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Hús- Hentesárú

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K: 7-17 

Sz, Cs, p: 7-18

h, v: zárva

Tulajdonos:

Kukli Gábor

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- pácolt húsok

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   Ivánfi Gabi  +36-20-315-5349
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433
 200 ELADÓ INGATLANT KÍNÁLUNK 

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

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

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

Bu da ke szi nap tár 
              ka rá csony ra  

idén is!

H�KAMERÁS 
V I Z S G Á L A T

VÁLLALJUK: 
t Teljeskör� thermográfi ai felmérést és annak professzionális 
szakértését t Zöldkártya elkészítését t Energetikai felmérést

Akár 50%-ot is megtakaríthat f�tésszámlájából. Ottho-
na ne az utcát f�tse. Mi meghatározzuk Önnek, hol szö-
kik el az energia otthonából. A h�hidakon keresztül ren-
geteg energia távozik ingatlanából, anélkül, hogy észre 
venné. A h�kamerás vizsgálat díja töredéke a lehetséges 
károk összegének.kákáárorororooorok kkkkk k öösösösö sszszeggénéneeeeeekekee ..

KINEK AJÁNLJUK?
- Akik lakás, házvásárlás, vagy lakásfelújítás el�tt állnak

- Akik ellen�rizni akarják lakóépületük h�veszteségét

- Akik meg akarnak gy�z�dni f�tésük hatásfokáról

- és villamosberendezéseik biztonságáról

Elérhet�ség
Varga István 06 30 760 37 57
www.hovizsgalo.hu
info@hovizsgalo.hu
Szakmai partner
PiM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft
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Budakeszi hírek

186 budakeszi katona 
sohasem tért vissza

November 2-án este Hende Csaba 
honvédelmi miniszter részvételével, 
Schmittné Makray Katalin, köztársasá-
gi elnökné jelenlétében katonai tiszte-
letadás mellett Bíró László tábori püs-
pök szentelte újra az első világhábo-
rúban elesett budakeszi katonák tisz-
teletére emelt, egy díszvendég szerint 
az ország jelenleg talán legszebb hősi 
emlékművét. Ehhez fogható, méltóság-
teljes megemlékezés évtizedek óta nem 
volt Budakeszin. Az állami szintű tisz-
teletadás méltó elégtétel annak a 186, 
a harcokból soha vissza nem tért buda-
keszinek, akiknek a családját nem sok-
kal később, a következő nagy háborút 
követően kisemmizve telepítették ki 
hazájukból Németországba.

EGYÜTT 
A HADISÍR-GONDOZÁSÉRT

A Honvédelmi Minisztérium (HM) és 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány együtt-
működése nem a budakeszi emlékmű 
újraavatásával kezdődött. A legkeletibb 
magyar vasúti őrházat felújító alapítvány 
munkatársai a minisz-
térium szárnyai alatt 
működő hadisír-gon-
dozó hivatal és a 
gyimesbükki magyar 
közösség közremű-
ködésével már 2009-
ben hadisírok kutatá-
sába és megjelölésébe 
kezdtek az ezeréves 
határon, a Gyimesi-
szorosban. A fellelt 
sírokról összegyűj-
tött adatokat Bánkuti 
Ákos rendszerezte, s a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány térképen is megjelentette, 
Katonasírok Gyimesbükkön és környékén 
címmel. 2010-ben a gyimesbükki magyar-
sággal összefogásban, az alapítvány ado-
mányozóinak támogatásával magyar kato-
nai emlékművet alakítottak ki a Gyimesek 
legrégebbi katolikus temploma melletti 
romokon.

Idén a Magyar Honvédelem Napja alkal-
mából Simicskó István, a HM állam-
titkára első osztályú Magyar Hadisír-
gondozásért kitüntető címet adott át 
Bánkuti Ákosnak és Herein Gyulának, az 

alapítvány munkatársainak. Júniusban a 
honvédelmi miniszter az alapítvány meg-
hívására magánlátogatásra Gyimesbükkre 
utazott, ahol két napot töltött el felesé-
gével és kíséretével az alapítvány ven-
dégeként. Pünkösdvasárnap több tízezer 
zarándok előtt ünnepi beszédet mondott 
az ezeréves határon a magyar katonai hősi 
emlékműnél és a kíséretében tartózkodó 
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős állam-
titkárral megkoszorúzta azt. A minisz-
ter egyben felajánlotta az alapítványnak a 
közreműködését a Budakeszi első világhá-
borúban elesett katonáinak emelt, akkor 
már felújítás alatt álló emlékmű újraava-
tásában. 

A november 2-án a Honvédelmi Minisz-
térium, a Budakeszi Szépítő Egyesület és 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány által szer-
vezett, a városi önkormányzat és intézmé-
nyei által is támogatott ünnepségen meg-
jelent Schmittné Makray Katalin, a köz-
társasági elnök felesége, a magyar hadi-
sír-gondozás fővédnöke, dr. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter, dr. Szarka Gábor a 
HM kabinetfőnöke, Juhász István vezér-
őrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazga-

tója, Bíró László katonai ordinárius, tábo-
ri püspök, Manfred Knopp vezérkari ezre-
des, a Német Szövetségi Köztársaság kato-
nai attaséja, dr. Andrea Nasi, az oszt-
rák nagykövetség követtanácsosa, Mikusi 
Zsolt ezredes, Szentendre Helyőrség 
parancsnoka és dr. Boros Péter, a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke. 
A díszvendégek mellett dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottília polgármestert, a képviselő-
testület megjelent tagjait, Schrotti Jánost, 
a Budakeszi Német Önkormányzat elnö-
két és tagjait Szabó Kinga köszöntötte. 
Babits Mihály Miatyánk 1914 című versét 

Bechtold Jakab szavalta el. Az emlékmű 
két oldalán a Magyar Tartalékos Szövetség 
hagyományőrző katonái első világháborús 
egyenruhában álltak díszőrséget, közre-
működtek a Magyar Honvédség Központi 
Kiképző Bázisának katonái és zenekara. 
A rendezvény idejére Budakeszi főutcáját 
teljes szélességében lezárták.

1132 FÉRFIT SOROZTAK BE 
A NÉGYEZRES FALUBAN

„Budakeszin a község akkori vezetőinek 
támogatásával, közadakozásból és a helyi 
iparosok önzetlen, segítőkész munkájá-
val jött létre a település akkori méretéhez 
képest különösen nagyszabású hősi emlék-
mű, Martinelli Jenő alkotása, amely meg-
rázó erővel ábrázolja a helytállás, a baj-
társiasság és a hősiesség erényeit.” - emel-
te ki beszédében a felújítás teljes szervezé-
sét felvállaló Budakeszi Szépítő Egyesület 
elnöke. 1930-ban az emlékművet az a 
József főherceg, honvéd tábornagy avatta, 
aki a háború alatt igen népszerű és sike-
res parancsnok volt mindazokon a fronto-
kon, ahol a budakesziek is megfordultak. 
Az akkori rendezvényen fiatal legényként 
részt vett a szónok ma 96 éves édesapja 
is, akit az újraavatáson jó egészségben az 
ünneplők között köszönthettünk.

A legtöbb budakeszit a császári és kirá-
lyi 32. gyalogezred budapesti és törökbá-
linti zászlóaljához sorozták be. A harminc-

Balról: Hidas Mátyás, dr. Csutoráné dr. Győri Ottília, 
Bánkuti Ákos, Hende Csaba, Herein Gyula (jobb szélen)
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ketteseknél, akikről Budapesten teret is 
elneveztek, szolgált pl. Geiselhardt Jakab 
is, akit az ezred krónikája szerint bronz 
vitézségi éremmel tüntettek ki és 1916. 
augusztus 16-án, mindössze 26 évesen 
esett el az olasz fronton, a 6. isonzói csa-
tában. Lánya, akit soha nem láthatott, 
csak a rákövetkező évben született meg, és 
1930-ban, 13 évesen ő szavalt az emlék-
mű avatásán. Geiselhardt Jakab sok-sok 
ezredtársa, köztük budakeszi földijei is 
az ezred harcainak színhelyén eshettek 
el: a szerbek ellen Sabácnál, az oroszok 
ellen az Uzsoki-hágónál, a galíciai Sztari 
Szambornál, a Manilova-magaslatnál, az 
I. Bruszilov-offenzíva során Brodi köze-
lében, Zagorzsében, a román fronton, 
Gyergyóban, Gyergyótölgyesnél az Árpád 
és Budapest védelmi szakaszokon, a Tatár-
hágón.

„Amikor Herein Gyula idén tavasszal 
megtette az első lépést a szoborligetet 
övező fémkerítés rendbetételével, felhí-
vásnak tekintettük. A Budakeszi Szépítő 
Egyesület adományok gyűjtésébe kezdett 
a munka folytatására. Ismét megbizonyo-
sodhattam arról, hogy nemes célo-
kat mégoly nehéz időkben is szíve-
sen támogatnak az emberek. Talán 
a hősök áldozata sem volt hiábava-
ló, ha a nemzetben még úgy él a civil 
összefogás, az összetartozás igénye, 

ahogy azt mi, az emlékmű felújítása 
során megtapasztalhattuk.” 

Hidas Mátyás ezután ünnepélye-
sen átadta Budakeszi városának a 
Bechtold Gábor tájépítész tervei 
alapján és műszaki vezetésével fel-
újított emlékművet és a szoborkertet, azt 
kérve a polgármestertől, hogy ugyanolyan 
jó gazdája legyen, mint amilyen igyekezet-
tel és gondossággal végzete a felújítást a 
civil összefogás. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgár-
mester azt hangsúlyozta, hogy ez a szo-
bor nem csak a német származású helyi 
lakosság számára kedves, hanem azok-
nak is, akiknek családtagjai távoli föld-
ben nyugszanak, akik a Felvidékről vagy 
Erdélyből indultak el a frontokra, s a kite-
lepített svábság helyére ide vetette őket a 
történelem vihara. Azok is itt emlékezhet-
nek, akik csak az elmúlt évtizedekben köl-
töztek ide, s akiknek köszönhetően falu-
ból várossá lettünk. Ez a szobor összekö-
ti mindazokat, akik a XX. század annyi 
balszerencséje és oly sok viszálya után 
itt, Budakeszin találtak otthonra, s akik 

együtt keresik a boldogulás ösvényeit. 
A polgármester ígéretet tett, hogy „min-
dent megtesz a szobor védelme érdeké-
ben”.

