársaink. Erősítenünk kell azonban 
még az intézményi felszereltséget. Hiába 
rendelkezünk például harmincnyolc hege-
dűvel, ha a hangszerek fele használhatat-
lan, így a növendékeinknek nem tudunk 
kölcsönözni annyi hangszert. 
– Mennyibe kerül egy elfogadható hegedű?

– Ötven és százezer forint között mozog 
az ára. A következő célkitűzésünk is az, 
hogy ne csak számban, hanem minő-
ségben is legyen elegendő hangszerünk. 
Eddig csak a hiányokat pótoltuk: a zon-
gorabeszerzés volt a legnagyobb vállalá-
sunk, aztán a koncertterem kialakítása. 
Zenekari gyakorlótermünk is van már az 
épület túlsó végében, amin nem kell osz-
toznunk napközben az általános iskola öt 
elsős osztályával, így a délelőttökre nem 
kell eltüntetnünk a szükséges eszközein-
ket. Egy pici, de önálló fúvóstermünk is 
van, amely egyben könyvtárszoba és hang-
szerraktár is.
– Az épület fenntartása is közös az általános 
iskolával?
– Nem, az épület karbantartása és fenntar-
tása a mi feladatunk, de cserébe az általá-
nos iskola épületében mi is használhatunk 
délutánonként nyolc tantermet. A saját 
épületünkben nem férünk el. Helyesebben 
elférnénk, ha a harmincfős tantermekből 
több kisebb helyiséget alakíthatnánk ki, 
megfelelő hangszigeteléssel. Egy tanárhoz 

és egy növendékhez nekünk nincs 
szükségünk ilyen óriási termekre. 
Amíg azonban nem épül az általá-
nos iskolának új épület, ebben az 
ügyben sajnos nem remélhetünk 
változást. A tanári létszámkorlát 
behatárolja az indítható tanszak-
ok és a felvehető gyerekek szá-
mát is. Nagy érdeklődés mutat-
kozik ütős hangszerek iránt, de 
álláshelyet nem tudunk bővíte-
ni a fenntartó hozzájárulása nél-
kül. Dobfelszerelésünk viszont 
már van, egy pályázaton nyer-
tünk, éppen a jubileumi koncert-
re. Eddig ugyanis egyik növen-

dékünk nagypapája hozta minden szer-
dai zenekari próbára a saját dobfelszere-
lését és a koncertjeinken is ő segített ki 
minket évek óta. A koncertjeinken sok 
szülői segítséget kapunk, volt tanítványa-
ink is rendszeresen visszajárnak a zene-
karokba játszani. A jubileumi gálaestün-
kön, április 15-én a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium aulájában is nagy 
szerep hárult rájuk.
– Mit emelne ki a programból?
– A Liszt- és Erkel-emlékév tiszteletére 
műsorunkat Liszt-művel kezdtük, mely-
ben a kis szolfézsosok tanárokkal és szü-
lőkkel énekeltek együtt, majd az egész 
koncertet Erkel Hazám, hazám című 
művével a vonós zenekar fejezte be. 

Budakeszi hírek

20 éves a budakeszi zeneiskola
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A BUDAKESZI KŐ
Lassan egy éve már, hogy életének nyolc-
vanötödik évében Németországban 
elhunyt Máté szül. Pfendtner Edit, 
Pfendtner Antal, budakeszi jegy-
ző lánya, akit 1996-ban Budakesziért 
emlékéremmel tüntet-
tek ki. A szülőföldjéhez, 
Budakeszihez egész éle-
tében ragaszkodó hon-
fitársunk sírját húsvét-
kor meglátogatták bará-
tai Offenburgban, ahol 
különös meglepetés várta 
őket.

„Húsvét lévén elmentünk idős baráta-
ink sírjához. A temetéskor mi is vittünk 
a budakeszi temetőből származó egy-egy 
marék földet Offenburgba, hogy Pentei 

Edit és Dr. Máté István végakarata sze-
rint otthoni földben (is) nyugodjanak. 
A Budakeszi-feliratú tégla beépítése a sír-
kőbe, mely hosszú idő óta Edit és Pista 
lakása kandallójának párkányán kőbe 
vésve hirdette szűk pátriájuk múlhatatlan 
szeretetét, túlszárnyalta a képzelőerőnket.  

Hédi, a lányuk úgy 
gondolta, hogy ez a tég-
ladarab jól jelképezi 
szüleinek életét, amely 
hasonlóképpen ketté-
törött a magyarországi 
életük és a németorszá-
gi száműzetésük határ-
vonalán. Hédi elmondá-

sa alapján az idős sírköves megértette 
a jelkép fontosságát és megvalósította: 
a márványtáblán kifúrta a tégla helyét és 
kiegészítette a hiányzó részt fém betűk-
kel.”                 Albrecht György, Karlsruhe

MAGYAROK
Bánkuti Ákos és Herein Gyula 

a Lánchíd Rádióban

Március 24-én a Lánchíd Rádió 
Magyarok című műsorában nyilatkozott 
Bánkuti Ákos és Herein Gyula, akik 
társaikkal együtt a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány keretein belül és több száz, 
elsősorban magyarországi adományozó-
nak köszönhetően 2008-ban az erdélyi 
Gyimesbükkön felújították a történel-
mi Magyarország legkeletibb vasúti őrhá-
zát, 2009-ben hozzájárultak a Gyimesek 
legrégebbi római katolikus kápolnájának 
a felújításához, 2010-ben pedig magyar 
katonai emlékhely kialakításában vet-
tek részt ugyanott. A műsor a Buda 
környéki Iránytű honlapján meghallgat-
ható: http://www.budakornyekiiranytu.
hu/index.php?cikk=5171

Budakeszi hírek

A célunk az volt, hogy a kicsik hallják a 
nagyokat, hogy sok munkával hová jut-
hatnak el. Régi tanáraink is megjelen-
tek, Kapitány Katalin, Túri Éva, Kertész 
Ferencné Zsuzsa. Egykori növendékeiket 
is hallhatták ezen a koncerten úgy, mint 
Szőcs Emesét, a szegedi zeneművészeti 
főiskola tanulóját hegedűn és Kály-Kullay 
Ritát, aki orgona szakon szerzett diplomát. 
Fellépett még Szirmay Jenő, aki a Bartók 
Zeneművészeti Szakközépiskolában tanul 
trombitát, Szávin Márk, aki a zeneakadé-
mia klarinét szakos hallgatója és Nyitrai 
Tamás, aki a zeneakadémia népzenei tan-
szakán tanul. Nagyon büszkék vagyunk 
egykori növendékeinkre és örülünk, ami-
kor más koncerteken is látjuk őket, mint 
például Nyitrai Tamást, aki a Művészetek 
Palotájában az új magyar alkotmány 
tiszteletére rendezett gálaesten a Jánosi-
zenekar elsőhegedűseként lépett fel. Jóleső 
érzés volt látni őt a televízióban. De említ-
hetem az Ad Libitum gitárzenekart is, 
akik Kozma László csapatából nőttek ki 

és most már önállóan koncerteznek, CD-t 
is kiadtak. 
– A Rojtos-együttes gyökerei is a zeneiskolába 
vezetnek vissza.
– Ők Danhauser Zoltán népzenei tansza-
káról kerültek ki. Táncházakat, koncerte-
ket tartanak, nem csak Magyarországon, 
de külföldön is.   
– Vannak-e végzett növendékeik, akik a zenei 
pályát választották és példaként lehet állíta-
ni őket?
– Sok végzett növendékünk még nincs, 
hiszen húsz éve, hogy működik az önál-
ló zeneiskola, és egy zenei végzettséghez 
tizenöt-tizenhat év tanulásra mindenkép-
pen szükség van. Két, zenei pályán maradt 
növendékünk azonban van már: Hámori 
Máté karmesterként Vásári Tamás asszisz-
tenseként dolgozik. Kály-Kullay Rita 
pedig orgonaszakon végzett zeneiskolai 
tanárként. A zeneiskolánk elődjénél tanult 
Somogyiné Tassi Valéria, iskolánk taná-
ra is, vagy Sógor Anikó, előző igazgatónk, 
aki Kapitány Katalin tanítványa volt.

– A jövő szempontjából mint tart a legfonto-
sabbnak?
– Szeretnénk időben felfedezni a tehet-
ségeket, segítséget nyújtani abban, hogy 
mindenki a számára legmegfelelőbb hang-
szert találja és szeresse meg. Segíteni 
szeretnénk azokat, akik a zenei pályát 
választják, de zeneiskolai tanulmányok-
ra van szüksége annak is, aki mondjuk 
hangszerkészítésre adja a fejét. A hang-
szert nem csak elkészíteni kell, de meg is 
kell tudni szólaltatni. A zene szeretetét 
adjuk át a gyerekeknek, mert az által jobb 
mérnök, orvos vagy asztalos, szülő és társ 
lehet belőlük, ha megtanulják a szakmájuk 
fáradalmait, a belső feszültségüket a zene 
segítségével feloldani.    Koós Hutás Katalin

Támogassa a budakeszi 
Czövek Erna Zeneiskolát

a Zeneiskola Baráti Egyesületén 
keresztül adójának 1%-val.
Adószám: 19182690-1-13

Számlaszám: 64500010-13500421

KEZDŐDIK A FELÚJÍTÁS
Adatgyűjtés a hadisírok felkutatására

Május 7-én, szombaton délelőtt Budakeszi 
I. világháborús emlékművének kertjében 
tereprendezéssel kezdődtek meg a tele-

pülési összefogással támogatott felújí-
tási munkálatok. A Budakeszi Szépítő 
Egyesület kezdeményezésére mind az 
emlékmű, mind a környezete megújul, az 
átadást 2011. november 1-jére tervezik

Az 1930-ban felavatott hősi emlékmű 
186 budakeszi hősi halottnak állít 
emléket, akik budakeszi családok 
pótolhatatlan veszteségei voltak 
az első világháborúban.

