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Pasztircsák Polina, és 
Simon Estes zsürielnök

11. oldal  

Varga László
Perbál polgármestere 

13. oldal 
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A szarvassá vált fiak
III. Mezei Mária-emlékhét 

Interjú 5. oldal
Programajánló 12. oldal

BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS
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Népszámlálás 2011
3. oldal

Vizeli Balázs
zsámbéki népzenész

11. oldal

Épül a templom
Pátyon
8. oldal

Szalóczy Dóra
Cérnahang

4. oldal
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akció októberben!

¡  gázkazánok               
¡  pellet és vegyestüzelésű 

kazánok               
¡ alumínium tagos radiátor               
¡ elektromos radiátor

10%

Épületgépészeti üzletünkben mindent 
megtalál fűtése korszerűsítéséhez!

Akciónk a készlet erejéig érvényes!

¡ acéllemez radiátor
20%

Szaküzlet:
1094 Budapest, Páva u. 6.

Tel./Fax:  218-6866
218-6867

Áruház és nagykereskedelem:
2051 Biatorbágy, Felvég u. 3.

Tel.: (23) 530-575, 530-580
Fax: (23) 530-577

www.ketkorkft.hu aruhaz@ketkorkft.hu

Két Kör Kft.

A Budakeszi Kultúra Alapítvány gondozásá-
ban az 55. évfordulóra megjelent, kiemel-

kedően magas szakmai alapossággal elkészített 
tanulmányában Speck István hitelesen és meg-
győzően mutatja be az 1956. október 26-án 

budakeszi Fő utcai házában az apósát, 
Kiss Lajost meggyilkoló, Márity Lászlót 
is halálosan megsebesítő, majd öngyil-
kosságot elkövető Sziklai Sándor ezre-
des „hősi halottá” nyilvánításának folya-
matát. Az ügy kapcsán 17 budakeszit 
ítéltek el, hat halálos ítéletet hoztak, 
amiből kettőt végre is hajtottak.

A feldolgozott korabeli dokumentu-
mok alapján megbizonyosodhatunk 
arról, hogy Sziklai Sándor és Kiss Lajos 
halálának története a kádári „hőstörté-
netek” egyik legvégletesebb, s talán 
leggátlástalanabb példája is egyben. 

A könyv október közepétől megvásárolható 
a budakeszi Kiskápolna Könyvesboltban (06-23-450-370) 

és megrendelhető a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (06-23-457-058).
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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

November 2. szerda 18.30
Az I. világháború budakeszi 

elesettjei felújított emlékművének 
ÚJRASZENTELÉSE

(a református templom mellett)
vendég: 

Hende Csaba honvédelmi 
miniszter
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Panoráma

Népszámlálás 2011
Az Országgyűlés a 2011. évi népszám-
lálásról szóló 2009. évi CXXXIX. tör-
vénnyel elrendelte, hogy ebben az 
évben a természetes személyekről és 
a lakásokról nép- és lakásszámlást kell 
tartani. A népszámlálás a természe-
tes személyekre, valamint az ország 
területén lévő lakásokra, lakott üdü-
lőkre és lakott egyéb lakóegységekre 
terjed ki, beleértve a közösségi éjsza-
kai elhelyezést szolgáló intézményeket 
is és a Magyar Köztársaság területén 
2011. október l-jén 0 órakor fennálló 
állapot alapulvételével kell végrehajta-
ni. A népszámlálást interneten keresz-
tül megadott válaszok útján, papírala-
pú önkitöltéses, vagy papíralapú lekér-
dezéses módszer kombinálásával kell 
végrehajtani. Az adatszolgáltatás mód-
ját az adatszolgáltatásra kötelezett sze-
mély választja meg. Az adatfelvételt 
2011. október 1. és 2011. október 31. 
között, a pótösszeírást 2011. novem-
ber 8-ig kell végrehajtani. Az adatszol-
gáltatás – a törvényben meghatározott 
esetek kivételével – kötelező!

Az első népszámlálást II. József rendele-
tére 1784 és 1787 között hajtották végre 
Magyarországon. A hivatalos magyar nép-
számlálások sorozata 1869-ben indult, 
azóta nagyjából tízévenként ismétlő-
dik, 1869-es, 1880-as, 1890-es, 1900-
as, 1910-es, 1920-as, 1930-as, 1941-
es, 1949-es, 1960-as, 1970-es, 1980-as, 
1990-es és 2001-es népszámlálást tar-
tunk nyilván. 