A budakeszi Edelmann Rezső 
Vegyeskórus férfikara elénekelte a 
Kimegyek a doberdói harctérre című kato-
nadalt, melyet Hende Csaba miniszter és 
Boros Péter volt miniszterelnök is együtt 
énekelt velük. Majd a Gyászének a meg-
halt hősökért című magyarországi német 
nemzetiségi dalt adták elő.

„MINDEN ÁLDOZAT KICSINY 
AZOKHOZ KÉPEST, MIKET A 

HAZÁNAK KÍVÁNNI JOGA VAN”
Nemzeti himnuszunk költőjének, Kölcsey 
Ferencnek szavaival kezdte beszédét 
Hende Csaba. „Minden hősöknek emelt 
emlékmű, minden katonasír arra figyel-
meztet minket, milyen érték a haza, a 
béke, az élet és a szabadság, az otthon és 
a család”. 

Napjainkban Magyarország megújítása 
folyik, különösen igaz ez a magyar hon-

védelem rendszeré-
re, amely képessé tesz 
bennünket arra, hogy 

szükség esetén meg tudjuk védeni a hazát. 
A megújuláshoz szükséges az emlékezés 
is, éspedig azért, hogy értsük, miért állha-
tunk egy évezred után még mindig ezen 
a helyen, s milyen hatalmas nagy ára volt 
ennek. 

A jelenlegi nehéz helyzetben keményen 
kell megdolgoznunk azért, hogy visszasze-
rezzük a szabad döntés jogát az életünk 
felett, a munkánk eredménye felett, s azt 
ne eméssze fel mind a nemzetre, mind az 
egyes családokra pusztítóan ható adósság. 
Ezt a helyzetet csak a jóakaratú embe-
rek együttműködése és a kemény munka 
oldhatja fel. A miniszter kiemelte, hogy a 
budakeszi emlékmű újraszentelése is ezt 
bizonyítja, hiszen még a mai körülmények 
között is akadtak emberek, akik idejükből, 
erejükből, pénzükből áldoztak a rendbe-
hozatalára. 

A hadisír-gondozásról szólva elmond-
ta: „Miközben nemzetközi egyezmények 
oltalmazzák a nálunk életüket vesztett 
katonák nyughelyét, az elesett magyar 
honvédekét semmiféle jogszabály, törvény 
nem óvja. Ismerünk eldózerolt hősi teme-
tőket, mert kellett a hely egy beruházás-
hoz”. Másfél éves előkészítő munka után 
hamarosan az országgyűlés elé terjesztik a 
hadisír-gondozásról szóló törvényt, amely 
végleges és megnyugtató megoldást jelent 
majd a problémákra.

Beszédét Márai szavaival zárta: „Te hall-
gass hazádra. Mindig, mindent adjál oda 
hazádnak. A világnak nincsen semmiféle 
értelme számodra hazád nélkül. Ne várj 
jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbán-
tanak a haza nevében. Mindez érdektelen. 
Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak 
adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a leg-
felsőbb parancs. Bitang, aki ezt a paran-
csot nem ismeri.”

„EGYIKÜNK SEM ÉL 
ÉS HAL MEG ÖNMAGÁNAK”

Bíró László katolikus tábori püspök az 
ünnepség előtt látta meg először Budakeszi 
hősi emlékművét. Beszédében kiemelte 

a haldokló kato-
na és az együtt 
érző bajtárs szépen 
megformált keze-
it. „Erős kéz, erő-
vel fordulnak egy-
máshoz: az odaha-
nyatló és a felka-
roló. Összefogásra 
hív bennünket, 
reményt hirdet. 

A püspök áldá-
sában kiemelte: 
„Mindenki, aki 

elhalad ezen emlékmű mellett, szívébe 
vésse, hogy szebb és igazabb jövőnkért kik 
áldozták életüket, s hogy mekkora kincs a 
béke, az emberi becsület és a megbecsülé-
se minden igazi értéknek. Indítson ez az 
emlékmű a kegyelet érzése mellett erős 
elhatározásra, hogy a nemzet szabadsá-
gáért, a magyar nép boldogulásáért mi is 
meghozzuk a korunk követelte áldozatot.”

A kegyelet virágait helyezte el a szo-
bor lábánál Hende Csaba miniszter és 
Schmittné Makray Katalin, Manfred 
Knopp a német, Andrea Nasi az oszt-
rák nagykövetség nevében, valamint 
Budakeszi polgármestere a város nevé-
ben. Egy első világháborúban használa-
tos, 7,5 centiméteres, 1917-ben Győrben 
gyártott hegyi ágyúból leadott díszlö-
véssel és a Magyar takarodó dallamá-
val zárult ünnepség a városházán adott 
fogadással ért véget, ahol a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány Bánkuti Ákos fotóiból 
készített kiállítását is megtekinthették az 
érdeklődők a szobor hajdani és ez évi tör-
ténetéről.                   Koós Hutás Katalin

Fotó: Salamon László
Képriport honlapunk képgalériájában: 

www.budakornyekiiranytu.hu
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Boros Péter, volt miniszterelnök, 
Schmittné Makray Katalin, 
a köztársasági elnök felesége 
és Bíró László tábori püspök
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Szalagvágás a városházán
November 2-án délelőtt ünnepé-
lyes keretek között nyitották meg 
Budakeszi lakói előtt a látványosan 
átalakított városháza kapuit. A vendé-
gek végigjárhatták a polgármeste-
ri hivatal helyiségeit, ahol a dol-
gozók süteménnyel várták a beté-
rőket és készségesen válaszoltak a 
kérdésekre.

Még az előző önkormányzati ciklus-
ban 520 millió forintos európai uniós 
támogatást nyert el az önkormányzat 
a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanácstól, melynek köszönhe-
tően a mostani önkormányzat az ez évben 
biztosítandó 208 milliós önrésszel együtt 
728 millió forintot költhetett a városköz-
pont rehabilitációjára. A Budakeszi tör-
ténetében eddig egyedülálló nagyberuhá-
zás keretében megújul a városháza, a főté-
ri park, a park szakaszán a járdák, a temp-
lomkert környéke és a Nagy Sándor-ház. 
A pályázat feltétele, hogy a létrehozott 
építményeket öt évig ugyanabban a funk-
cióban tartsa meg a város. 

A városháza átalakítása Sólyom Benedek 
és Fialovszky Tamás, az Építész Stúdió 
kft. munkatársainak tervei alapján készült 
el. Az átalakítás idejére a polgármesteri 
hivatal a Szőlőskert u. 21. alatti bérelt iro-
dákba költözött, s csak október 17. után 
vehette birtokba az új épületegyüttest.

A földszinti helyiségekben helyezték 
el a gyámhivatal, az építéshatóság, az 
adócsoport, az informatika, a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
(BVV) Kft. és a Budaörsi Kistérség irodá-
it. Ugyanezen a szinten található az egy-
mással egybe nem nyitható tanácsterem és 
az érthetetlenül kicsi házasságkötő terem. 
Az emeleten kapott helyet a pénzügyi 

iroda, a jegyzői és a polgármesteri titkár-
ság, ahol az önkormányzat lapjának szer-
kesztősége is működik. A sokat álmodott, 
százas nagyságrendű tömeg befogadásá-

ra alkalmas közös-
ségi tér megvalósu-
lása ebben az épü-
letegyüttesben sem 
valósult meg. Bár 
ha a polgármesteri 
hivatal bővítésének 
ez valóban csak az 
első üteme, akkor 
a folytatásban, ami-
kor az orvosi rendelő a jelenlegi tüdőgon-
dozó mellé költözik, az elbontott épület 
helyén még remélhetünk a tervek szerint 
egy kétszáz fős konferencia- és rendez-
vénytermet.

A földszinti folyosókon és az épüle-
tek által körülzárt belső udvaron művé-
szeti kiállítások rendszeres berendezésé-
hez megteremtették a feltételeket, így 
most is Orosz István Kossuth-díjas grafi-

kus, Makk Attila belsőépítész, Basa Péter 
Ybl-díjas építész, Ilyés István faszobrász 
és Bernáth Béla bútorkészítő, valamint a 
„Rajzold újra Budakeszit!” pályázat alko-
tásai mellett a látogatók megtekinthették 
a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és 
Tájház sváb kultúrát bemutató tárlatát, 
valamint a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
fotókiállítását Bánkuti Ákosnak az első 
világháborús emlékmű felújításáról készí-
tett felvételeiből.

A Német Önkormányzat második világ-
háború utáni kitelepítésekre emlékez-
tető, Deponte József grafikusművész 
alkotását megidéző emléktáblája a 
főbejárat mellett méltó helyet kapott.

Az ünnepélyes átadáson dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottília polgár-
mester az ügyfélkapcsolat minőségi 
javulását, az ügyfelek megfelelő körül-

mények közötti fogadását 
ígérte a megújult épület-
ben. Garainé dr. Szelenczy 
Gabriella jegyző kiemel-
te, hogy az eddiginél jóval 
nagyobb, most már 1300 
négyzetméteren, minden 
igényt kielégítő körülmé-
nyek között várják az ügy-
feleket. Mostantól munka-
időben állandó ügyfélszol-
gálat működik, három ügy-

intézővel. A gyermekekkel érkező szü-
lők egy gyermeksarokban köthetik le a 
várakozásban türelmetlenebb kicsinyeiket. 
A belső udvaron szabadtéri esküvők, 
kamarakoncertek rendezésére is lehető-
séget adnak majd. A szomszédos, Rat-
hauskellernek elnevezett pincében szintén 
fogadásokat, kiállításokat terveznek.             

Koós Hutás Katalin
Fotók: Salamon László 

Budakeszi hírek

A Budakörnyéki Natúrparkért Egye-
sület lapunkhoz eljuttatott levelében 
felajánlja Budakeszinek, hogy a temp-
lomkert mögött sziklavályúvá alakított 
patakmedret példaértékű, üde liget-
té varázsolja a térkövek közé rejtett 
kis medencékkel, csobogókkal és vízi 
növényekkel – mi több, a folyamatos 
gondozást is magukra vállalják.