FELHÍVÁS

A Budakeszi Kultúra Alapít-
vány, amely a Keleti-Kár-pátok 
hadszínterein már tapasztalatokat 
szerzett és eredményeket mutatott 
fel első és második világháborús 
magyar hadisírok felkutatásában, 
az első világháború kitörésének 
közelgő centenáriuma kapcsán 
arra vállalkozik, hogy feldolgozza 
azokat a helyszíneket is, ahol az 

első világháborúban behívott budakeszi 
katonák harcoltak, illetve a háború során 
elestek. 

A budakeszi hadisírok és a temető 
gondozásában elkötelezett Budakeszi 
Szépítő Egyesület és a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány az érintett családok 
segítségét kéri, hogy amennyiben a csa-
ládi hagyatékban rendelkeznek az első 
világháborúban részt vett katonák ada-
taira vonatkozó egykori okmányokkal, 
levelekkel, fényképekkel, azt jelezzék 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány tele-
fonszámain: 06-23-457-058, 06-30-922-
6418 vagy 06-30-436-4753 (Bánkuti 
Ákos), vagy személyesen a Szépítő 
Egyesületnél keddenként 18 órától a Fő 
u. 85-ben.

Az alapítvány megfelelő technikai hát-
térrel rendelkezik a dokumentumok 
digitalizálásához, így a családoknak nem 
kell megválniuk értékes emlékeiktől.



Buda környéki Iránytű 

5

2011. májusBudakeszi hírek

A másodszorra is kiírt jegyzői pályá-
zatra érkezett huszonkét pályázó közül 
Garainé dr. Szelenczy Gabriellát, a 
herceghalmi jegyzőt választotta meg 
április 7-i ülésén a képviselő-testület. 
Szétválasztották a BVV és a BSZM 
Kft. vezetését és az avarégetési ren-
delet módosításával május 30. helyett 
már 31-ig lehet égetni Budakeszin reg-
gel 6-tól 10-ig, a vasárnapok és az 
ünnepnapok kivételével.

Budakeszin az új testület – élve az új 
kormány adta lehetőséggel – 2011 ele-
jén, március 15-i határidővel megvált a 
Budakeszin huszonnyolc évvel ezelőtt 
még végrehajtó bizottsági titkárként 
kezdő jegyzőtől, Majorné dr. Stahácz 
Évától, aki még ugyanabban a hónapban 
Csobánka jegyzője lett. A sikeres jegy-
zői pályázat lebonyolításáig Garainé dr. 

Szelenczy Gabriellát, Herceghalom jegy-
zőjét kérték fel a helyettesítésre. Heti egy 
napot és a testületi ülések napját töltöt-
te Budakeszin. Az első jegyzői pályázat 
sikertelennek bizonyult, mert a képvise-
lő-testület nem tudott választani a tizen-
hét pályázó közül. Szelenczy Gabriella 
akkor még nem adott be pályázatot. Az 
újabb kiírás eredményeként a huszon-
két pályázó közül a nyertes Herceghalom 
jegyzője, Garainé dr. Szelenczy Gabriella 
lett, aki közel egy évtizedet töltött a 
herceghalmi jegyzői székben Schnaider 
László, a falut a rendszerváltás óta öt 
cikluson át, 2010-ig vezető polgármes-
ter oldalán.

Az ülésen döntöttek még a BVV 
(Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési) és a BSZM 
(Budakeszi Szennyvízprojekt megvaló-
sító Nonprofit), közel két éve működő 

kft-k vezetésének újbóli szétválasztásá-
ról. Az utóbbi időben Karsai Izabella 
egy személyben vezette a két gazdasá-
gi társaságot. A döntést az önkormány-
zat 2,6 milliárdos uniós szennyvízpá-
lyázatának nyerésre állása indokolhatja. 
A BVV Kft. vezetője ezután Till Gábor, 
volt műszaki igazgató lesz, a BSZM 
Kft.-t pedig Karsai Izabella veze-
ti tovább. Az eddig közös felügyelő 
bizottság a BVV Kft.-re száll (elnök 
Móczár Gábor, tagok Sándor Zoltán 
és Somogyi Farkas József), míg a több 
milliárdos csatornaberuházást bonyolí-
tó BSZM Kft-nek új felügyelő bizottsá-
got választottak Ohr Alajos, Szabó Ákos 
Péter és Tömösi Attila személyében. Az 
új pozíció miatt Ohr Alajos lemondott 
a Keszivíz Kft.-ben betöltött felügyelő 
bizottsági tagságáról és helyét Somlóvári 
Józsefné vette át.

25 MILLIÓT KÖLTENÉNEK 
A SPORTPÁLYÁRA

Az iskolai és utánpótlás sport inf-
rastruktúra fejlesztésére kiírt pályáza-
ton Budakeszi ötmillió forint önrész 
mellett 20 millió forintot pályázott a 
sportpálya felújítására.

A huszonötmilliós beruházás a tervek sze-
rint tartalmazza a vizesblokkok felújítá-
sát, a fűtéskorszerűsítést napkollektor-
okkal, a nyílászárók felújítását és biz-
tonsági fóliázását, valamint huszonnégy 
öltözőpad beszerzését. Négymillió forint-
ból felújítanák a futópályát, ahol a hat-
sávos pálya kiépítését csak akkor lát-
ják indokoltnak, ha a város az atléti-
kai oktatás területén fejlesztéseket tervez. 
Ellenkező esetben a kocogó pályát újíta-
nák fel a szabadidő-sportolók számára. 
Hárommillióért megoldanák a műfüves 
és az edzőpálya megvilágítását. 7,6 mil-
lió forintért egy 12 x 24 méteres, kézilab-
da, röplabda, foci és kosárlabda-játékra is 
alkalmas, többfunkciós pályát is kialakí-
tanának a Golf-vendéglő közvetlen szom-
szédságában. A területet magas hálós kerí-
téssel vennék körül.

A pályázatot április elsejei határidővel 
nyújtotta be a hivatal. A testület megbíz-
ta Czifra Zsuzsa és Tömösi Attila képvi-
selőket, hogy kezdeményezzenek gyűjtést 
a városban az ötmilliós önkormányzati 
önrész csökkentésére.

ELLENTÉTELEZÉS NÉLKÜL

A Kontakt-Busz Kft. kérelmének eleget 
téve március 21-tõl az év végéig térí-
tésmentesen parkolhat négy autóbusz 
az Erdész-téren minden tanítási napon 
8-tól 15 óráig a kérelmező által kijelölt 
parkolóhelyen. Bár egy képviselő kifo-

gásolta a díjmentességet, az ingyenes-
séget a parkolási rendelet hiányával 
indokolta a városüzemeltetési és köz-
lekedési tanácsnok.

A március 22-i testületi ülésen e napi-
rend tárgyalásának az oka az volt, hogy 
március 18-án a Kontakt-Busz ügyvezető-
je és üzemeltetési igazgatója személyesen 
kereste meg Ohr Alajos városüzemelteté-
si és közlekedési tanácsnokot, hogy négy 
autóbusz tartós tárolását az Erdész téren 
az önkormányzat engedélyezze. A testü-
leti döntés értelmében az önkormányzat 
március 21-tõl a parkolási rendelet e terü-
letet is érintő bevezetéséig, de legkésőbb 
december 31-ig tanítási napokon 8 és 15 
óra között ingyenesen lehetőséget is ad a 
buszok tárolására, azt kérve, hogy a kérel-
mező „az önkormányzattal közösen meg-
állapított módon alakítsa ki azokat a par-
kolóhelyeket, amelyeket használni kíván.”

***
A több önkormányzati ciklus óta megszü-
letni nem tudó parkolási rendelet hiánya 
azonban nem elegendő ok az ingyenes-
ségre. Az önkormányzat közterület-hasz-
nálatra vonatkozó rendeletének díjszabá-
sa ugyanis alkalmazható erre az esetre, 
amennyiben a tér belterületi közterület, 
vagy közhasználatra átadott önkormány-
zati ingatlan. A rendelet szerint a díj elle-
nében személyszállítási szolgáltatást végző 
vállalkozás által igénybe vett önkormány-
zati terület minden egyes négyzetméteré-
ért 1000 Ft/nap közterület-használati díj 
illeti az önkormányzatot. A négy busz ese-
tében ez az összeg közel tízmillió forint-
ra rúgna. A rendelet lehetőséget ad maxi-
mum 70%-os árengedményre, ha az éves 
díj meghaladja a kétmillió forintot. Az 
önkormányzati bevételnek azonban így is 
majdnem hárommillió forintnak kellene 
lennie, áfa nélkül.

Amennyiben az Erdész-tér közhasználat-
ra nem átadott önkormányzati ingatlan, 
úgy ingatlanhasználati szerződés kereté-
ben, megegyezésen alapuló díj mellett kel-
lett volna az önkormányzatnak az ingat-
lanát a vállalkozó rendelkezésére bocsá-
tania.

MAGAS A TEMETKEZÉS 
KÖLTSÉGE BUDAKESZIN

Az önkormányzat rögzítette Budakeszi 
pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló rendeletében 
a helyben szokásos, legalacsonyabb 
temetési költséget. A legalacsonyabb 
árakról megkérdeztük a környező tele-
pülések szolgáltatóit is.