MIÉRT FONTOS?
A népszámlálás az egyetlen módszer, 
amellyel pontosan megismerhetjük 
Magyarország összes lakosának életkö-
rülményeit. A pontos adatok ismereté-
ben megalapozottan lehet a gazdasági, 
az egészségügyi, az oktatási, a szociá-
lis és a kulturális fejlesztéseket tervez-
ni és lebonyolítani. A Magyarországról 
nyújtott adatok segítségével hatékonyab-
ban pályázhatunk az európai uniós és 
más nemzetközi támogatásokra. Az ada-
tok megbízhatósága érdekében a részvétel-
re és a hiteles adatközlésre törvény köte-
lez. A kötelező adatszolgáltatás megtaga-
dása ötvenezer forintig terjedő szabálysér-
tési bírság kiszabását vonhatja maga után. 
A bírság megfizetése nem mentesít az 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
alól.

KI MINDENKIT, MI MINDENT 
SZÁMOLNAK MEG?

Az eszmei időpontban (2011. október 
1. szombat 0 óra - a válaszokat mindig 
erre az időpontra gondolva kell megadni!) 
Magyarországon számba vesznek minden 
itt élő természetes személyt, azaz mind-
azokat a magyar állampolgárokat, akik 
az ország területén életvitelszerűen élnek, 
vagy ha külföldön vannak, de csak átme-
netileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tar-
tózkodnak ott. Összeírják még az ország 
területén 3 hónapnál hosszabb ideig tar-
tózkodó külföldi állampolgárokat és a 
hontalan személyeket is. Számba vesznek 
az ország területén minden lakást, lakott 
üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közös-
ségi éjszakai elhelyezést szolgáló intéz-
ményt is.

Szeptember 27-től 30-ig a számlálóbiz-
tosok már kivitték a népszámlálás kér-
dőíveit a lakosok címére. A boríték tar-
talmazza a lakás- és a személyi kérdőív 
egy-egy példányát és egy tájékozató leve-
let. A lakáskérdőíven szerepel az inter-
netes kitöltéshez szükséges azonosító és 
beléptető kód is. Az internetes kapu októ-
ber 1-16-ig lesz nyitva, ugyaneddig van 
lehetőség a papír kérdőívek önálló kitölté-
sére is. Október 1-jétől a számlálóbiztosok 
is felkeresik a háztartásokat, hogy meg-
tudják, kik szeretnék a kérdőíveket papí-
ron kitölteni vagy a kérdésekre helyben, a 
kérdezőnek válaszolni. Október 16. után 
már csak a számlálóbiztosok segítségével 
lehet adatot szolgáltatni.

INTERNETES KITÖLTÉS
A hazai népszámlálások történetében elő-
ször, október 1-16-ig lesz lehetőség inter-
netes adatközlésre, a lakáskérdőíven sze-
replő azonosító- és beléptetési kód segít-
ségével a www.enepszamlalas.hu honla-
pon. Ez idő alatt bárki, bárhol, bármikor 

megkezdheti és megszakíthatja a kérdőív 
kitöltését. A belépéshez szükséges egyedi 
azonosító kódokat és az internetes elérés 
útvonalát október 1-jéig minden címre 
eljuttatják a számlálóbiztosok. Ha egy 
háztartás az online kitöltés mellett dönt, 
fontos, hogy valamennyi ott élőről így 
válaszolják meg a kérdőíveket!

ADATVÉDELEM
Az adatfelvétel név nélkül történik, a lak-
címet a teljeskörű adatszolgáltatás bizto-
sítása után leválasztják az egyéb adatok-
tól. A népszámlálásban közreműködők, 
a számlálóbiztosok is, titoktartási köte-
lezettséget írnak alá. A nemzetiséggel, 
anyanyelvvel, vallással, egészségi állapot-
tal kapcsolatos kérdésekre a válaszadás 
nem kötelező, de a válaszadónak azzal 
tisztában kell lennie, hogy ha nem nyi-
latkozik, azokat a nemzetiségi, anyanyel-
vi és vallási közösségeket gyengíti statisz-
tikailag, amelyikhez egyébként tartozik. 
Az adatok csak összesített formában 
kerülnek nyilvánosságra, egyedi, az adat-
szolgáltató azonosítására alkalmas adatot 
a KSH nem szolgáltat. Az adatfeldolgozás 
után a papír kérdőíveket megsemmisítik.

AZONOSÍTHATÓ 
A SZÁMLÁLÓBIZTOS 

SZEMÉLYE?
A számlálóbiztosok igazolványt mutat-

nak fel, amelyen név és sorszám, sőt a 
helyi jegyző aláírása is szerepel. Az ada-
tok összevethetők a bedobott borítékon 
szereplő névvel és sorszámmal, így biza-
lommal beengedhető a népszámláló. Ha 
megváltozna a területileg kijelölt számlá-
lóbiztos személye, erről a lakók tájékozta-
tást kapnak értesítőlevélen vagy körzetben 
kihelyezett plakáton. 