A természetvédők már sikerként könyvel-
hetik el azt is, ha egy kertben madárita-
tót és a kert sarkában egy kis sűrű vadont 
létesít a tulajdonos. Ha pedig az ősöreg 
famatuzsálemeket nem vágják ki, vagy a 
fecskefészket nem verik le, szinte szemé-
lyes győzelmének érzi, pedig hajdanában 
az embereknek eszükbe sem jutott volna 
ilyesmit tenni. A legkisebb zug, sziklarepe-
dés és faodú elég, hogy egy denevér vagy 
egy gyíkocska átvészelje a telet és követ-
kező tavasszal folytathassa a természetben 

természetes életét, amelytől 
mi emberek olyan hűtlenül 
elfordultunk.

Budakeszin a jó szándékú, 
szépítő változtatás reményé-
ben okozott meggondolat-
lan beavatkozás áldozatául 
esett az a megmaradt rövid-
ke patakmeder-szakasz is, 
ami a római katolikus temp-
lom melletti romok alatt fut. 
A tervező betonból álmod-
ta meg az árkot, a termé-
szetvédelem kimaradt szempontjai közül. 
A kikövezett, lebetonozott, halottá tett 
patakot nem lehet föléleszteni. A holt 
kőmeder fölött, a matuzsálemkorú gyö-
nyörű szomorúfűz sem biztos, hogy túl-
éli a beavatkozást, de a természetvédő 
még nem adta föl - nem szabad, hogy 
föladja! Ő élő patakot álmodik, mint-
ha a természetben lenne és nem szikla-

vályúban a város köze-
pén. Képzelete a patakba 
növényeket és mindenfé-
le állatot szül, egy olyan 
tündérkertet álmodik, 
mint ami alig egy méter-
rel odébb, a zárda kert-
jében, mindenféle durva 
beavatkozástól védve, 
még most is, békében 
megvan. 

Egyesületünk ezúton 
fölajánlja Budakeszinek, 
hogy a város szép, új 
közterére, mindenki örö-

mére idevarázsolunk egy üde ligetet, a tér-
kövek közé rejtett kis medencékkel, cso-
bogókkal és vízi növényekkel - és gondoz-
zuk is, hogy valóban kedves helyévé vál-
jon a budakeszieknek! Munkánkhoz min-
den lelket és lelkes ötletet szívesen látunk 
- legyen ez az eldugott kis ér-tündér, min-
denkié!                                  Koós Kolos, 

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület
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Útszélen, Budakeszin
Szeptember végén Budapesten tartot-
ták A prostitúció és a szexuális kizsák-
mányolás célú emberkereskedelem 
című konferenciát. A Magyar Távirati 
Irodának a sajtó rendelkezésére bocsá-
tott illusztrációja ugyan bárhol készül-
hetett volna az országban, mégis a 
Budakeszi és Budaörs között gyakorta 
fennálló helyzetet emelte a konferen-
cia emblémájává. Lapunk megpróbál-
ta körüljárni, milyen lehetőségek van-
nak a prostitúció elleni fellépésre jogo-
sult hatóságok kezében a jelenség kor-
látozására.

A prostitúció ma Magyarországon nem 
büntetendő cselekmény. Orosz János 
rendőr őrnagy, a Budakeszi Rendőrőrs 
parancsnokának tájékoztatása szerint 
működésüket elsősorban a szervezett 
bűnözésről és az ellene való fellépés sza-
bályairól 1999-ben alkotott törvény kor-
látozza. Eszerint a prostitúció nem űzhe-
tő a védett övezetekben, vagyis 
–  a közútnak a járművek közlekedésére 

szolgáló területén,
–  autópálya, autóút, egy- és kétszámjegyű 

főutak százméteres körzetében, 
–  lakott területen a főútvonaltól ötven 

méteren belül
–  népképviseleti, közigazgatási, bírósági, 

ügyészi, diplomáciai, köz- és felsőoktatá-
si, köznevelési, gyermekjóléti, szociális, 
közművelődési, személyforgalmi, egyhá-
zi, temetkezési és kegyeleti helyek és 
intézmények, valamint a fegyveres erők 
objektumainak 300 méteres körzetében.

A budakeszi vitorlázó reptér busz-
megállói és a környező bekötő utak 
Budakeszi közigazgatási területéhez, így 
a Budakeszi Rendőrőrs hatáskörébe tar-
toznak. Az utakra előírt védett öveze-
ti rendelkezés azonban itt nem érvényes, 
mivel négyszámjegyű útvonalról van szó. 
Háromszáz méteres körzetben pedig nincs 
olyan intézmény vagy emlékhely, amely az 
eltávolításukat indokolhatná.

Az említett törvény azonban egyértel-
műen meghatározza, hogy tilos a szexu-
ális szolgáltatásra felajánlkozás másokat 
zaklató módja. Márpedig a forgalmas út 
mentén erősen hiányos és kihívó öltözet-
ben elképesztő mozdulatokkal a figyelmet 
magukra irányító lányok igen nagy befo-
lyással lehetnek a közlekedés biztonságá-
ra. Eközben garantált beszédtémát nyújta-
nak napi szinten az autóval arra utazó csa-
ládok számára, hogyan válaszolják meg a 
gyereknek, miért nem öltözik fel rendesen 
és mit csinál az út mellett a haját őrjítő 
ütemben rázó néni, s miért hajol be annak 
a bácsinak az autójába? 

Orosz János leszögezte: a rendőrség jog-
alkalmazó, s csak a jogszabályok betartá-
sát tudja kikényszeríteni. Szerinte a rend-
őrség lehetőségei nagyjából kimerülnek 
a közszeméremsértés, mint szabálysér-
tés megállapításában. Figyelmeztetik az 
elkövetőt, hogy vegyen fel több ruhát. Ha 
megteszi, vége az ügynek. Folytatólagos 
szabálysértés esetén (ha mégsem veszi fel, 
vagy újra leveszi), azonban elő lehet állí-
tani, ami már pénzbüntetést von maga 
után.

A másik rendőrségi büntetési indok a 
köztisztasági szabálysértés lehet, a mun-
kában használt eszközök szétdobálása 
esetén, amire jócskán adnak okot a reptér 
környékén. Ez helyszíni bírsággal jár, de 
csak tettenérés esetén alkalmazható.

Ellenőrizhetik még a prostituált orvosi 
igazolását is, melyet egy külön jogszabály 
ír elő. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal tájékoztatása szerint a szükséges 
orvosi vizsgálatot elvégezni és erről az iga-
zolást kiállítani a bőr- és nemi beteggon-
dozó jogosult. Az orvosi igazolás 3 hóna-
pig használható fel, s megléte a tevékeny-
ség végzésének előfeltétele. Ilyen papírt 
azonban többnyire fel tudnak mutatni a 
lányok.

A betiltás pedig nem megoldás – állítja a 
rendőrőrsparancsnok, mert csak az ezzel 
kapcsolatos bűncselekmények növekedé-
sét eredményezné.

SZÁMLAADÁSI 
KÖTELEZETTSÉG?

2007 óta Magyarországon egyéni vál-
lalkozói engedély kiváltásával legálisan is 
lehet űzni ezt a foglalkozást, számlát adni 
a szolgáltatásról és adózni utána. Ennek 
ellenére a magyar prostituáltak többsé-
ge meg sem próbálja legális körülmények 
között végezni a tevékenységét.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lapunk 
érdeklődésére hangsúlyozta, hogy a prosti-
túcióval szembeni fellépés elsősorban nem 
adózási kérdés, így az nem tartozik az álla-
mi adóhatóság feladatkörébe. A szexuá-
lis szolgáltatást nyújtó személyeknek adó-
zási szempontból ugyanolyan szabályok-
nak kell megfelelniük, mint bármely más 
adóköteles tevékenységet folytató adózó-
nak, azaz köteles számlát adni, az áfát 
és a jövedelme utáni adókat és járuléko-
kat megfizetni. A prostituáltaknak a vál-
lalkozói igazolványt „máshová nem sorolt 
egyéb szolgáltatásra” adják ki (TEÁOR 
96.09), tehát a vállalkozó prostituáltként 
nem kerül nyilvántartásba, hiszen ezen 
besorolás alatt igen sokféle tevékenységgel 
működnek adóalanyok. 

A prostituáltak adózásának ellenőrzé-
se a többi egyéni vállalkozó ellenőrzésé-
vel azonos módon, alapvetően bevallása-
ik, könyvelési dokumentumaik, bizonyla-
taik átvizsgálásával történik. Ha a revizo-
rok azt tapasztalják, hogy az adózó által 
kiállított bizonylatok hiányosak, a köny-
velése nem megfelelő, s az adózó bevallá-
sához képes adókülönbözetet, adóhiányt 
tárnak fel, akkor az előírt törvényi szank-
ciókat alkalmazzák. 

A próbavásárlásra vonatkozó kérdésünk-
re azt a választ kaptuk, hogy amennyiben 
a helyszíni vizsgálat során az állami adó-
hatóság tevékenységüket egyéni vállalko-
zóként bejelentkezés nélkül végző prosti-
tuáltakat talál, az adózás rendjéről szóló 
törvény alapján mulasztási bírságot szab-
hat ki.

ELSŐSORBAN NEM JOGI, 
HANEM ERKÖLCSI KÉRDÉS

A törvény lehetőséget biztosít az önkor-
mányzatoknak, hogy tömeges prostitúció 
esetén türelmi zónát jelöljenek ki, de csak 
az ötvenezresnél nagyobb városoknál teszi 
ezt kötelezővé. A lapunk által megkérde-
zett budakeszi képviselők szerint a jelen-
legi törvényi szabályozás nem ad konk-
rét lehetőséget a reptér bejáratánál műkö-
dő lányok kiszorítására, s a türelmi zóna 
kijelölése sem hozna megoldást az érintett 
ingatlantulajdonosok felháborodása miatt. 