A budakeszi temetkezési vállalkozó díjsza-
bása alapján 2011. évben a temetés legala-
csonyabb költsége koporsós temetés ese-
tén 435.229,- Ft, hamvasztásos temetés 
esetén pedig 376.190,- Ft a rendelet szö-
vegezése szerint.

Bár a szertartás költsége rendkívül 
sok összetevőből áll, a szolgáltatás ára 
Nagykovácsiban koporsós temetés esetén 
hozzávetőleg 250 ezer forint, míg urnás 
temetésnél 180 ezer forint. Ha a család-
nak még nincs sírhelye, 15 ezer forint az 
urnahely és 36 ezer forint az egyes sírhely.

Pátyon és Zsámbékon a koporsós teme-
tés kétszázezer forintba kerül, a sírhely 
harmincezer. Urnás temetésnél urnahely 
megváltási költséget nem számítva 150 
ezer forint költség mellett kísérhetik utol-
só útjára az elhunytat a hozzátartozók.

A temetési költség rögzítésének azért 
van jelentősége, mert a köztemetések 
önkormányzati költségviselése ez alapján 
történik. Az ülésen elhangzott, van olyan 
fővárosi kerület, ahol a temetési költség 
csupán hetvenezer forint.

Herceghalmi jegyzőt választottak Budakeszire
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Nagy tervek helyett kis ígéretek
Az elmúlt időszak legnagyobb érdeklődést 
kiváltó problémái a nagyszénászugiakat 
érintették és ők voltak a legaktívabb érdek-
érvényesítők is a helyi közéletben – e sza-
vakkal nyitotta meg dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottília polgármester a május 4-i, kizárólag 
Nagyszénászugnak szentelt lakossági fóru-
mot, ahol a teljes képviselő-testület, a pol-
gármesteri hivatal és intézményeinek min-
den illetékese, sőt az önkormányzat ügy-
védje is megjelent, jelezve, Nagyszénászug 
fontos a település számára. Az önkormány-
zati oldal a reális célok kialakítását és a kis 
lépések fontosságát hangsúlyozta, amivel 
a nagyszénászugiak rövidtávon meg is elé-
gednének, ha az ígéretek végre meg is való-
sulnak.

Bemutatkoztak a március 22-én megválasztott 
nagyszénászugi részönkormányzat (RÖK) tag-
jai: Katona József három gyermeket nevelő épí-
tőmérnök, aki elmondása szerint tizenhat éve 
él együtt a terület problémáival. Suhajdáné 
Barna Margit szakácsnő nyolc éve lakik itt. 
Szavai szerint a közbiztonság és a világítás 
a vesszőparipája. Normális, élhető és tiszta 
Nagyszénászugot szeretne.

Tóth Gábor, a körzet képviselője, egyben 
a részönkormányzat elnöke megállapította, 
hogy az 1250 ingatlanon közel 400 állan-
dó lakossal rendelkező, a meglévő közműve-
ket (víz, villany, utak) eddig önerejéből kiépí-
tő Nagyszénászugot az agglomerációs terv nem 
szánja belterületbe vonásra. Változtatást az 
önkormányzat sem tervez. Marad tehát kül-
területi, nyaralójellegű övezet. Tóth Gábor 
leszögezte, a belterületi lakócélú fejlesztésre 
Budakeszinek jelenleg nincsenek anyagi esz-
közei. A településen most folyó beruházások, 
mint a polgármesteri hivatal építése, a főut-
cai parkrekonstrukció, a szennyvíztelep-épí-
tési és csatornázási pályázat várható megva-
lósítása, az ezekhez szükséges, közel egymil-
liárdos önrész biztosítása a költségvetés sta-
bilitásának megteremtése mellett olyan erő-
próba, hogy Nagyszénászugnak nagyszabá-
sú lépések megtételére ígéretet tenni nem tud. 
Az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesz-
téséhez az ott élők kezdeményezésére, anya-
gi helytállására és hatékony önszerveződésére 
van szükség. A RÖK elsőrendű feladatának is 
ezt tekinti, utcabizalmik segítségével. Az infor-
mációáramlást az önkormányzati Hírmondó 
nagyszénászugi terjesztésével javítanák, amit 
tavasz óta Suhajdáné Barna Margit személye-
sen kézbesít. (A Buda környéki Iránytű ter-
jesztése már hat éve zavartalanul működik 
Nagyszénászugban. – szerk.)  

Szórólapja alapján Tóth Gábor sorra vette 
választási ígéreteit. A lakossági kezdeményezé-
sű fejlesztések támogatására példaként a Sugár 
út alsó részének javítására érkezett lakos-
sági javaslat támogatását említette, míg az 
építményadó-kedvezmény ígérete megvalósult 
azzal, hogy 2011-től a nagyszénászugi csalá-
doknak is jár a gyermekkedvezmény. 

A lakók szerint Nagyszénászug az építmény-

adó hatszorosát fizeti a belterületi részekhez 
képest. A magasabb adót a kialakult szokással 
indokolta az önkormányzat. Megváltoztatása 
rendszerszintű szabályozást igényel, amit rövi-
desen áttekintenek és újraszabályoznak. 

HOVÁ LESZ A BEFIZETETT ADÓ?
Magyarázatot a legtöbben arra vártak, miért 
nem juttat vissza semmit a településrészre 
az önkormányzat Nagyszénás negyvenmilli-
ósra becsült éves adójából. A válaszadók nyil-
vánvalóvá tették, hogy a befizetett adójukkal 
a nagyszénászugiaknak is hozzá kell járulni-
uk a polgármesteri hivatal, az okmányiroda, a 
gyámhivatal, a művelődési ház, a könyvtár, az 
orvosi rendelő, a bölcsőde, a három óvoda, az 
általános iskola, a két gimnázium, a zeneisko-
la, a tömegközlekedés, a rendőrőrs, a polgárőr-
ség, a családsegítő szolgálat, az idősek napkö-
zi otthona, a sportpálya fenntartásához. Ezen 
felül részönkormányzatuk, iskolabusz-járatuk 
van, az önkormányzat Nagyszénászugban is 
kátyúz, illegális szemetet szállt el és fizeti a 
közvilágítási számlát. 

ÉPÍTÉSI BÍRSÁG
Az építéshatóság vezetője szerint néhány ese-
tet kivéve nincs szabálytalan építkezés a terü-
leten. A szokatlanul nagyméretű házakat egy 
korábbi jogszabály engedélyezte. Fokozott 
éves ellenőrzést terveznek. A szabálytalan 
építtető fennmaradási engedélyt csak az épí-
tési bírság kifizetése után kaphat, ami az épü-
let bekerülési költségének 50-70%-a is lehet.

NAGYSZÉNÁSZUGI 
VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

A fórum témái közül ez volt az egyetlen terü-
let, ahol a sokak által üdvözölt paradigmavál-
tás az önkormányzati hozzáállásban még nem 
érkezett el. A bevallottan nem jogerős bírósá-
gi döntésekről erősen egyoldalú tájékoztatást 
adott az önkormányzat álláspontját kifejtő 
képviselő. A társulat hiteleire készfizető kezes-
séget vállaló önkormányzat számlájáról a hite-
lező bank által leemelt 137 millió forintról 
még a fórumon kiderült, hogy ebből valójában 
csak 52 millió volt önkormányzati pénz, ami-
ből további 40 millió forint az önkormányzat 
fizetési kötelezettsége lenne a társulat felé a 
területen közművesített önkormányzati ingat-
lanok után - fejtette ki több korábbi, e témá-
ban lefolytatott képviselő-testületi ülésen a 
társulat volt elnöke. 

Az ügy előzménye, hogy a társulat 2007 ápri-
lisában az önkormányzattal kötött megálla-
podásnak megfelelően jegyzőkönyvileg átad-
ta a területén megvalósított, hatszázmilliósra 
becsült vízi közművagyont annak bevételeivel, 
kiadásaival és dokumentációjával együtt, majd 
megszüntette magát. Az átvételt az önkormány-
zat utólag vitatta, az átadott ügyekben négy éve 
nem intézkedik, viszont több pert is indított a 
társulat ellen, tízmilliós nagyságrendben díja-
zott ügyvédi képviselet mellett, miközben még 
csak első fokú ítéletek születtek meg. 

A fórumon résztvevők „Ez nem jogi prob-

léma!” bekiabálásával vélhetően a gyors meg-
egyezésre biztattak, amely még évekig súlyos-
bodó, beláthatatlan következményektől men-
tené meg mind az önkormányzatot, mind a 
társulat közel kétezer tagját.

ÍGÉRETEK CSAK KIS LÉPÉSEKRE
Az önkormányzat ígéretet tett
– a Domb utca teljes hosszában a benőtt 
növényzet visszavágására és az útpadka rende-
zésére, hogy a gyalogos forgalom veszélyessége 
csökkenthető legyen
– egy elkülönített önkormányzati számla nyi-
tására, ahol a RÖK hatáskörébe utalt fejleszté-
si alapot gyűjtenék
– a Kert utcai forgalom szabályozásának átte-
kintésére, mivel a lakók az egyirányúsítást és 
az egyoldali parkolás előírását és persze az 
úthibák kijavítását kérték.
– RÖK-igényfelmérés buszjárat beindítására és 
a várható bevételre (bérlet, mentjegyek)
– korlátozott segítség az illegális hulladék-
lerakatok csökkentésére
– igény esetén a házszámozás bevezetésére
– az építményadó újraszabályozására
– a Domb u. – Kert u. kereszteződésének leg-
alább esztétikai rendezésére, valamint az 5 
tonnás súlykorlátozás és a 30 km-es sebesség-
korlátozás felülvizsgálatára
– a közvilágítás bővítése érdekében az ELMÜ-
vel való egyeztetésre
– az önszerveződéses útépítés megengedésé-
nek beépítésére az erről szóló helyi rendeletbe
– a Sugár és a Domb utcai ingatlanhatárok jog-
szerűségének felmérésére

A lakók helyi rendelet alkotását is kérték, 
amely szabályozza, hogy a területet érintő 
döntésekben az önkormányzat ne kerülhesse 
ki a lakók megszavaztatását.