A számlálóbiztos személyazonossá-
ga ellenőrizhető még szeptember 15-től 
november 8-ig naponta 8-20 óra között 
a KSH ingyenesen hívható ügyfélszolgá-
latán a 06-80-200-014 vagy a 06-80-200-
224 zöld számokon. Az ellenőrzéshez a 
számlálóbiztos neve és azonosító száma 
szükséges.

Bármilyen kérdés esetén célszerű a kör-
zetileg illetékes kérdezőbiztos kérdőíven 
megadott telefonszámát felhívni. Segítség 
kérhető bármelyik polgármesteri hiva-
tal jegyzőjétől vagy információkhoz lehet 
még jutni a www.nepszamlalas.hu köz-
ponti oldalon.

Koós Hutás Katalin
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Cérnahang

Szalóczy Dóra zenepedagógus, két-
gyermekes édesanya Budakeszin. 
1996-ban diplomázott az ELTE ének-
zene-karvezetés szakán. A Tamási Áron 
Általános Iskola ének-zene tagoza-
tán, később a Baár-Madas Református 
Általános Iskola és Gimnáziumban dol-
gozott zenepedagógusként. Gyermekei 
születése után Cérnahang néven nem 
csak baba-mama-foglalkozásokat tart, 
de már a környékbeli óvodák zeneok-
tatását is segíti. Október 15-én pedig 
már a harmadik, nagy érdeklődéssel 
kísért gyermekhangverseny-sorozatát 
indítja útjára a budakeszi Prohászka 
Gimnázium aulájában. Szalóczy Dórával 
Koós Hutás Katalin beszélgetett.

A SZABAD FANTÁZIA 
NAGYON FONTOS

Tanulmányaim során olyan karizma-
tikus zenepedagógusok tereltek erre a 
pályára, mint Thész Gabriella, a Magyar 
Rádió Gyermekkórusának vezetője, 
Katanics Mária karnagy, Kollár Éva, a 
Zeneakadémia karvezetés tanszakvezető-
je, és a nemrég elhunyt Kokas Klára zene-
pedagógus. Három évet töltöttem Klári 
néni mellett, s ez alatt a zenepedagógia 
egy egészen különleges oldalát ismertem 
meg: komoly zenére, magyar népzenére 
szabad improvizációs mozgást és ábrázo-
lást végzünk a gyerekekkel, rajzolunk, fes-
tünk, táncolunk. Többször meghallgatunk 
pl. egy Mozart-részletet, aztán táncolunk 

rá, mindenki azt, amit gondol, aztán a 
gyerekek elmesélik, hogy mit táncoltak. 
Azok a szülők, akik annak idején részt 
vettek ilyen foglalkozásokon, a gyereke-
iknek szintén meg szeretnék adni azt a 
felszabadító és a zene világát számuk-
ra megszelídítő élményt, amiben nekik 
részük volt, s amitől az átlagnál sokkal 
érzékenyebb koncertjárók, zeneértők és 
zeneszeretők lettek. 

KEVÉS GYERMEKDALT 
ISMERNEK A SZÜLŐK

Budakeszire költözve, a gyes alatt baba-
mama zenés foglalkozásokat tartottunk, 
aminek a Cérnahang nevet adtam. Az 
évek alatt ez a foglalkozás úgy kibővült, 
hogy van, aki már a második-harma-
dik gyerekével jár vissza. Ahogy a baba-
mama órák apróságai belenőttek az óvo-
dába, az igény is velük nőtt, hogy foly-
tassuk a közös muzsikálást. Így kerültem 
be a budakeszi nagy óvodákba, ahol zene-
ovis foglalkozásokon tovább foglalkozom 
a gyerekekkel.

Kokas Klára módszere mellett a „hagyo-
mányos” Kodály Zoltán - Forrai Katalin 
zenepedagógiával is oktatok. A budake-
szi szülők közül sokan például azt kérték, 
hogy gyerekdalokat tanulhassanak, mert 
alig ismernek ilyeneket. Sokan hallották 
már a kodályi mondatot: „Csak tiszta for-
rásból”. Budakeszin érzem a szülőkben 

nyitottságot és az igényt, hogy elvigyék a 
gyereküket a „tiszta forráshoz”, a népdal-
hoz és az értékes komolyzenéhez.

Ebből az igényből született a 
Cérnahangverseny-sorozat bő egy évvel 
ezelőtt, aminek a létrehozásában gyer-
mekkori élményem, Lukin László Mesélő 
muzsika koncertjei is ösztönzőleg hatot-
tak. Eredetileg kisiskolásoknak terveztem, 
de családi hangversenysorozat lett belőle, 

ahol a nagypapától a legkisebb 
testvérig mindenki jelen van. 
Ezeken az interaktív koncerte-
ken hangszerbemutató mellett 
közösen énekelünk.