Mások szerint ez elsősorban nem jogi, 
hanem erkölcsi kérdés, s a probléma meg-
oldása csupán elhatározás és összefo-
gás kérdése. Egy kellően félreeső helyen, 
amely a lehető legkevesebb ingatlantu-
lajdonost zavarja, éppen, hogy hatásos 
lehet a türelmi zóna kijelölése, hiszen erre 
való hivatkozással a prostituáltak kitilt-
hatók lennének azokról a területekről, 
ahol a lakosság nagyobbik, e szolgáltatást 
nem igénylő része élné más normák sze-
rint elképzelt mindennapjait. De a jelen-
leg érvényes, szükség esetén napi szinten 
következetesen és kitartóan alkalmazott 
ellenőrzési módozatok is minden bizony-
nyal előbb vagy utóbb, de eredményre 
vezetnének.                                     -iránytű-
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Kővel, kő nélkül
Nem mindennapi élményben volt része 
azoknak, aki Varga Lóránt Kővel, kő 
nélkül című, a makkosmáriai kegyhely 
280 éves történetéről írt drámájának 
ősbemutatóját láthatta a budakeszi 
Erkel Ferenc Művelődési Központban, 
október 2-án, a Budaörsi Kistérségi 
Fesztivál keretében. A bemutató hátte-
réről Szűcs József rendezővel és Varga 
Lóránt szerzővel beszélgettem.

A makkosmáriai búcsújáróhely történe-
te 1731-be nyúlik vissza, amikor Traub 
Jánosnak egy útszéli tölgyfán megjelent 
a szenvedő Krisztus arca. A budakeszi 
legény hálából Falconeri budai festő fest-
ményét függesztette a fára. A zarándok-
hely iránti érdeklődésnek köszönhető-
en 1768-ban már felszentelhették itt a 
trinitárius rend templomát és kolosto-
rát, s addigra már több tucat csodát tulaj-
donítottak a helynek. 1784-ben azon-
ban II. József feloszlatta a rendet, s a 
rommá lett kegyhely csak az első világhá-
ború után került vissza az egyház kezébe. 
A második világháború után Fogolykiváltó 
Boldogasszony tisztelete vált meghatáro-
zóvá. A hívek adományaiból 
1950-ben szentelték fel az új 
templomot, melyet a kom-
munizmus nehéz éveit köve-
tően jelenleg a Domonkos 
Rend működtet. 

Bakács Bernadett alpol-
gármester régóta fűzné szo-
rosabbra Budakeszi és a 
kegyhely kapcsolatát, mely-
nek eszköze a Makkos 
Mária történetét és küldeté-
sét felmutató és budakesziek 
által időről-időre bemutat-
ható színdarab lehet. Varga 
Lóránt budakeszi író idén 
tavasszal kapta tőle a felkérést, amely ter-
mékeny talajra talált: a dráma két hét alatt 
elkészült. 

A színpadra alkalmazás már nem ment 
ilyen könnyen. A budakeszi Kompánia 
Színházi Társulat nyári fellépéseik és 
távol-keleti útjuk miatt az előadást vállal-
ni nem tudták. Egy másik társulat jelen-
tően megváltoztatta volna a szöveget, így 
végül a négy-öt budakeszi amatőr színész-
szel kiegészült almásfűzítői Talpalatnyi 
Színház lett a befutó. 

Varga Lóránt a színpadra rendezést 
kiemelkedően magas színvonalúnak ítél-
te. Szűcs József, a rendező pontosan úgy 
értelmezte és mutatta meg a mű lénye-
gét, ahogy azt a szerző maga is gondol-
ta. Minden motívum, ami a mondani-
való megértéséhez szükségesnek látott, 
kristálytisztán megjelent az előadásban. 
A színészek kifejezően és lelkesen játszot-
tak egy olyan helyszínen, ami a színhá-
zi bemutatóknak nem éppen ideális. Aki 
a budakeszi művelődési ház adottságait 
ismeri, az jól tudja ezt. 

A félmilliós költségvetéssel szín-
padra állított mű valóban szokat-
lan leleményességgel használta ki 
a művelődési ház eddig kihasz-
nálhatatlannak tűnő térbeli lehe-
tőségeit. A nézőtérre bebocsátást 
váró vendégek közé egyszer csak 
Traub János és fivére sza-
ladt le a könyvtár lépcső-
jén, s a várakozók közé 
vegyülve játszották el azt 
a párbeszédet, amely az 
író szerint a mű eszmeisé-
gének alapja: „ha az ember 
aktívan keresi a világban, 
amiben hinni tud, meg is 
találja azt. Ez az a párbe-
széd, ami nyitottá teszi a 

fiút annak a jelenésnek a 
befogadására, ami a kegy-
hely történetének lélektani 
alapja lesz. Innentől kezd-
ve a többi már csak történe-
lem”. - mondja az író:

„– Apánk tudja, apánk 
tudja... Ezt szajkózod, 
mióta élek. És ha Apánk 
már öreg? Ha nem jól látja 
a dolgokat? Ha nekem volt 
igazam? Meddig tart még 
a „fiú, szaladj ide, szaladj 
oda”?

„– Amíg egyszer majd azt hallod, hogy 
nem hallasz semmit. Apánk jót akar. 
Megmondja, amit tud, és amit jónak tart. 
Nem tesz mást, mint amit te teszel majd a 
gyerekeiddel. Ez a dolgok rendje. Van úgy, 
hogy igaza van, van úgy, hogy nincs. Nem 
azért engedelmeskedsz neki, mert mindig 
igaza van, hanem azért, mert ő az Apánk. 
Ne csak konok szavait halld, hanem az 
okot, ami kimondatja azokat. A világ dol-
gai mögött ott van a lényeg. A lényeg nél-
kül nincs semmi, tehát mindenben ott 
leled. De keresni kell. Ha nem keresed, 
nem látod meg.”

Az első jelent után a tömeg közé vegyült 
színészek mozgása és a Fogolykiváltó 
Boldogasszonyhoz intézett ima hang-
jai terelték a vendégeket a nézőtérre. 
Az időben egymástól elszakadó, rövid jele-
neteket az elsötétített terem falára vetí-
tett, Gulyás Diána képzőművész hallga-
tó jelenetenként átrajzolt, újabb és újabb 
szimbólumokat felvonultató bámulatos 
homokrajzai kötötték össze, Nyíri László 
és Tirpák Dóra zenei aláfestésével.

A darabot egyetlen egyszer 
adták elő. A nagy sikerre való 
tekintettel novemberben egy 
másik helyszínen megismétel-
ték volna, de Szűcs József 
rendező szerint ez a művelő-
dési ház adottságaira épülő 
előadás teljes újrarendezését 
jelentette volna.

A szerző azonban remé-
li, hogy az eredeti helyszí-
nen, Makkosmárián, a temp-
lom melletti ligetben sikerül 
majd újra bemutatni, mert az 
igaz hatását akkor fejthetné 

ki, s az álom akkor valósulhatna meg, ha 
„hazatalálhatna” a darab.

Fogolykiváltó Boldogasszony pedig várja 
a hozzá fordulni vágyókat Makkosmárián, 
mert ahogy a dráma zárójelenetében is 
elhangzik: „Bizonyos értelemben nagyobb 
a rabság, mint valaha. Láttál már embere-
ket, akik meglopják saját családjukat, csak 
hogy kábítószerhez jussanak? Akik eljátsz-
szák saját gyerekük vacsoráját, vagy olya-
nokat, akik még a halálos ágyukon is egy-
más után gyújtanak rá cigarettájukra? 
Olyanokat, akik részegen gyereket gázol-
nak? Olyanokat, akik bármire képesek 
lesznek, hogy hatalomhoz, pénzhez jus-
sanak? Akiket végleg elragad a büszke-
ség? Akik féltékenységükben ölni képe-
sek? Akik annyira ragaszkodnak rangjuk-
hoz, önhittségükhöz, jólétükhöz, hogy 
elfelejtik hitüket? Értük járnak ide imád-
kozni azok, akik meghallgatást remélnek.”

Koós Hutás Katalin

A Talpalatnyi Színház Szűcs József 
Móric című darabját a szerző ren-
dezésében januárban mutatja be az 
almásfüzítői művelődési házban.

***
Varga Lóránt 2008-ban 
megjelent El Camino 
– Kis titkok köny-
ve című kötete után 
Minden út Rómába… 
a Via Francigenán a 
válaszok nyomában 
című könyvén dolgo-
zik, melynek megjelenése 2012 ele-
jére várható. 

Kétezer kilométeres, Canterburry 
és Róma között három hónapon át 
tartó útjáról november 24-én, csü-
törtökön 18 órakor tart előadást a 
MOM Kulturális központban.
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Pipacsvirág lett a neve
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevet 
kapta a telki iskola, júniusban az isko-
lai Művészeti Gálán. Nem a név az 
egyetlen változás az iskola életében 
ebben a tanévben – számolt be lapunk-
nak Sarlós Erzsébet, az intézmény 
igazgatója.
 
A 2011-2012-es tanévtől a két tanítá-
si nyelvű oktatás a törvény által előírtak 
szerint zajlik. Az angol tanítás hatékony-
ságát növeli, hogy az Európai Nyelvek 
Stúdiójának anyanyelvi tanárai idegen 
nyelvű napközit vezetnek az intézmény-
ben. Az iskola saját anyanyelvi tanára a 
felső tagozatos diákoknak tart angol nyel-
vű kommunikációs foglalkozásokat.

Szeptembertől az egyik elsős osztály-
ban elindult az emelt óraszámú matema-
tika-logikaoktatás az emeltszintű mate-
matikaoktatás és a tanulás hatékonyságá-
nak fejlesztése érdekében. Ugyanez a célja 
a harmadik évfolyamon bevezetett sakk-
oktatásnak is. A képességfejlesztés e for-
mája órarendi keretek között szinte egye-
dül álló az országban. Heti egy órát a telki 
önkormányzat finanszíroz, egyet pedig a 
szülők. 

A sakkoktatás kisgyermekkorra gyako-
rolt hatásait kutató Dr. Duró Zsuzsanna 
a Szegedi Tudományegyetem tanára szak-
értői tudásával segíti az iskolai munkát. 
Véleménye szerint a sakk megtanít arra, 
hogy tanulás nélkül nem lehet fejlődni, hogy 
az ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy 
nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet 
jutni, hogy egyes probléma-szituációkra szá-
mos megoldást lehet találni, hogy nem sza-
bad a harcot az első sikertelenségnél feladni, 
hogy a problémamegoldást ismételten újra 
kell kezdeni, hogy a vereséget is el kell visel-
ni, hogy a szabályokat kötelező módon be 
kell tartani. Így a sakk fontos személyiség-
fejlesztő eszköz is egyben.