A NAGYSZABÁSÚ TERVEK
Müller Tibor, a részönkormányzat megalakí-
tását még az előző ciklusban kiküzdő, de az 
újonnan alakultból kihagyott Nagyszénászugi 
Civil Érdekvédelmi Egyesület elnöke egy száz 
oldalas dokumentációt adott át a jegyző-
nek, a polgármesternek és a RÖK tagjainak 
Nagyszénászug hosszú távú igényeiről, melyek 
közül a legjelentősebb a csatornázás és a föld-
gázellátás kiépítése, a településrész szabályo-
zási tervének elkészítése és a fokozottan zaj-
védett területté nyilvánítás. Müller Tibor állí-
tása szerint az összesen 9 pontból álló javas-
latcsomagból 8 megvalósításához nem szüksé-
ges pénz, csupán a szabályozási terv elkészíté-
sének tízmilliós költsége merülne fel. A doku-
mentáció megtekinthető az egyesület honlap-
ján: www.nagyszenaszug.hu

Karsai Izabella, a várható szennyvízberuhá-
zás megvalósítására létrehozott önkormányza-
ti vállalkozás vezetője segítséget ígért és arra 
bátorított, hogy ha egy éven belül megszervezik 
a saját csatornaközösségüket, akkor első ütem-
ként a Sugár utcai gerincvezeték megvalósítá-
sával nagyot léphetnek előre Nagyszénászug 
legégetőbb problémájának megoldásában.

Koós Hutás Katalin

Budakeszi hírek
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Kiugróan jó év volt a tavalyi
Bencsik Mónika független polgármes-
ter-jelöltet harmadszor választotta meg 
Nagykovácsi a település élére az őszi 
helyhatósági választásokon, 50,35%-
os szavazati aránnyal. A Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 
alakuló ülésén pedig Nagykovácsi pol-
gármestereként a társulás elnöke is 
lett. E két minőségében nyilatkozott 
lapunknak az elkövetkező időszak vár-
ható változásairól.

–  A 2010 kiugróan jó év volt Nagykovácsiban: 
megújult a Fő tér, új óvoda épült és utat épí-
tettünk a Zsíros-hegyen. A tavalyi költség-
vetésünket 2,1 milliárd forintra terveztük. 
A zárszámadás tényszáma 1,67 milliárd 
forint lett. 2010-ben 1,1 milliárd bevétel 
mellett 1,6 milliárdot adtunk ki. Az ötszáz-
milliós többlet pótlásával feléltük a tartalé-
kainkat, ezért 2011-ben sokkal realistábban 
terveztünk: 1,4 milliárd forinttal fogadtuk el 
a költségvetésünket. Inkább évközi módosí-
tásokkal igazítjuk majd ki a számadatokat.
Az első negyedévben mindjárt két nyertes 
uniós pályázattal indultunk: százhárom mil-
lió forint az általános iskola energetikai fel-
újítására és nyolcvanmillió forint felszíni 
vízelvezetésre. Az általános iskolai közbe-
szerzési eljárást már le is folytattuk és júni-
usban kezdődik a teljes hőszigetelés és a tor-
nacsarnok megújítása. A tornaterem rugal-
mas padlózatának kialakítása az önkor-
mányzat saját keretéből történik. 
A felszíni vízelvezetésre nyert 80 mil-
lió forintot négy nagylejtésű utcánkra – a 
Rózsa, a Vértes, a Kökörcsin és a Forrás 
utcára - fordítjuk, ahol az útépítés kivitelez-
hetetlen a csapadékvíz elvezetésének megol-
dása nélkül. Csak a Forrás utcában huszon-
öt millió forintba kerül a beruházás, a szilárd 
útburkolat további hatvanmillió. A Forrás és 
a Vértes utca kiemelt gyűjtő utak, a Vértes 
utca aszfaltozása is sürgető, mert az Ady 
Endre utcához csatlakozva az érintett lakó-
övezet forgalmát a település határára terel-
né. Ebben a ciklusban a Forrás utca meg-
építésére látunk lehetőséget. A közbeszer-
zést elindítottuk, nyáron ez a munka is meg-
kezdődik.
– Mennyi az önkormányzat hitelállománya?
– Majd négyszázmillió forint. Több hitelünk 
kifut 2012-ben. A két nagyobb hitel, a tava-
lyi kötvénykibocsátás és a Fő téri beruházás-
ra igénybe vett MFB-hitel törlesztése azon-
ban két cikluson át is eltart. További hitel-
felvételt nem tervezünk. Idén talán arra is 
lehetőségünk lesz, hogy a kötvényeinkre elő-
törlesszünk, ha a forint erős lesz az euróval 
szemben, és a tavalyi uniós pályázatainknak 
végelszámolása is megtörténik, melyből het-
venmillió forintra számítunk.
Az évet egyébként önkormányzati telek-
vásárlással kezdtük: egy húsz éve húzódó 
kisajátítás végén közel 30 millióért egy ezer 
négyzetméteres ingatlant vettünk a falu szí-

vében, azon az öthektáros területen, ahol az 
új óvoda és a református templom is meg-
épült. Egészségügyi intézmény létrehozá-
sát tervezzük itt. Fedezetként egy nagy érté-
kű ingatlan eladása szolgált ugyanezen az öt 
hektáron, ahol egy kereskedelmi és szolgál-
tató központ készül. 
– Szerencsés-e, hogy az óvoda mellett kap helyet 
egy kereskedelmi centrum?
– Nem nagy bevásárlóközpontra kell gondol-
nia. Egy normálméretű élelmiszerbolt mellé 
kávézó, könyvesbolt és hasonló szolgálta-
tást nyújtó kereskedelmi egységek kerülnek. 
Talán így többen mennek gyalog vagy bicik-
livel a boltba, ráadásul az anyukák könnyeb-
ben elintézhetik a bevásárlást az óvoda mel-
lett, s nem jelent egy további autós prog-
ramot a számukra. Éppen az iskola és az 
óvoda közelsége miatt ide költöztetnénk a 
védőnői és a gyermekorvosi szolgálatot is. 
Fontos szempont még, hogy mivel nincs a 
település méretének megfelelő élelmiszer-
bolt Nagykovácsiban, lakosaink nagy része 
a II. kerületi bevásárlóközpontban költik 
a pénzüket, miközben az ottani kereske-
delmi egységek az iparűzési adójukat nem 
Nagykovácsi önkormányzatának fizetik.
– A lakóövezet közvetlen szomszédságába telepí-
tett üzletház inkább logisztikai szempontból kelt-
het aggodalmat, a parkolás és a kamionok áruszál-
lítása okozta forgalom és zaj miatt.
– A szállítási időszak és az autók méretének 
beszabályozásával, a rakodás alagsori terü-
letre szorításával védenénk a lakókat. Az 
egy hektáros területen, ami tízezer négyzet-
méter, a beruházónak a parkolást is meg kell 
oldania. A terület az Ady E. – Pók u. tizen-
hat méteres szélességben megépített új útja-
in megközelíthető, s nem terheli a főutcát.
– Elegendőek-e az önkormányzat bevételei a műkö-
dési kiadások fedezésére?
– Oktatási intézmények állami finanszí-
rozása a költségek 30-40%-át fedezi csak. 
Építmény- és telekadót is emeltünk, ami 
nem népszerű lépés, de csak a törvény által 
megengedett szint 50-60%-át használtuk ki 
és a kedvezményi rendszert is megtartottuk. 
A telkeseket építkezésre és mindenkit állan-
dó bejelentkezésre ösztönzünk. A döntés-
re az új óvodánk fenntartásához elengedhe-
tetlenül szükség volt. Az a rémhír is járja, az 
alapítványi művészeti iskolánktól teljes mér-
tékben megvonják az állami finanszírozást, 
pedig több mint 300 gyermekünk jár oda.
– Lesz-e hulladéklerakó a Zsíros-hegyen?
– Nincs ok az aggodalomra. Önkormány-
zatunk tagja a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely 
uniós pályázaton hulladéklerakók rekul-
tivációjára és hulladékgazdálkodási rend-
szer kiépítésére pályázott. A hulladéklera-
kó rekultivációs pályázatból már kiléptünk. 
A másik témában az önkormányzat figye-
lembevétele nélkül a tervező cég egy önkor-
mányzati tulajdonú beépítetlen telket jelölt 
meg az anyagában, amelyre testületi döntés 