A sakkoktatást Pregitzer György vállalta 
magára, aki nemcsak pedagógus, de sakk-
oktatói szakvizsgával és nemzetközi első 
osztályú minősítéssel is rendelkezik, és 
harmincnégy éve versenyez.

A rajz és a vizuális kultúra művészettör-
téneti részét ebben a tanévben múzeum-
pedagógiai foglalkozások keretében már 
a Szépművészeti Múzeumban oktatják. A 
felkészítő foglalkozás során a múzeumpe-
dagógus ellátogat az iskolába és bevezeti 
az adott témát. A múzeumlátogatás során 
a gyerekek egy órát töltenek a kiállítóter-

mekben, majd műhelymunkában való-
síthatják meg ötleteiket és élményeiket. 
A tapasztalatokat az iskolai levezető fog-
lalkozáson összegzik a múzeumpedagó-
gussal és a kísérő tanárral együttműköd-
ve. A múzeumpedagógiai órák költségét 
az önkormányzat viseli, a szülőket csak az 
útiköltség terheli.

A testnevelés egészségmegőrző, preven-
tív, közösségfejlesztő hatását szem előtt 
tartva emelt óraszámban oktatják a test-
nevelést, kihasználva a versenyek és 
mérkőzések igen erős motivációs erejét. 
A sport egyik formája a kirándulások, 
túrák szervezése, így már második éve jár-
ják az Országos Kéktúra útvonalát.

A szakköri foglalkozások idén már költ-
ségtérítésesek. Az a család, akiknek anya-
gi nehézséget okoz a szakköri díj befize-
tése (2000 Ft /fő /hó) tanulmányi ösztön-
díjra pályázhat az önkormányzat Szociális 
Bizottságánál. A szakköri választékból 
néhány: könyvmoly, angol színjátszás, 
nyelvvizsga-előkészítés, tanulásmódszer-
tan, rajz és vizuálisnevelés, kézimunka…

Az önkormányzaton kívül az iskola 
munkáját az Óvoda Iskola Telkiben: Út 
Európába Alapítvány és sok-sok kedves 
lelkes szülő is támogatja.

Telki, Nagykovácsi

A Telki és Budajenő határán fekvő 
erdőterület kedvelt kirándulóhely. 
Itt van a madarászovi foglalkozása-
inak színhelye és az odútelep, ame-
lyet 2004 óta gondoznak az óvodá-
sok. A telki KoKukk Egyesület itt 
szervez madárgyűrűzési bemutatókat. 
Az erdő szélén két rönkfapad áll, ahon-
nan nagyon szép kilátás nyílik a kör-
nyékre. Az innen induló Öreg Tölgy 
Erdei Tanösvény útvonalát október 
22-én avatták fel.
 
Az erdei természetismereti tanösvény lét-
rehozásán 2009 óta munkálkodik Vass 
Imréné óvónő és a KoKuKK Egyesület. 
Vállalkozásuk elkötelezett támogatója lett 
az önkormányzat, amely tulajdonosa és 
fenntartója a tanösvénynek, és a helyi kör-
nyezetvédelmi alapból 330 ezer forinttal 
támogatta a kialakítást. Az Óvoda-Iskola 
Telkiben: Út Európába Alapítvány 550 ezer 

forinttal járult hozzá a munkához. Szakmai 
segítséget a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságától, Bíró Sándortól és Halász 
Antaltól, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi 
Erdészetének erdészeitől, a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
szakemberétől, Kocsis Zsuzsától, a térképet 
készítő Tóth Esztertől és a telki ovi és iskola 
pedagógusaitól kapott az egyesület.

Az átadás után szakvezetés keretében 
ismerkedhettek meg az óvodások, iskolá-
sok és felnőttek a terület növény- és állat-
világával, az erdőgazdálkodást és a vadgaz-
dálkodást bemutató hat tanösvény-táblá-
val, ami további hárommal egészül ki a 
közeljövőben. A 2,9 km hosszú, 150 m 
szintemelkedésű tanösvény egy másfél órás 
kényelmes séta alatt végigjárható. Az Öreg 
Tölgy Erdei Tanösvény a Budajenő-Telki 
községi erdő Rozmaring utcai bejárata felől 
közelíthető meg, az indítótábla a pihenő-
padoknál található.

Öreg Tölgy Erdei Tanösvény Telkiben 

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk októberi számában Az elsők között 
segítettek címmel a remeteszőlősi falu-
napon a Tolna megyei Csibrákon meg-
égett kisfiú javára indított gyűjtésről szá-
moltunk be. A cikkben száztízezer-ötszáz 
forint helyett tízezerötszáz forint szerepelt, 
miközben a helyes összeg 101.140 Ft.

Nagykovácsié az Év Háza 
- budakeszi külön-díjasok

A Földes László és Balogh Csaba tervei 
alapján Nagykovácsiban épült az az acél-
tornácos ház, amely 2011-ben a Magyar 
Építőművészek Szövetsége díját, az Év 
Háza elismerést elnyerte. A díjat október 
3-án, az Építészet Világnapja alkalmából 
a Magyar Építőművészek Szövetsége szék-
házában adták át.

A Magyar Építész Kamara különdíjasa a 
Mórocz Tamás tervezte budakeszi csalá-
di ház lett. A zsűri az előremutató szem-
léletet, s az energiahatékony megoldá-
sokat támogatva, Sinóros-Szabó Balázs 
Dunakeszin épült négylakásos passzív sor-
házának dicsérő oklevelet ítélt. 
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Vadász Bence harmadszor nívódíjas
Pest Megye Építészeti Nívódíj pályázatán Lakóépületek kategóriában a szentendrei 
Vadász-ház bizonyult a legjobbnak.  A díjat decemberben a megyenapi ünnepségen 
veheti át az építész. Vadász Bence korábbi budakeszi 
háza 1999-ben szintén Pest Megyei Építészeti Nívódíjat 
kapott. A 2004 óta Ybl-díjas építész Budakeszin meg-
valósult munkái a Barackos lakópark I. és II. ütem 
(1999-2000), a Mandula u. 11. alatti lakóház (1995), a 
Villám utcai lakópark III. ütem (2000) és a 25 lakásos 
Barackos-lakópark (2005). 1999-ben tanulmánytervet 
készített a Budakeszi városközpont kialakítására.
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Forgalomlassító demonstrációval tiltakoztak
Október 7-én forgalomlassító demonst-
rációval tiltakoztak a pátyiak a kör-
nyék forgalmi „rendjének” megváltoz-
tatása érdekében, a Zsámbékról beve-
zető úton megszaporodott balesetek 
miatt. Aznap, a tüntetéstől függetle-
nül, az illetékes hatóságok rendkívüli 
vizsgálatot tartottak az érintett útsza-
kaszon és gyors, de egyelőre ideiglenes 
intézkedéseket hoztak.

A megmozdulást azért tartották, mert az 
utóbbi évben több, súlyos sérüléssel járó 
baleset történt Pátyon, illetve a település 
határában (például a zsámbéki kanyarban), 
ám a község vezetői minden igyekezetük 
ellenére sem tudtak megegyezésre jutni a 
megoldást illetően a közútkezelővel.

Egyebek mellett a település határát jelző 
táblák „kitolását”, terelőszigeteket, zeb-
rákat, több helyen záróvonal felfestését, 
sebességmérő radarokat, előzni tilos táblá-
kat, a buszmegállók felújítását, újak létesí-
tését kérték a szervezők.

BEJÁRÁST TARTOTT 
A MAGYAR KÖZÚTKEZELŐ

A demonstrációtól függetlenül forgalmi 
rend vizsgálati bejárást tartottak a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a hely-
színen. Pásztor Zoltán, a közútkezelő 
Pest megyei igazgatója úgy nyilatkozott, 
hogy a gondot az okozza, hogy a telepü-
lés megnőtt, és több, építési engedély nél-
küli útcsatlakozást létesítettek a lakók és 
az önkormányzat az országút külterüle-
ti szakaszán. Szerintük a településnek át 
kell gondolnia belső közlekedését, és enge-
délyezett módon kialakítani a gyalogos és 
autós forgalom csatlakoztatását.

A felülvizsgálat eredményeként az enge-
dély nélküli útcsatlakozások azonna-
li megszüntetését, és a szakaszon lévő 
buszmegállók áthelyezését határozta el a 
közútkezelő a települési önkormányzat-
tal együttműködésben - közölte Pásztor 
Zoltán az MTI-vel. Ezek a cég hosszú távú 
céljaival összhangban lévő intézkedések, 
amelyeket nem a konkrét balesetek miatti 
szükség tesz indokolttá - tette hozzá.

A PÁTYI POLGÁRMESTER 
KÖZLEMÉNYT ADOTT KI

Székely László, Páty polgármesterének 
közleményében köszönetet mondott a 
demonstrálóknak, mert ennek köszönhe-
tő, hogy az ugyanabban az időben a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt., a rendőr-

ség, a Volánbusz és az önkormányzat rend-
kívüli helyszíni forgalomtechnikai felül-
vizsgálata azzal zárult, hogy a közlekedési 
problémák hosszú távú, végleges megoldá-
sáig a Magyar Közút és a Volánbusz is ide-
iglenes intézkedéseket hoz:

– a Magyar Közút a jelenleg külterüle-
ti buszmegállót ideiglenesen megszünte-
ti, ezzel egy időben felkéri a Volánbuszt, 
hogy a mellette védettebb helyen kiépí-
tett autóbuszfordulót használja.
– a Magyar Közút a Hóvirág utca előtt 
150-150 méterrel, mind Budapest, mind 
Zsámbék irányából „60 km/h sebesség-
korlátozás” táblát, Útcsatlakozás aláren-
delt úttal” kiegészítő táblával helyez ki, 
neonsárga háttérrel
– a Hóvirág utcai „Előzni tilos vége”-
táblát megszüntetik.
A Közút ideiglenes intézkedései mel-

lett az önkormányzat tovább folytatja a 
már év elején elindított munkát, amely-
nek végeztével a lakott terület határát 
jelző Páty-táblák megfelelő helyre kerül-
nek, s a jövő évi költségvetésben kiemel-
ten kezelik a terelő-lassító szigetek kiépí-
tésének ügyét. - áll a polgármester közle-
ményében.

(Forrás: MTI/paty.hu/BKI)

Környezetvédelmi 
díjat kapott

A Pest Megye 
Környezetvédelméért   
Díjat ítélték oda a 
Zsámbéki -medence 
Tájvédelmi Egyesület 
alelnökének, a pátyi 
Zsarnóczay Istvánnak. 
A méltatás szerint kör-
nyezetszennyező, ille-

gális üzemek felszámolása, védetté nyilvá-
nítások fűződnek a nevéhez.

Zsarnóczay István természetvédelmi, 
botanikai táborok szervezése mellett elő-
adásokat is tart. Munkája során számos 
országos kitüntetésben részesült már. 
A díjat december elején veheti majd át 
a Pest Megyei Közgyűlés díszülésén. 
Zsarnóczay István a pátyi önkormányzat 
képviselő-testületének is tagja.

Október 28-i hatállyal lemondott kép-
viselői mandátumáról Bálint Judit, az 
Összefogás a Faluért Mozgalom tagja-
ként a Fidesz-KDNP jelöltje. A több mint 
egy évtizede a pátyi székely kört vezető 
felnőtt oktatási szakértő jövőbeni állami 
közigazgatásban végzett munkájával és a 
képviselőség között fennálló összeférhe-
tetlenség miatt távozott a képviselő-tes-
tületből. 

Helyét a tavalyi választásokon kiala-
kult sorrend értelmében Varga István veszi 

át. A Merkúrnál, a Vízügyi Tudományos 
Kutatóintézetnél, a Porsche Hungária Kft-
nél és a Baumgartner Autócentrum Kft-nél 
szerzett vezetési és szervezési tapasztala-
tokkal rendelkező új képviselő 1994-ben 
feleségével megalapította saját cégét, mely 
szakfordítással, üzletviteli tanácsadással, 
vállalatirányítási rendszer értékesítésével 
és márkakereskedői kontrolling rendszer 
üzemeltetésével foglalkozik. Az utóbbi 
20 évben olyan szakmai szervezetek meg-
alapításában vett részt, mint a Gépjármű 

Márkakereskedők Országos Szövetsége és 
a Márkakereskedők Egyesülete. A Páty 
Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület 
egyik alapítójaként és elnökségi tagjaként 
évek óta aktív részese a falu civil életének.

Képviselői lemondás

Elindult a településfejlesztési oldal
A www.paty.hu/telepulesfejlesztes linken a pátyi polgármesteri hivatal minden érdeklő-
dő számára elérhetővé teszi a falu településfejlesztési tervrendszerének négy alapdoku-
mentumát: a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, a szabályozá-
si tervet és a helyi építési szabályzatot, melyeknek bizonyos elemei már a korábbi évek-
ben elkészültek és folyamatosan módosultak. A településfejlesztési koncepció a június-
tól felvett főépítész irányítása, szakemberek segítsége és a lakosság bevonása mellett a 
közeljövőben készül el. Ennek a munkának a nyilvánosságát biztosítja majd ez a z oldal.

Új szolgáltató a pátyi közétkeztetésben
A szerződéskötéstől három évig a Sodexo Magyarország kft. biztosítja a közétkeztetést 
az önkormányzat intézményeiben, azaz a pátyi Bocskai István Általános Iskolában és a 
Pátyolgató Óvodában, miután a közbeszerzési pályázat eredményeként a pátyi képvise-
lő-testület elfogadta a pályázó 41,4 milliós ajánlati árát.

A közbeszerzési pályázat résztvevői közül a pátyi képviselő-testület a Nutritive Kft. 
(Budapest), az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátóipari Zrt. (Budapest) és a Sodexo 
Magyarország Kft. (Budapest) ajánlatait találta érvényesnek. A Levendula Emeltszintű 
idősek Otthona Nonprofit Kft. (Páty), a Pensió 17 Kft. (Budapest), a Portness C.E. Kft. 
(Budapest) és az Eurest Étteremüzemeltető Kft. (Budapest) érvénytelen pályázataikkal 
kiestek a versenyből.

Bálint Judit Varga István
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BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAJEGYVIZSGÁLAT
Szemölcs, fibroma, benőtt köröm műtétek

Akne, körömgomba, pikkelysömör kezelés

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

NEMIGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGIA

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

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Táncsics M. u. 9.

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

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

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

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

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

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

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

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

St-R-AS Bt.
K Ö N Y V E L É S

Biztosan hallott már a Waldorf-iskolákról,
most lehetősége van személyesen is megismerni minket!

A Tökön (Zsámbék mellett) 4. éve működő Kisgöncöl Waldorf Iskola szeretettel 
vár minden érdeklődőt, aki szeretne bepillantani az iskola falai közé, megismerni 
tanárait, a pedagógiát, esetleg csak kíváncsi arra, hogyan is néz ki ez az iskola, mit 
csinálnak ott a gyerekek.

November 19-én szombaton 10-12-ig Játszóház A gyerekekkel iskolánk 
pedagógusai játszanak és lehetőség nyílik az iskolai kézműves tevékenységek 
kipróbálására. Közben szüleikkel tanáraink beszélgetnek az iskolánkról, a 
Waldorf-pedagógiáról és a felmerülő kérdésekről.
November 25-én pénteken 9-10-ig Korszakünnep Gyermekeink, hónapról-
hónapra megmutatják egymásnak és szüleiknek, hogy éppen mivel foglalkoztak, 
mit tanulnak. Ebbe adunk bepillantást az érdeklődőknek.
November 25-én pénteken 17,30-tól Előadás „Egy Waldorf-tanár 
tapasztalatai az elmúlt nyolc évről.” Meghívott vendégünk Kovács Gábor a 
Pesthidegkúti Waldorf Iskola osztálytanítója.
Január 28-án szombaton 9-13-ig Nyílt nap Beszélgetés az iskolaérettségről, 
majd a szülők kipróbálhatják a Waldorf-pedagógia gyakorlatait. Végül beszélgetés 
osztálytanítókkal, szaktanárokkal.
Február 10-én pénteken 17,30-tól Előadás „A tett és a tapasztalat fontossága 
a nevelésben” Meghívott vendégünk Sam Betts a solymári Waldorf-tanárképzésről.
Március 29-én csütörtökön 17,30-tól Előadás  Vekerdy Tamás mesél a 
Waldorf-pedagógiáról.

Helyszín: Kisgöncöl Waldorf Iskola Tök, Kútvölgy tér 14.
A jelentkezési lap letölthető az www.kisgoncol.hu oldalról, 

leadási határideje 2012. április 4.

Hirdetés
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Júliusban egy szomorú esemény-
nyel kezdődött a perbáli Mézeskalács 
Óvoda építése. Az udvar egyik régi 
lakóját, a hatalmas akácfát ki kel-
lett vágni. Ekkor még senki sem sej-
tette, hogy újjászületése örömöt sze-
rez majd mindazoknak, akik hisznek a 
Mesékben... És Perbálon – mint bebi-
zonyosodott – még sokan hisznek.
Regősné Báder Erika óvodavezető, az 
intézmény dolgozói és Varga László pol-
gármester szerették volna, hogy a fából 
ne tüzelő legyen, hanem valami olyan, 
ami megmarad az „utókornak” is. Első 

ötletük az volt: készüljenek belő-
le kerti padok és asztalok. Aztán 
egy közös gondolkodás során fel-
merült: Tóth Gyula fafaragó vés-
sen rá mesealakokat. 

Tóth Gyula számos közté-
ri szobrot készített már a telepü-

lésnek, köztük a kitelepítési emlékmű-
vet és az 1956-os kopjafát is, s 2007-ben 
Perbálért Érdeméremmel tüntették ki. 
A mester vállalta a feladatot, megnéz-
te a fát, megmondta pontosan hogyan és 
milyen méretben vágják ki, majd augusztus 
közepén nekikezdett a munkának. A nyár 
legmelegebb heteiben naponta nyolc-tizen-
két órán át dolgozott a művön: keze nyo-
mán tündérek, törpék, madarak, angya-
lok, és még számos mesés motívum keltet-
te életre újra a halott anyagot. 

Sokan látogatták meg Gyulát ezekben a 
hetekben az iskola udvarán, a sátor alatt. 

Ő mindenkivel elbeszélgetett, anekdotá-
zott, mesélt és látogatói minden külön-
leges kívánságát teljesítette. Így került 
Spongya Bob is a tündérek társaságába...

A perbáliak lehetőséget kaptak, hogy ne 
csupán szemlélői legyenek, hanem „része-
seivé” is váljanak a mű születésének. 
Az óvodában és a szülői szervezet tagja-
inál támogatójegyeket lehetett vásárol-
ni, az ebből befolyt összeget Tóth Gyula 
kapja meg. Több helyi szervezet, sok per-
báli család, kisnyugdíjas is fontosnak 
érezte, hogy hozzájáruljon ahhoz az alko-
táshoz, amely így nem csak az óvodáé, 
hanem az egész falué lesz. 

A Mesefa október elején készült el és az 
iskola udvarán várja, hogy méltó helyére, 
az óvoda elé állítsák, ahol mindenki kör-
bejárhatja és megcsodálhatja majd.

Tóth Anna

Alig akad olyan perbáli, aki ne hal-
lott volna róla, vagy ne járt volna 
Schindekrumban. Talán egy különös 
ország, egy ismeretlen egzotikus hely 
lenne? Vagy talán ez egy vicc? Szó sincs 
róla. A hely létezik, itt Perbálon, a falu 
határában.

Hét ágra süt az októberi nap. Ilyen jó idő-
ben nem gubbaszthatok a szobámban. 
Gondoltam, szólok Mihály barátomnak, 
majd ketten kitalálunk valamit. Az öreg 
épp a kertben kapirgált, amikor beállí-
tottam hozzá. Nem akarsz velem jönni? 
Hová? Mehetnénk, mondjuk - tudom is én 
- csak menjünk! Esetleg Schindekrumba? 
Ez az! Már vagy ötven éve nem jártam ott. 

Kocsival mehetünk a Petőfi u. végéig, de 
onnan már gyalogolnunk kell, mondta és 
gyanakvóan végig mért. Mit nézel? A cipő-
det. Mi bajod a cipőmmel? Semmi, legfel-
jebb majd leveszed. Elvégre gyerekkorunk-
ban még ilyenkor meztéláb jártunk. 