nincs és szakmailag sem támogatjuk. Ugyan 
még nem született döntés, de a testület 
előreláthatólag a pályázatból való kilépést 
választja. Új, őrzött hulladékudvart a leendő 
szennyvíztelep mellé tervezünk, mely a lakó-
övezettől való távolsága miatt nem csorbítja 
majd a lakosok életkörülményeit.
– Az M0 nyomvonalában van-e valamilyen fej-
lemény?
– Újdonság, hogy a legutóbb véleménye-
zésre kapott anyag szerint Nagykovácsi és 
Remeteszőlős között végig alagútban futna 
az út. Fenntartással fogadom az új híreket, 
mert amíg nincs engedélyezési terve a beru-
házásnak, addig a megvalósulásban csupán 
reménykedni lehet.
– A nagykovácsi főutca aszfaltozását – ami 
nem önkormányzati tulajdon – milyen eszközök-
kel tudja a település kikényszeríteni az Állami 
Közútkezelőtől?
– Megegyezésre jutottunk, hogy a tavaszi 
kátyúzásnál megpróbálnak jelentős javu-
lást elérni az útfelület minőségében. Mivel 
a Közútkezelő a Magyar Fejlesztési Bank 
felügyelete alá került több állami tulajdont 
kezelő céggel együtt, az MFB igazgatóság-
hoz fordulunk, hogy a 2012-es útépítési ter-
vekbe vegyék be a nagykovácsi utat is. A ter-
veket azonban nekünk kell elkészíttetnünk, 
részletezve a vezetékek földkábelbe helye-
zését, a csapadékvíz-elvezetést, az esetle-
ges nyomvonal-módosítást, a forgalomlas-
sítást. Hallgatói ötletpályázatot írtunk ki 
egyetemistáknak, ugyanúgy, mint a Fő tér-
nél, amely egyébként nívódíjas lett: az urba-
nisztikai társaság közterületi szaka és egy 
nemzetközi zsűri döntésének köszönhetően 
május 12-én Makón lesz a díjátadás.
– A Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi társulás elnö-
keként mik az elképzelései?
– Az együttműködés annak idején kényszer-
társulásként indult olyan kötelező önkor-
mányzati feladatok ellátására, amit ha nem 
kistérségi összefogással látunk el, az állam 
nem finanszírozza, míg együttműködés ese-
tén plusz normatívát biztosít. Ide tartozik 
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat; a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra már 
csak pályázatok útján kapunk támogatást. 
A logopédia és a gyógytestnevelés a peda-
gógiai szakszolgálaton keresztül valósul 
meg. Az együttműködés előnye a szak-
mai felügyelet. A tavalyi tisztújító szava-
zás után a munkaszervezetet is áthoztuk 
Pilisvörösvárról Nagykovácsiba, hogy köny-
nyebb legyen a napi kapcsolattartás. Ebben 
a ciklusban olyan feladatok ellátásban is 
együttműködnénk a tagtelepülésekkel, amit 
nem ír elő kötelezően a törvény, mint pl. a 
belső ellenőri, a gyepmesteri, a katasztrófa-
védelmi és polgárvédelmi feladatok ellátása. 
Összefogással jobb, mégis olcsóbb szolgálta-
tást kapunk. A közös munkaügyi ellátás is 
megérdemelne egy próbálkozást, hogy egy 
jól felépített szervezet minél hatékonyab-
ban működhessen.          Koós Hutás Katalin
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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
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A Füzes-patak medrének tisztításakor, 
március 29-én az 1800-as évekből szár-
mazó ágyúgolyót, puska- és késmarad-
ványokat találtak az ott dolgozó mun-
kások. A nagy riadalom ellenére a lele-
tek veszélytelenek. Történelmi vonat-
kozásuk azonban annál jelentősebb 
lehet. 

Az ágyúgolyóról kiderült, hogy nehéz, 
régi fojtásos, hosszú csövű ágyúból kilő-
hető vasgolyó-lövedék.  Az ágyú csőhosz-
sza 18-35-ször nagyobb lehetett, mint a 
vasgolyó átmérője és laposabb ívű pályán 
nagyobb távolságra lehetett lőni vele, mint 
például a mozsarakkal. A golyó felületét 
több centiméter rozsda borította, a többi 
tárgy is erősen korrodált állapotú. Régóta 
víz alatt álltak, az agyagba beágyazódva. 

Találgatásokba bonyolódhatunk, mi is 
történt 1848-49-ben Pátyon. A Páty – 
Fejezetek a község történeté-
ből (1986) című kiadvány rövi-
den taglalja ezt az időszakot: „A 
reformkor és az 1848-49-es ese-
mények Páty békésen gazdálkodó 
lakosságát is felrázták. Az 1848 
tavaszán lejátszódott reménykel-
tő események ellenére ősszel szét-
röppent a hír: veszélyben a haza! 
Az emberek tömegesen jelent-
keztek katonának. A vármegye 
- az összeírt nemzetőrség alap-
ján - november 28-i közgyűlé-
sén a megyét hét őrnagyi kerü-
letre osztotta. Páty 58 lovast és 94 gyalo-
gost, tehát 152 főt adott az összesen 4591 
főt számláló ötödik őrnagyi kerületnek. 
A szabadságharc bukásával Haynau bosz-
szúja Pátyot sem kímélte. Többek között 
Várady Józsefet is (udvari tanácsos, 1850-
től a pátyi kastély és birtok tulajdono-
sa - szerk.) elfogatta, bár fogsága rövid 
ideig tartott. A helyzet azonban a kiegye-
zéssel itt is konszolidálódott és a fejlődés 
oly mértéket öltött, hogy Pátyot a század-
fordulóra a főváros gyümölcsöskertjeként 
kezdték emlegetni.”

A könyv nem tesz említést az állító-
lagos puskacsőkerítésről, mivel bizonyí-
tékok nincsenek. Egy francia főneme-
si családból származó honvédtábornok, 

Guyon Richard neve házasság révén (fele-
sége Mária, a pátyi Splény Ignác lovassá-
gi tábornok lánya volt) azonban bevéső-
dött a falusi anekdotákba. A komáromi 
vár parancsnokaként hazatérésekor magá-
val hozott „jó pár darab, ’49-ben, a vár 
védelménél” használt puskacsövet, mely-
ből a ma is részleteiben álló kastélykerítést 
megépítették. 
Az Iskola utca alól kifolyó vízelvezető csa-
tornaág kifolyásánál, egy korabeli kőhíd 
lábánál talált lelet muzeális megőrzéséről 
Czentár László helytörténészt kérdeztük.

– Előkerült egy tizenkét centiméter átmé-
rőjű vasgolyó, vagyis ágyúgolyó, egy 
huszonkét centiméter hosszú késpenge, 
egy húsz centiméter hosszú, kúpos menet-
végű négyszög-keresztmetszetű vasdarab, 
egy huszonöt milliméter átmérőjű, negy-
ven centiméter hosszú puskacső-marad-

vány és egy vascső darabja, ami-
nek a szerepét még nem sikerült 
meghatározni.
– Hogyan kerülhettek a csatornába? 
Elrejtették vagy egyszerűen kidob-
ták?
– Valószínűleg elrejtett tárgyak 
ezek, a felszínre az árok mélyí-
tésével kerültek. A rejtekhely 
az árok oldala, vagy egy vala-
mikori kőhíd talapzata lehetett, 
amely később leomlott.  Csupán 
maradványaira bukkantunk az 
új betonhídba beépítve.

– A megtalált puskacsőből azonosítható a fegy-
ver típusa? 
– Nem, sajnos a maradvány nem alkalmas 
a beazonosításra. A leletek nagy valószí-
nűséggel az 1800-as évekből származnak, 
de még felmerülhet a kuruc kor, 1710 kör-
nyéke is, mivel akkor már sűrűn használ-
ták az e fajta ágyúgolyókat. Mivel az érin-
tett terület, a „kertek alja” már az avar 
korban is lakott volt, számíthatunk más 
korokból származó értékes maradványok 
felbukkanására is.
– A kastély ’48-as puskacsőkerítésének erede-
te vitatott, formája azonban megegyezik a sza-
badságharc folyamán használt fegyverekével. 
Szakvélemény nem készült, de ha valóban erede-
ti, a jelenlegi lelet alkalmas-e arra, hogy kormeg-

határozást végezzenek, összehasonlítva a kerítés 
és a most előkerült puskamaradványok anyagát?
– A most talált leletek nem alkalmasak 
arra, hogy összehasonlító vizsgálatokat 
végezzünk. Nem zárható ki tehát, hogy 
1848-49-ben használt harcászati eszközö-
ket találtunk.
– Hova kerülnek ezek a tárgyak és mikor tekint-
heti meg a nagyközönség? 
– A Közösségi ház helytörténeti gyűjtemé-
nyébe. Valószínűleg már a május 14–15-i 
Pátyi Tavasz keretében megtekinthető 
lesz.                                        Hájas Ágnes

Április 5-én ünnepélyes keretek között 
Csenger-Zalán Zsolt, Zsámbék polgármes-
tere helyezte el a nyertes uniós pályázat-
nak köszönhetően már épülő negyven-
fős bölcsőde alapkövét. Az alapkő üregé-
be – egy fémcsőbe zárva – egy napilap, a 
magyar forint és a Buda környéki Iránytű 
egy példánya került.

A 250 milliós beruházás gyors ütemben 
zajlik, hiszen a befejezését már a nyár ele-
jére tervezik. A beruházáshoz nyújtott, 
vissza nem térítendő támogatás 195 mil-
lió forint.

1848-as is lehet a pátyi lelet

Bokréta-ünnep 
az új óvodában

Telki egyik legnagyobb beruházása idén 
a falu második óvodájának felépítése. 
Az épület falai már elérték a legnagyobb 
magasságot, ezért Bokréta-ünnep kereté-
ben bejárást tartottak az épületben a pol-
gármester, a képviselő-testület, a polgár-
mesteri hivatal és az óvoda képviselői, a 
kivitelező és a helyi sajtó társaságában.

Telki második óvodája az Öreghegyen 
épül, a Tengelice és a Sármány utca sar-
kán. Az első óvoda tagintézményeként a 
település egy újabb területét segíti majd a 
kisgyermekek gondozásában. A kivitelező 
tájékoztatása szerint május 28-án megkez-
dik az átadást. A téli időjárás miatt ugyan 
15 napos késedelembe estek, de ezt mos-
tanra sikerült behozniuk. Az óvoda szep-
tembertől már fogadni tudja a gyerekeket.