Útközben Mihály úgy oktatott, magya-
rázott, mint valami botanikus idegenveze-
tő. Ez itt kecskerágó, az ott vadcseresznye, 
nézd azt a hársfát, teljesen ellepte a vad-
szőlő. Lehajol- apró gyümölcsöt talált - ez 
ehető, kóstold meg. Van itt minden: feke-
teszeder, bodza, kökény, vadrózsa.

Egyszer csak megáll egy bozótos-
nál. Majdnem elmentük mellette! Ez 
itt Schindekrum! Nem létezik. Misi, te 
tévedsz. Az egy meredek falú agyagbá-
nya volt, amit lőtérnek is használtak. 
Az igaz, csakhogy a civilizáció átka ezt is 
elérte barátocskám! Telehordták szeméttel, 
aztán benőtte a gaz. Volt lőtér, nincs lőtér.    

Percekig álltam a bozótos előtt, nem hit-
tem a szememnek. Eközben Mihály már 
tovább ment. Utána kiabálok: Te tudod, 
hogy mit jelent az, hogy Schindekrum? 
Nem válaszol. Az ott lent, az a kisfor-

rás - tereli másra a szót – ma már 
magánterület. A göröngyös kocsi-
úton nem könnyű a járás, ez meg 
úgy fut, mintha üldöznék. Már 
bánom, hogy nem húztam bakan-
csot. Akárhogy is, de sietnem kell, 
hogy utolérjem. Még legalább fél 
óra, mondja, hogy elérjük a köböl-
kúti forrást.  

 Gyerekkorom álomligete teljesen 
megváltozott. A forrást befedték, 
dróthálóval bekerítették, vizét már nem is 
látni, mert csőbe vezették. Emlékeimben 
ez a forrás hatalmas és félelmetes volt. 
A felnőttek azzal riogattak, hogy vala-
ki lovastól, kocsistól elmerült benne és 
sohasem került elő. Leülünk egy kőre. Ha 
csöndbe vagyunk, hallani a víz csobogását. 
Itt ered a Köbölkúti-patak.  Szerintem meg 
a Békás-patak. Nem-nem, azzal a majornál 
egyesül és a Biai-tavon át, a Benta-patak 
közvetítésével ömlik a Dunába. 

Kezd hűvösödni, elindulunk haza. Misi! 
Ez a maradék víz meg tudná hajtani a régi 
malmot? Aligha. Pedig emlékszem, hogy 
a malomzsilipnél tanultunk meg úszni 
és a zsizsiktelenítő teteje volt a legjobb 

napozó. Hosszú hallgatás után megint 
megszólal. Tudod mit? Most jöttem rá, 
hogy a mai fiatalok, miért járnak abba a 
bizonyos, hogy is mondják?  Wellnesbe? 
Kíváncsivá tettél. Azért, mert lebontot-
ták a zsizsiktelenítőt. Bravó! Te aztán, 
mindenre tudod a választ. Már csak azt 
mondd meg nekem, Te nagyokos, mit 
jelent az, hogy Schindekrum? Hagyd már 
ezt, az én fejem sem káptalan! Fogalmam 
sincs!

Szilágyi László, Perbál
Schinder: Dögnyúzó. Schindanger: Dög-árok, a 
krum svábul: bánya, v. árok lenne? Elképzelhető, 
hogy valamikor régen, az elhullott nagytestű álla-
tok bőrét itt nyúzták le, készítették ki, innen a név.

Az Alapítvány a sürgősségi betegellátás 
fejlesztésére és Zsámbék önkormány-
zata felhívással fordult a lakossághoz 
annak érdekében, hogy 2012. január 
elsejétől egy új, orvosi ellátással is ren-
delkező rohamkocsi teljesíthessen szol-
gálatot a zsámbéki mentőállomáson.

Az esetkocsi elindításának feltétele, hogy 
a gépkocsi elhelyezésére megfelelően kiala-
kított, felszerelt, fűtött helyiséget biztosí-
tása. Az ehhez szükséges anyagi keret elő-

teremtéséhez a lakosság pénzbeli adomá-
nyait kéri felhívásában dr. Kocsis Tamás, 
az alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, Csenger Zalán Zsolt polgármester és 
dr. Malik Dean jegyző a mentőállomás és 
orvosi ügyelet fejlesztéséért tizenöt éve 
tevékenykedő alapítvány bankszámla-
számlájára: 

58600537-11027494
Az adományok személyesen is leadhatók 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán e 
célra kihelyezett gyűjtőedénybe.

mmororúú esesememénény-y-
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Schindekrum

Aki időt nyer, életet nyer

Perbál, Tök, Zsámbék

Mesefa
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November 14. hétfő 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM

Ők ketten – 
Nagy utazás, ez az élet?!

Perczel Forintos Dóra klinikai 
szakpszichológus és

Perczel András szerkezeti 
kémikus, a Bolyai-díj 

kitüntetettje
A Nagykovácsi Öregiskola 

Közösségi Házban
(Kossuth u. 78. T.: 06-26-362-356)

November 14. hétfő 19 óra
EGY VIETNAMI PÁTYON 

Lackfi János irodalmi sorozata
NGUYEN HUY THIEP 

November 16. szerda 16-18 óra
TÁNCHÁZ 

néptánc-kedvelő ovisoknak 
és kisiskolásoknak.

Tánc: Czene Zsuzsa, 
muzsikál: Lipták Péter

a nagykovácsi Öregiskolában. 
Belépő: 500 Ft/fő

November 16. szerda 18 
óraVÁROSI KERTEK, 
KÖZÖSSÉGI KERTEK

Rosta Gábor 
politológus előadása 

a Széchenyi-estéken a 
Prohászka Gimnázium 

aulájában 
Budakeszi, Széchenyi u. 141.

November 16. szerda 19 óra
Janklovics Péter és Tóth Edu

STAND UP COMEDY ESTJE
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

EFMK (Fő u. 108. 
tel.: 06-23-451-161)

November 18. péntek 18 óra
Nagykovácsi és az Amerikai 

Nemzetközi Iskola
fiatal tehetségeinek kiállítása
Megnyitja: Marianne Bollen 

k: Hassmann Mirjam és 
Havlik Márton

a nagykovácsi Öregiskolában.
November 19. szombat 8-12.30

TELKI VÁSÁR-NAP
a Pajtánál

November 19. szombat 10 óra

CÉRNAHANGVERSENY
Ránki György: 

Pomádé király új ruhája
gyermekopera

a Szolnoki Szimfónikus 
zenekar előadásában

Karmester: Bolyky Zoltán
Nov. 19. szombat 10-13 óra

CSALÁDI NAP
népi játékok Vekerdy 
Mónika vezetésével, a 

Nagykovácsi Muzsikások 
közreműködésével. 

Kézműves foglalkozás: 
Kemendi Ágnessel

a nagykovácsi Öregiskolában.
 Belépő: 500,- Ft/fő

Nov. 19. szombat 10-12 óra
JÁTSZÓHÁZ

Kisgöncöl Waldorf Iskola Tök, 
Kútvölgy tér 14.

November 20. vasárnap 6-16 óra
ZSÁMBÉKI NAGYVÁSÁR

Jelentkezés: 06-20-563-6893
06-20-916-1832, 
06-30-942-5298

November 21. hétfő 16 óra
MESE, MESE MÁTKA…..

drámafoglalkozás 4-14 
éveseknek Császár Viktóriával
a nagykovácsi Öregiskolában.

Belépő: 1db ülőpárna
November 21. hétfő 18 óra

Speck István: A SZIKLAI-ÜGY  
–  Budakeszi, 1956

könyvbemutató
a budakeszi Nagy Gáspár 

Városi Könyvtárban
(Fő u. 108. tel.: 06-23-451-161)
November 23. szerda 9-17 óra

LISZT öröksége a mai 
zeneoktatásban –

pest megyei szakmai 
konferencia

Fővédnök: Nógrádi Péter, 
az MTA tagja

November 24. csütörtök 15 óra
Vadász Bence 

és M. Miltényi Miklós:
NAGYON ÁLLAT című

verses kötetének bemutatója
az A38 hajón a Petőfi híd 

budai hídfőjénél
K: Básti Juli, Kossuth-díjas 

színművész és
Kő Pál, Kossuth-díjas 

szobrászművész.
Nov. 24. csütörtök 18-19 óra

ZENETÖRTÉNETI 
BARANGOLÁSOK 3. rész

Jólesz Györggyel
Zenei formák címmel

a zsámbéki könyvtárban
Belépő: 500 Ft

November 24. csütörtök 20 óra
AZ ÉLNI TUDÁS 

MŰVÉSZETE – sorozatban
dr. Papp Miklós görög 

katolikus pap, etikatanár
A házasság hat pillére címmel 
tart előadást a Szent László 

Közösségi Házban
(Budakeszi, Fő u. 206-208.)

November 25. péntek 9-10 óra
 KORSZAKÜNNEP

Kisgöncöl Waldorf Iskola 
Tök, Kútvölgy tér 14.

November 25. pénteken 17.30
Kovács Gábor, a Pesthidegkúti 

Waldorf Iskola tanítója:
Egy WALDORF-TANÁR 

TAPASZTALATAI 
az elmúlt nyolc évről.

Kisgöncöl Waldorf Iskola Tök, 
Kútvölgy tér 14.

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

ULTRAHANGOS, TARTÓS 

ZSÍRBONTÁS, 
MÉREGTELENÍTÉSSEL!

JO-JO effektus nélkül!

FÁJDALOMMENTES, NINCS MELLÉKHATÁSA!

További kezelések:

¡ NARANCSBŐR ÉS STRIA KEZELÉS

¡ BŐRFESZESÍTÉS

(arc, nyak, toka, dekoltázs, mell, kar, has, comb)

IGÉNY ESETÉN HÁZNÁL IS KEZELÜNK
Az első kezelés féláron: 3000 Ft + ajándék arcfestés!

Nyitva tartás: hétköznap 10-18 óráig
(igény esetén ettől eltérünk)
Bejelentkezés munkaidőben: 

(70) 701-8059

Budakeszi, Fő utca 38. (MHSZ udvar, a látszerész fölött.)