A háromszázötven millió forintos beru-
házásra tavaly százmilliót nyert az önkor-
mányzat, a hiányzó kétszázötvenet az 
önkormányzat teszi hozzá. „Nagy szük-
ségünk van rá, hiszen országosan nálunk 
a legmagasabb az egy főre jutó gyermek-
létszám. Egy család átlagosan három gyer-
meket nevel Telkiben. Az iskola és a két 
óvoda tehát kulcsfontosságú a számun-
ka.” - nyilatkozta lapunknak Deltai Károly 
polgármester.

***
Ha egy újonnan emelt épület falai elér-
ték azt a legnagyobb magasságot, hogy 
a tetőszerkezet elhelyezése megkezdőd-
het, akkor annak örömére, hogy az épület-
nek legterhesebb és leginkább számottevő 
munkája, a kőművesmunka nagyobbrészt 
elkészült, régi szokás szerint az építtető 
megajándékozza a kőműves-pallért, aki ez 
alkalomból a ház homlokzatát földíszíti. 
Innen a Bokréta-ünnep jó magyar elneve-
zés. (Pallas Nagylexikon)

Letették a negyvenfős bölcsőde alapkövét
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Töki Nyárköszöntő 
2011-05-28

Családi programok 10-16 óráig Tökön a Kútvölgy téren az iskola körül 
és a tőle 700 m-re található patakparton

A rendezvény a KMOP 3.3.4/B-2009-0007 Kisgöncöl Mintaprojekt 
keretében valósul meg,  melyet az Európai Regionális Alap és a 
Magyar Köztársaság támogat.
Elérhetőségünk: www.kisgoncol.hu tel:23/341-323, 06-30-695-7499

KÉZMŰVES VÁSÁR
Kézzel festett faáruk
Fajátékok
Nemeztárgyak
Gyöngyékszerek
Selyem-és gyapjútermékek
Gyapjúképek
Tejtermékek, méz, lekvárok
Kézzel varrott babák
A töki Aranytű Varrókör munkái
Hangszerek
Könyvek és még sok más értékes 
portéka

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
A KÖVETKEZŐ MŰHELYEKBEN
Fafaragó-asztalos műhely
Szappankészítő
Festő-tanoda
Nemezkészítő
Építőmester: vesszőkunyhó, 
vályogozás, paticsolás
Hangszerkészítő
Kötélverő 

és a tőle 700 m-re található patakparton

kekk k

rok

munkáimunkái

s értékes

ZÁSOK 
YEKBEN

ly

yhó, 

Ki vásárba’ akar lenni,
Tökre kell most annak menni.

Május 28 a napja,
Jöjjön el apraja, nagyja !

Lesz itt mindenféle játék,
Sok portéka, szép ajándék.
Néptánc, torna, sok muzsika,
Finom falat, vásárfia.

S meghirdetjük: Jöjjön bárki,
Ki inasnak akar állni !
Öt akadályt kell kiállni,
Ha mesterré akar válni.

Ki az úton végighalad,
Jutalma biz’ el nem marad.
Nem kell megmászni sok hegyet,
Hogy nyerjen Kolompos ingyenjegyet.

PROGRAMOK AZ ISKOLA KÖRÜL
10.00 a töki Kotkoda népdalkórus bemutatkozója
10.20  Pilisvörösvári népet nemzetiségi táncegyüttes 

gyerekcsoportjának bemutatója
12.00 ritmikus sportgimnasztika bemutató
14.00  bábozás a Petőfi emlékkönyvtárban

a Telki Waldorf óvoda jóvoltából

14.30 Kolompos koncert
16.00 Kató Zoltán szaxofonozik

PROGRAMOK 
A PATAKPARTON
12.30-14.00 Íjászat: 
Mátyás Íjászai 
Egyesület Zsámbék 
támogatásával
10.30-12.00 Lovaglás 
a Patkó Csárda 
jóvoltából
Környezettudatos 
játékok
Ügyességi játékok
Lovaskocsikázás a töki 
Lovasegyesületnek 
köszönhetően
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Nagyberuházások árnyékában
Balogh Kálmán 1999 és 2002 között 
a polgármester és a jegyző lemondá-
sát követő időközi választással került 
a villamos üzemmérnöki pályáról a 
polgármesteri székbe. Tavaly csator-
na-beruházásra létrehozott helyi vízi 
közmű társulat elnökének választot-
ták. A helyhatósági választásokon füg-
getlen jelöltként 51,47%-kal tért vissza 
ismét a település élére. A polgármes-
terrel az önkormányzat előtt álló fel-
adatokról az idei költségvetés kapcsán 
beszélgettünk.

– Idén is nagyságrendileg 150 millió forin-
tos a költségvetésünk. Az elnyert uniós 
pályázat ugyan átmenetileg felduzzasztja a 
számokat. Az óvoda felújítására és bővíté-
sére még az előző ciklusban nyertünk 250 
millió forintot. A kivitelezés elhúzódott, 
a beruházás 310 milliónál fejeződött be. 
A település tavaly nyáron több mint két-
százmilliós áthidaló hitelfelvételre kény-
szerült, melynek kamatterhei, közel két-
millió havonta, komoly próbatétel elé állít-
ják az önkormányzatot. Az elszámolás az 
új önkormányzatra maradt, melyet remél-
jük, hogy májusban sikerül lezárnunk, mert 
közel 170 millió forintot várunk vissza. Ez 
ugyan nem fedezi a hitelünket, ezért a fenn-
maradó részre átütemezést kérünk
– Korábban azt hallottuk, hogy Közép-Európa 
legmodernebb óvodája épül Tökön. Mivel lett több 
az új intézmény a réginél?
– Megújuló energiát felhasználó fűtés és 
hűtés működik az intézményben, a levegő-
ben lévő energiát hasznosítja egy gázmoto-
ros hőszivattyú. Padlófűtést, falfűtést épí-
tettek ki szinte minden helyiségben. Az első 
fűtési szezonon túl, lassan kiértékelhetjük 
a fűtési kiadásokat. Az épület légköbméte-
re ugyan megkétszereződött, de ha a költ-
ségek nem nőttek, akkor már elégedettek 
lehetünk. Kíváncsiak vagyunk a beruhá-
zás megtérülési idejére is. Az új épületben 
a XXI. század kívánalmainak megfelelő, fej-
lesztő pedagógiai módszereket vezetünk 
be, s külön hangsúlyt helyezünk az egész-
séges életre nevelésre. Az óvoda az új elő-
írásoknak megfelelő kiszolgálóhelyiségekkel 
bővült, a felvehető gyereklétszám tovább-
ra is ötven maradt. Tornaterem, fejlesztő-
helyiség, orvosi szoba, iroda a vezetőnek, 
óvónőknek külön öltöző és iroda, étkező, 
konyha, társalgó és a fűtési rendszer helyé-
nek kialakítása. Az egyik épület bővíthető, 
amennyiben szükséges, de ez egyelőre nincs 
napirenden.
– A töki iskolások többsége Zsámbékon tanul, de 
az utóbbi években perbe torkolló elszámolási vita 
alakult ki a két település között.
– A fejkvóta miatti elszámolási vita 
Zsámbékkal szerencsére már csak a múlt. 
A választások után a két település közöt-
ti együttműködés egészen más irányt vett. 
A gondjainkat a tárgyalóasztalnál oldjuk 
meg. Jó a viszonyunk a kistérségi tagte-

lepülések polgármestereivel is. Sokoldalú 
együttműködés látszik kialakulni a logo-
pédiai, a gyógytestnevelési, a gyepmeste-
ri és a belső ellenőrzési feladatellátásban. 
Kulturális programjainkat is összehangol-
juk, hogy minél több ember vehessen részt 
a programokon.
– Milyen programokat terveznek az idén?
– Fő célkitűzésünk a hagyományápolás. 
Rendszeres rendezvényeink a Márton-nap, 
a Karácsony, a batyus-bál vagy a Falunapok 
júliusban, szüreti felvonulás és bál szeptem-
ber végén. Tavaly elsőször rendeztünk művé-
szeti és bornapokat. Hagyományteremtő 
szándékkal idén augusztusban újra belevá-
gunk. A Pajta Galériában rendszeresek a 
kiállítások és ide sorolhatnám a Tökön élő 
kézművesek Nyitott Műhely-programjait 
is. A Höcögő táncegyüttes és a Kotkoda 
Népdalkör szinte minden programban sze-
repel, de eleget tesznek a környező telepü-
lések meghívásainak is. Tavaly megalakult 
a Töki Lovas Sportegyesület, akik a Töki 
Nosztalgia Társasággal együttműködésben 
szervezik a rendezvényeket. A környéki, sőt 
országos főzőversenyeken is részt veszünk. 
A töki pompost már szinte mindenki isme-
ri, az egész országot meghódította.
– Mi a töki pompos története?
– Régen szokás volt, hogy a kenyértésztá-
ból kiszakítottak egy darabot, amit még a 
kenyér előtt megsütöttek a kemencében. 
Tökön 2000 tájékán nyári gyerektábort 
szerveztünk, ahol Budai Zsuzsa főzőtanfo-
lyamán ezt is meg lehetett tanulni. A nagy-
nénje receptjei között talált rá és nem szá-
mított ekkora sikerre. Egy hónap múlva, 
szeptemberben, a szüreti felvonuláson a 
művelődési ház előtt gyúrták a tésztát, hely-
ben sütötték. Olyan nagy sikere volt, hogy 
a következő tavaszon egy gödöllői gasztro-
nómiai találkozóra is beneveztek, ahol már 
taroltak a pompossal. Így indult el világkö-
rüli útjára. Mostanra a Budai Várban ren-
dezett borfesztiváltól kezdve szinte min-
denhol találkozhatunk vele. A pompos név 
szlovák eredetű szó, szószerinti fordításban 
felpuposodott tésztát jelent.
– A bor is hoz hírnevet Töknek. Pl.2009-ben a 
X. Pannon Bormustrán három Nyakas-bor is 
csúcsbor-minősítést kapott.
– Igen, az 1997-ben alapított, modern tech-
nológiát alkalmazó Nyakas Pincészet a kör-
nyék kiváló természeti adottságait kihasz-
nálva díjnyertes fehér borokat készít, reduk-
tív eljárással. Két borászuk közül Malya 
Ernő 2002-ben az év borásza volt. Szőlőik 
Tök és Budajenő határában találhatók. 
Az elmúlt években újabb fejlesztéseket haj-
tottak végre, s nagyon szépen rendezték a 
környezetüket is.
– Milyen vállalkozóik vannak még, akiktől adóbe-
vételt remélhet az önkormányzat?
– Az elmúlt tíz évben nem jött újabb 
vállalkozás Tökre. Tíz éve partnereink a 
vetőmaggal is foglalkozó Budatáj Kft., a 
Gyermely Rt. üzemegysége, a gombakom-

posztot gyártó Champion Union, a  Hunga-
Mix takarmánykeverő üzem, valamint a 
sajtgyártó Sapori d’Italia Kft. és egy mező-
gazdasági permetezőket gyártó és szervíze-
lő vállalkozás. A gazdasági válság őket is 
megviselte, az iparűzési adóbevételünk visz-
sza is esett.
– A szennyvízcsatorna pályázatuknak mi lett a 
sorsa?
– Az egymilliárd forintot is meghaladó 
beadott pályázat első fordulóját Tök meg-
nyerte. A második fordulóban a beadásnál a 
pályázatíró cég egy végzetes adminisztráci-
ós hibát vétett: a támogatási szerződés idő-
pontját, ami 2010. március 31. volt, nem 
hosszabbíttatta meg a lejárat előtt. Emiatt 
az addig kapott húszmillió forintot is vissza 
kell fizetnünk. Próbáltuk menteni, ami még 
menthető, hogy ne vesszenek el teljesen 
a reményeink a csatornázásra. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség vezetőjéhez fordul-
tam legvégül, ahol kaptunk egy utolsó lehe-
tőséget: szeptemberig beadhatjuk a pályáza-
tunkat, de az előkészítésre előleget már nem 
kapunk, bár utólag azért el tudjuk majd szá-
molni. A hibát elkövető céggel is még egyez-
tetnünk kell a jóvátétel lehetőségeit. 
– Egy olyan kis település számára, mint Tök egy 
ekkora nagyságrendű pályázat önrészének az elő-
teremtése szinte kivitelezhetetlen feladatnak tűnik.
– Egy halvány reménysugár most felcsillant 
azzal, hogy egy belügyminiszteri rendelet 
szerint április 27-től önerőre is pályázhat-
nak az önkormányzatok, elnyert pályáza-
tok esetén. Bízom benne, hogy ha idén nem 
is, de 2015-ig, az előírt határidőig megold-
juk a kétszázötven milliós önrész előterem-
tését. A lakosság ebből már bevállalt három-
százezer forintot ingatlanonként nyolc éves 
törlesztésre (3000 Ft/hó), ami az önrésznek 
közel a felére fedezetet nyújt. Tehát nem 
olyan reménytelen a dolog, mint amilyen-
nek elsőre látszik. Nagyon szeretnénk meg-
valósítani a csatornát, mert már csak nálunk 
nincs a környéken. A zsámbéki szennyvíz-
tisztítóhoz csatlakoznánk, közel ötvenmil-
liós közműfejlesztési hozzájárulás kifizeté-
se mellett.
– Április 6-án elküldték az eddigi jegyzőt. 
Mi volt az indok?
– Már az előző testületnek is voltak gondjai 
a jegyző munkájával. Mi adtunk egy türelmi 
időt, végül éltünk azzal a lehetőséggel, hogy 
indoklás nélkül felmondhattunk. Június 6-ig 
még állományban van, jelenleg a felmenté-
si idejét tölti. Április 26-tól a tárnoki jegy-
ző, dr. Simon Mária helyettesít Tökön. 
A jövőben költséghatékonysági szempont-
ból előnyösebb lenne, ha nem kellene egy 
teljes jegyzői álláshely költségeit kigazdál-
kodnunk. Nem kizárt, hogy a Zsámbékkal 
való egyre szorosabb együttműködés ered-
ményeként egy feladat-megosztási szerző-
dést kötünk a jegyzői feladatok ellátására is, 
melynek keretében a zsámbéki jegyző szak-
mai munkáját Tökön is igénybe vennénk.

Koós Hutás Katalin

Töki hírek
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Május 12-14.
TELKI FESZTIVÁL
Részletes program: 
www.telki.hu vagy

www.budakesziiranytu.hu

Május 13. péntek 22 órától
Táncos buli fiataloknak 

Spiriev Teoval

Május 14. szombat 
15.30 Gyimesbükk és Telki 
testvérvárosi megállapodást 

köt (Nagyszínpad)
19.30 Ferenczi György és a 
Rackajam (Nagyszínpad)

Május 12. csütörtök 19 óra
Alina Nelega: 

AMÉLI SÓHAJA 
monodráma

Andresz Kati előadása a buda-
keszi Szent László Közösségi 

Házban (Fő u. 206-208.)

Május 13. péntek 16.30
A VILÁGSZÉP 

KECSKEBÉKA - bábelőadás
a nagykovácsi Öregiskolában 

(06-26-356-362)
Belépő 500 Ft/fő.

Május 13. péntek 18 óra
KÖZMEGHALLGATÁS

a Zsámbéki Művelődési Ház 
nagytermében

Május 13-15. 
PÁTYI TAVASZ 2011

További részletek: www.
paty.hu/hirek  vagy www. 
budakornyekiiranytu.hu

Május 14. szombat
9-22 óra között parasztudvar 

a réten (állatsimogató)
10 óra I. Pátyi Vágta – falu-

szépítő futás
14 óra Főzőverseny a 

Pincehegyen
Május 15. vasárnap 14 óra

BORVERSENY

Május 14. szombat 10-16 óra
CSALÁDI MAJÁLIS 

a perbáli Plébániakertben

Május 14. 10-20 óra
II. TÉRBULI 

a Marczibányi téren. 
www.marczi.hu

Május 14-15.
KODÁLY ORSZÁGA 

MOZGALOM
a Nagykovácsi Római 

Katolikus templomban
Május 14. 

16 óra Ifjúsági 
és 20 óra felnőtt koncert

Május 15. 
10-14 óra MÜPA 

„Cifra Palota” 

Május 14. szombat 16 óra
NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 

a Zsámbéki Keszkenő 
Népdalkör szervezésében
a zsámbéki műv. házban.

Info: 06 30 279 2727

Május 15. vasárnap 10-16 óra
SAKKBAJNOKSÁG 

a zsámbéki műv. házban

Május 15. vasárnap 6-16 óra
ZSÁMBÉKI NAGYVÁSÁR

Május 16. hétfő 18 óra
EGÉSZSÉGKLUB

Meditáció és hangmasszázs 
dobolással

A meditációt vezeti: 
Dvorzsák András 
A belépés díjtalan

a nagykovácsi Öregiskola 
Közösségi Házban 

(T.: 06-26-356-362) 

Május 18. szerda 16 óra
A Budakörnyéki Natúrparkért 

Egyesület rendes éves 
KÖZGYŰLÉSE

a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

(Fő u. 108. 
T.: 06-23-451-161)

Május 20-ig 
FALVÉDŐKIÁLLÍTÁS 

a töki művelődési házban

Május 20. péntek 16-22 óráig
NOSZTALGIA PARTY
a budakeszi EFMK-ban

Május 20. péntek 18 óra
PSZICHOLÓGIA 

A CSALÁDOKÉRT
Kereszténység, az ősi 

kognitív pszichoterápia 
Előadó: Dr. Perczel Forintos 

Dóra szakpszichológus
A részvétel ingyenes.

Május 21-22. szombat–vasárnap
ETYEK PINCEFESZTIVÁL

Május 21. szombat 
15 óra kenyérsütés
18 óra TÁNCHÁZ

a zsámbéki művelődési 
házban a Zsámbéki 

Hagyományőrző Baráti Körrel
Info: 06 30 279 2727

Május 21. szombat 20 óra
BERECZ ANRDÁS 
ének- és mesemondó
a Marczibányi téren 

www.marczi.hu

Május 22-ig
VASSNÉ KATONA 

HAJNALKA
festménykiállítása 

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

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.: 06-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

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

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 illesztés 
Dr. Szalka Andrea közreműködésével. 

Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon.

Érdeklődjön üzletünkben személyesen vagy telefonon!

Fényre sötétedő lencsék
30% kedvezménnyel!

UV és polár szűrős napszemüvegek 
már 12.000 Ft-tól!