Amíg Ön kellemesen pihen az alakja formálódik!
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szak mai, 
ki ál lí tói, te nyész tõi gya kor lat tal vál-
lal ja az Ön ott ho ná ban ku tyá ja tel jes 
kö rû koz me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-
866, 06-20-9735-090 

• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé pek, 
fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran ci á val, hét vé-
gén is. Nyug dí ja sok nak ked vez mény. 
Ak ci ós la kás klí ma sze re lés. Tel.: 
06-20-467-7693

• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes ház hoz -
szál lí tás sal. Elõ ren delés: 
06-20-922-0263

•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263

• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősí-
tők, mikrosütő gyors szerviz. Hétvé-
gén is hívható. 
Tel.: 06-70-246-5049 

• TV, VIDEO, rá dió mag nó, CD, le mez-
ját szó, táv sza bá lyo zó és ház tar tá si 
kis gé pek ja ví tá sa. Ke mény End re  
Tel.: 06-23-455-251, 06-20-971-1120 

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás csator-
navizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek ki-
építése, átemelő szivattyú karbantar-
tása. Tel.: 06-30-293-4774

• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés 
érett sé gi re és kö zép fo kú nyelv vizs-
gá ra, tár sal gás anya nyel vû vel. OROSZ 
min den szin ten. MAGYAR kül föl di ek-
nek. Tel.: 06-23-453-217

• BÚTORRESTAURÁLÁS Budakeszi- 
Nagyszénászugban. 
Tel.: 06-23-450-158

• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron. Tel.: 06-70-268-9591

• FESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást vállal 
budakeszi telephelyű vállalkozó. In-
gyenes helyszíni felmérés, ajánlatké-
szítés. Buzár Zoltán 
Tel.: 06-30-996-0000

• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-
medencében! Szakképzett pszicholó-
gusok segítenek pszichés, életvezetési 
problémáikban. Egyéni, pár- és család-
terápiák, Life-coaching, agytréner ke-
zelés: relaxáció, tanulási potenciál fo-
kozása, pánik-betegség kezelése. Peres 
ügyekben: igazságügyi szakértés. Nagy 
tapasztalattal, diszkrécióval! Időpont 
egyeztetés: 06-20-933-5548

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

• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villanysze-
relést, hibakeresést, elektromos javítá-
sokat, elektromos kisgépek és háztar-
tási gépek javítását.  
Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com  

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

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

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

• KERESEK teljes felújításra szoruló la-
kást, házat, házrészt Budapesten, Bu-
dakeszin és környékén. Jogi problé-
másat is. 06-30-942-1362, hajnalle@
hotmail.com

• FRANCIA nyelvoktatást, nyelvvizsgá-
ra felkészítést vállal diplomás nyelvta-
nár Budakeszin (a XII. kerület hatá-
rán). 06-30-306-0025, 
hajnalneschiller@freemail.hu

• FAKIVÁGÁST, MŰHOLDANTENNA-
SZERELÉST, javítást vállalunk, földi 
digitális antennát és TV-t is.  
Tel.: 06-70-638-0424, vagy 
06-70-573-1351. Hívjon bizalommal!

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

• ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnénk az-
zal a szépkorú hölggyel, vagy úrral, 
aki Budakeszin vagy a környékén 
lakik.Tel.: 0630 6395361 
vagy 06-23-451-400
• MASSZŐR házhoz megy. 
Tel.: (30) 356-4613.

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

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

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

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

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. november

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 

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

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

November 25. péntek 18 óra
PSZICHOLÓGIA 

A CSALÁDOKÉRT
Serdülőkor, pályaválasztás 
- hogyan válasszak, minek 
alapján döntsek? Előadó: 

Dr. Perczel Forintos Dóra, 
klinikai szakpszichológus a 
nagykovácsi Öregiskolában.

A részvétel ingyenes.
NOVEMBER 25. szombat 18 óra

SIBYLLE BERG: 
Helge élete és félelme 

a győri Arrabona Diákszínpad 
„Nagy” csoportjának előadása

a Marczibányi téri 
Művelődési Házban. 

Színház diákoknak diákokkal, 
módszertan pedagógusoknak. 

www.marczihu

November 26. vasárnap 15 óra
Liszt Ferenc magyar-európai 

kulturális értékünk
országos képzőművészeti 

pályázat díjkiosztó ünnepsége
a budakeszi EFMK-ban.

November 26. vasárnap 18 óra
IN MEMORIAM 
LISZT FERENC

emlékkoncert a budakeszi 
zeneiskolában

K: a zeneiskola tanárai
A belépő adományjellegű.

November 26. vasárnap 17 óra
AD LIBITUM 

GITÁRZENEKAR
adventi hangversenye 

a pátyi közösségi házban
(Rákóczi u. 13.)

November 26. vasárnap 19 óra
KALÁKA-KONCERT

a Marczibányi téri 
Művelődési Házban.

November 27. vasárnap
 TÚRA MÁRIAREMETÉRE

Indulás a  8.40-kor 
induló busszal a pátyi 

óvodával szembern 
Útvonal: Szépjuhászné-

Budaszentlőrinci kolostorrom-
Hárs-hegy-Hűvösvölgy-

Remete-szurdok- 
Hétlyuk-zsomboly- 

Máriaremete
Táv 7 km, ktg. 1200 Ft

Jelentkezés: 
Tihanyi Péter klubvezető 

30/579-9423 
fotonzoo@gmail.hu

November 29. kedd 15 óra
DIABETES KLUB

a budakeszi EFMK-ban

November 29. kedd 19 óra
Momentán Társulat – Kex és Tea

KURT VONNEGUT- 
EMLÉKEST

Vendég: Borbás Mária 
és Szántó György Tibor 

műfordító a Marczibányi téri 
Művelődési Házban

www.marczi.hu

Nov. 30. szerda 9.30-11 óra
AZ ÉGIG ÉRŐ FA 

a szombathelyi MESEBOLT 
BÁBSZÍNHÁZ előadása 

óvodásoknak, kisiskolásoknak
a Marczibányi téri Műv. Házban

November 30. szerda 18-20 óra
A CSALÁDI 

EGÉSZSÉG KLUB
Az epe és a máj védelmében
Okos fogyás - méregtelenítés

a zsámbéki műv. házban 
A belépés ingyenes.
Info: Simon Anikó 

(20)5532723

December 2. péntek 19 óra
Váczi Eszter Quartett

Eszter kertje lemezbemutató 
jazzkoncert 

Belépő: 800 Ft/fő
a nagykovácsi Öregiskolában

December 3. szombat 19 óra
Budakeszi Orgonakoncertek 2011
ALMÁSSY LÁSZLÓ ATTILA

a budakeszi 
plébániatemplomban.

December 7. szerda 16-19 óra
ADVENTI készülődés

Decemberben szerdánként 
természetes alapanyagokból 

karácsonyi meglepetések 
készítése Kemendi 

Ágnessel, gyermekeknek és 
felnőtteknek. 

Részvételi díj: 300 Ft/db
a nagykovácsi Öregiskolában

December 10. szombat 10-17 óa
KARÁCSONYI VÁSÁR

a Széchenyi István Általános 
Iskolában.

Dec. 10. szombat 10-13 óra
LUCA NAP

a Nagykovácsi Nagycsaládos 
Csoporttal 

a nagykovácsi Öregiskolában.
A belépés ingyenes.

P a n o r á m a  O p t i k aP a n o r á m a  O p t i k a
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45.
Az Átrium Üzletház I. emeletén
Márkázatlan szemüveglencsék fényvisszaverő réteggel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 Ft  3.870 Ft/db
Törés- és ütésálló polycarbonate szemüveglencsék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 Ft  4.400 Ft/db
Hagyományos progresszív lencsék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 Ft  12.100 Ft/db
Progresszív lencsék erős alapanyagból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600 Ft  21.400 Ft/db
Bifokális szemüveglencsék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.200 Ft  6.800 Ft/db

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

• KISMAMÁK, NAGYMA-
MÁK, DIÁKOK számára ott-
hon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 
06-30-450-4738
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Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185

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

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

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

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

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

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

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

Elegancia - Bizalom - Garancia
FOGTECHNIKA - FOGSOR

javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is
    Egészségpénztári elfogadóhely

Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

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

"...akár már karácsonyra!"
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1551551

HAJ  GALÉRIA

BUDAKESZI, FŐ UTCA 147. 

Tel. +36-23-453-030

Ahhoz hogy visszaállítsuk a haj egészséges állapotát, lényeges, hogy 
pótoljuk a hiányzó aminosavakat a megfelelő molekulaméretben. 

A leghatékonyabb hajszerkezet-építést, a JOICO K-Pak Professional termékeivel 
érhetjük el, amely tartalmazza a JOICO exkluzív Quadramine Complex formulát.
Az exkluzív négylépéses terápia a leghatékonyabban és legoptimálisabban építi újra 
az összes hajtípust.

1. A Mélytisztítás eltávolítja a lerakódásokat és a szennyeződéseket.

2.   A savasítás csökkenti a haj PH-értékét, töredezettségét. A haj erős, egészséges és fényes lesz.

3.  Az újraépítés során a legnagyobb koncentrátumban kapja a haj a Quadramine Complexet amely 

belülről kifelé építi újjá a haj szerkezetét.

4. A hidratálással helyreáll a haj vízháztartása, s a haj csillogó és sima lesz.

NYITVA TARTÁS

Pintér Judit mesterfodrász
+36-20-946-8557

kedd–péntek 10-19 óra szombat 8-14 óra

Sessler Kata junior fodrász
+ 36 20 435-3234

hétfő–péntek 8-15 óra

TAPASZTALD MEG A HAJ 

TELJES ÚJRAÉPÍTÉSÉT 

A JOICO TERMÉKEIVEL!

A z  e g é s z s é g e s  h a j  m ű v é s z e t e
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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 KSSUZSUZZUZUKKIKI AAN4A 4400 904 000 K9K9K9

AJÁNDÉK 

ÁR!

Szerviz és  
gumiszerelés 
munkadíjából 
10% 

kedvezmény!
Érvényes: 2011. december 31-ig

SUZUKI UH125 K7
798 000 forint

SUZUKI UH125 K7S

AJÁNDÉK 

ÁR!

... KÖZLEKEDJ PRAKTIKUSAN!