Május végén 

optikai szemüvegkeretre 
helyezhető napszemüveg is érkezik!
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Programajánló

• 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, monitor, 
HIFI, kamera, házi mozi, erősítők, 
mikrosütő gyors szerviz. Hétvégén 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, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, 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-vi-
rágterápia, Aura-Soma-konzultáció. 
Tel.: 06-20-377-6595
• ANGOL (06-30-242-4588), FRANCIA 
és MAGYAR (06-30-389-8376) OK-
TATÁS diplomásoktól Budakeszin.
• BUDAI TÁRSKERESŐ A BÖSZÖRMÉ-
NYIN: Ha komolyan gondolja, velünk 
RÁTALÁLHAT! Valós adatbázis ga-
ranciával. Időpont egyeztetés: 
06-30-555-8444
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-
medencében! Szakképzett pszicho-
lógusok segítenek pszichés, életveze-
tési problémáikban. Egyéni, pár- és 
családterápiák, Life-coaching, agy-
tréner kezelés: relaxáció, tanulási po-

tenciál fokozása, pánik-betegség ke-
zelése. Peres ügyekben: igazságügyi 
szakértés. Nagy tapasztalattal, diszk-
récióval! 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.
• FAKIVÁGÁST, MŰHOLDANTENNA-SZERE-
LÉST, javítást vállalunk, földi digitális 
antennát és TV-t is.  Tel.: 06-70-
638-0424, v. 06-70-573-1351. 
Hívjon bizalommal!
• CSALÁDOKNAK KÍNÁLUNK, keresünk 
megbízható, szorgalmas idősgon-
dozókat, házvezetőnőket, bébiszit-
tereket, igény szerint. Tel.: 
06-20-465-8458, 06-70-611-2553 
www.empatiabalatin.net
• DOBOKTATÁST vállal fiatal egyetemis-
ta rock, metál stílusban kezdők és 
gyerekek részére Budakeszin, 
de igény esetén máshol is. 
Tel.: 06-30-659-7163
• BUDAKESZIN ELADÓ a Honvéd u.4. 
alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás ma-
gasföldszinti, gázkonvektor kert-
re néző, csendes társasházi lakás. 
Saját mérőórák (víz, gáz, villany). 
Irányár: 16.499.000 Ft. 
Tel.: 06-23-453-281.
• ASZTALOSMUNKÁK, egyedi bútorok 
készítése ingyenes helyszíni felmérés-
sel, lakberendezési tanácsadással. Re-
ferencia: www.szantobutor.eoldal.hu  
Szántó Márton 06-20-413-4109
• ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ BUDAKESZIN! 
463 m² a Nagy S. u. 26.-ban, 
1111 m² a Bem u. és az Árnyas u. 
sarkán. Tel.: 06-23-450-338
• KERESEK teljes felújításra szoru-
ló lakást, házat, házrészt Buda-
pesten, Budakeszin és környékén. 
Jogi problémásat is. 06-30-942-
1362, hajnalle@hotmail.com
• FOTÓS HAGYATÉKOT keresek meg-
vásárlásra. Kizárólag negatívokat. 
Kevésbé ismert, lelkes amatőr fo-
tográfusok munkáit. Tel.: 06-30-
942-1362 hajnalle@hotmail.com
• FRANCIA nyelvoktatást, nyelv-
vizsgára felkészítést vállal diplo-
más nyelvtanár Budakeszin 
(a XII. kerület határán). 
06-30-306-0025, 
hajnalneschiller@freemail.hu
• KIADÓ 81 m²-es üzletház két 
szintje egyben, de külön is, a bu-
dakeszi Fő utcán, buszmegállónál, 
parkolóval. Tel.: 06-20-557-4047
• KÖNYV FELVÁSÁRLÁS díjmentes 
kiszállással! Deák Antikvárium 
Tel.: 06-20-205-8686
• RÁSZORULÓ, egyedülálló férfi, mű-
ködő mosógépet (forgótárcsás/auto-
mata) szeretne adományként. 
Tel.: 06-30-579-9423

Buda környéki Iránytű 2011. május

Május 22. vasárnap 10 óra
Mesevirág Gyermekszínház

VUK a Fabula bábszínházzal
a budakeszi EFMK-ban

Május 23. hétfő 19.30
RÉGI IDŐK FOCIJA
ingyenes filmvetítés

a nagykovácsi sportegyesület 
szervezésében a nagykovácsi 

Öregiskolában.

Május 26. csütörtök 14 óra
AZ ÉN KERTEM

kistérségi gyermekrajzpályázat 
díjkiosztása és kiállítás-meg-
nyitó a Zsámbéki-medence 
Idegenforgalmi Egyesülettel 
a zsámbéki műv. házban.

Május 28. szombat 9-20 óra
XXX. Csillagerdei 

Gyermeknapi Majális 
Zsámbékon

Info: 06 30 279 2727

Május 28. szombat 11-19 óra
EGY NAP EGYÜTT - 
Hegycsúcstalálkozó 

Nagykovácsi, Pilisszentiván, 
Solymár közös ifjúsági prog-

ramja a nagykovácsi 
Zsíros-hegyen.

Május 28. szombat 19 óra
KALÁKA KONCERT
a Marczibányi téren  

www.marczi.hu

Május 28. szombat 20 óra
TÁNCHÁZ

a nagykovácsi Öregiskola 
Közösségi Házban.

Muzsikál: a Szeret együttes, 
a belépés díjtalan.

Május 29. vasárnap 

„Jó ebédhez szól a nóta”
– Sándor Dezső zenekarának 

koncertje ebédmeghívással 
az Aranykor Nyugdíjas 
Egyesület szervezésében 
a zsámbéki műv. házban
Info: 06 30 279 2727

Május 30. hétfő 19 óra
Dumaszínház – 

DOMBÓVÁRI ISTVÁN
a budakeszi EFMK-ban

Június 1. szerda 19 óra
TITOK 

Elek Szilvia szerzői estje 
K: Dávid Viktória, Diószeghy 

Tünde, Becze Gábor, Varga Tamás
Műsorvezető: Antall István

Belépő: 500 Ft/fő
a nagykovácsi Öregiskolában.

Június 5. vasárnap 17 óra
SZERELMEM, ERDÉLY 

Wass Albert est
a perbáli közösségi házban.

Előadja: Rékasi Károly

Jegyelővétel 1400,- Ft, 
a helyszínen: 1700,- Ft

T: 06 20 485 9008 
vagy 06 26 570 007

ELŐZETES
az EFMK 

30 éves jubileumi 
rendezvényeiből!

Június 2. csütörtök
„Budakeszi kulturális élete”

Dokumentum kiállítás 
az Erkel Mini-galériában

16.30 óra 
Nyugdíjas Klubok találkozója

Június 3. péntek 20 óra
SZÜLETÉSNAPI 

Jótékonysági NYITÓ BÁL
Zene: Standard Band

Június 4-5. szombat-vasárnap
XI. Erkel Ferenc 

Sakk Emlékverseny
2011. évi Magyar Nagydíj 

Nemzetközi Góverseny

Június 8. szerda 18 óra
KÉPZŐMŰVÉSZETI 

KIÁLLÍTÁS
az elmúlt 30 év kilencven 

kiállító művészével
az Erkel Ferenc Művelődési 

Központ emeletén

Június 9. csütörtök 10 óra
Közművelődési Kerekasztal - 

Szakmai konferencia
Makra Borbála, Koncz Gábor, 
Pethő Ágota, Tapodi Katalin

Június 10. péntek 
XXIII. ERKEL NAP

a budakeszi EFMK-ban

NYÁRI TÁBOROK
HONISMERETI TÁBOROK Pátyon

Június 27-július 1.
Ősi fények a Pilisben

Július 4-8. 
Barlangtúrák a Budai-, 
és a Pilis-hegységben

Napi túratáv: 10-12 km
Költségek: 19.000 Ft

Jelentkezés: június 3-ig
Tel.: 06-23-343-550 

vagy 06-30-579-9423

BUDAKESZI NYÁRI TÁBOROK
Június 27. – július 2. 8-17 óra

KÉZMŰVES TÁBOR
6-12 éves korig

Augusztus 8-13. 9-18 óra
NAPKÖZIS FILM- és 

FOTÓTÁBOR
6-20 éves korig

a budakeszi EFMK-ban.
A táborok díja 15 000 Ft

tel. 06-23-451-161

• ANGOL NYELVTANÁRT keres a Helen 
Doron Nyelviskola Budakeszire és 
környékére. T: 06-20-477-2817 
vagy budakeszi@helendoron.hu
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK 
számára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 
és 06-30-450-4738
• ÓVÓNŐKET ÉS DAJKÁT keres a 
zsámbéki Csillagvilág Református 

Óvoda augusztus 15-e kezdéssel. 
Jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal és kézzel írt motivációs levéllel 
a 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 23. 
címen. Határidő: május 15. 
• ÜTŐTANÁRI ÉS NÉP ÉNEKTANÁRI ál-
lás a biatorbágyi Pászti Miklós ze-
neiskolában. Jelentkezési határ-
idő május 31. Info: Korbuly Klára 
06-30-337-4792

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS
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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

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

Tavaszi fűnyíró és láncfűrész akciók!
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ROBOGÓVÁSÁR MOTORKERÉKPÁR MÁRKA- 
KERESKEDÉS ÉS SZERVIZ

WWW.SUZUKI-INTERAT.HU 

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

SUZUKI AN400 K9
1 798 000 forint

SUZUKI AN400 K9SSUZSUZZUZUKKIKI AAN4A 4404 000 K9K9K9

AJÁNDÉK 

ÁR!

Szerviz és  
gumiszerelés 
munkadíjából 
10% 

kedvezmény!
Érvényes: 2011. május 31-ig

SUZUKI UH125 K7
798 000 forint

SUZUKI UH125 K7S

AJÁNDÉK 

ÁR!

... KÖZLEKEDJ PRAKTIKUSAN!