Kiváló művészekkel dol-
goztunk együtt: Ekchardt 
Gábor Liszt-díjas zongora-
művész október 15-én nyit-
ja az őszi sorozatot. Járt már 
nálunk a világhírű Drahos 
Béla, aki fuvolával a kezében 
táncolt a gyerekekkel a szín-
padon. A budakeszi Czövek 
Erna Zeneiskola tanárai közül 
Kéringer Gábor és Fóris 
Szilárd csodálatosan mutatta 
be a reneszánsz kor zenéjét és 

hangszereit. Az őszi sorozatban egy rövi-
dített gyermekoperát is műsorra tűzünk, 
Andersen meséjéből a Pomádé király új 
ruháját. Tavasszal pedig a magyar népze-
ne bemutatására egy meglepetéssel készü-
lök, s újra vendégünk lesz Pödör Bálint 
az ütős hangszerekkel.

SZÜKSÉGÜNK VAN 
TÁMOGATÁSRA

Szeretnék a Cérnahangverseny számára 
szponzort, segítőket találni (anyagi segít-
ség, hangszerszállítás stb.), mert bizony 
a lelkesedés nem pótolja az anyagiakat! 
Az opera Budakeszire hozatala is sok 
extra költséggel jár! Nagy szükségem lenne 
olyan támogatókra, akik úgy érzik, fontos 
és értékes, amit csinálunk!  Még sok meg-
lepetés van a tarsolyomban, csak adjon 
Isten erőt hozzá!

www.cernahang.hu
06-20-387-2286

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

KEVÉS GYERMEKDALT
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Október közepén újra itthon
„Gyakorolj, mint a régiek, hogy az újat 
megragadhasd” - művészetük nem más, 
mint a néphagyomány, a különböző 
színházi, zenei hagyományok folyta-
tása, melyben a közösség fontos sze-
repet játszik, fogalmazza meg hitval-
lását honlapján a Kompánia Színház. 
Színházi formanyelvüket az erősen 
mozgásra épülő, zenei központú  dra-
maturgia, a tudatalatti és a hétközna-
pi világot hídként összekötő szimbólu-
mok keresése jellemzi.

Tagjaik közül többen tanítanak 
az őket is felnevelő  Mezei Mária 
Alapfokú  Művészeti Iskolában és 
zenélnek az Angara színész-zenekaruk-
ban. Lukács Lászlóval, a társulat 
vezetőjével Koós Hutás Katalin 
beszélgetett.

BESZÉLŐ FESZTIVÁL 
Idén először rendeztük meg júni-
us 3-5. között az Erkel Ferenc 
Művelődési Központtal közösen a 
Beszélők Fesztivált, a Mezei Mária 
Művészeti Iskola hagyományos 
évzáróját és a Kompánia Színházi 
Napokat magába foglaló, évadzá-
ró rendezvényt, amely az október 
10-16. között zajló Mezei Mária 
Emlékhét évadnyitó párja. 

A „beszélő” (El hablador) elnevezést 
Mario Vargas Llosa világhírű perui 
szerző „indiánregényéből” kölcsönöztük. 
A „beszélő” az, aki történeteivel a léte-
zés és a kultúra folyamatosságát biztosít-
ja. Amit népünkről, a múltról, a világról, 
meg a túlvilágról tudunk, azt a beszélők-
től tudjuk. Ők a bizonyítékai annak, hogy 
egy történet elmondása több is lehet, mint 
puszta mulatság. Valami ősi dolog, valami 
olyan, amitől egy nép léte, a kultúra foly-
tonossága függ. 

SZARVASSÁ VÁLT FIAK
A fesztiválra olyan produkciókat válasz-
tottunk, amelyek méltóan képviselik a 
„beszélő” funkcióját. Ebben az évadban 
átfogó témaként a Szarvassá vált fiak 
mítosza kínálkozott, amely egy román 
kolinda, egy dramatikus, a karácsonyi 
mondakör részét képező, énekelt műfaj, 
egészen a halászó-vadászó társadalmakig 
visszanyúló ősi szövegek máig megmaradt 
változata. Bartók fedezte fel, s ennek alap-
ján írta meg a Cantata profanát, a termé-
szeti világ tisztaságát áhító, társadalom-
ból kilépő, menekülő fiúkból lett csoda-
szarvasok meséjét, a benne eszményként 
emlegetett „tiszta forrás” keresését. 

A Beszélő Fesztiválon a Szarvassá vált 
fiakból született egy verses-zenés kon-
certfeldolgozás az Angara-zenekarral, ahol 
Erdélyi György színművész „szarvas”-
verseket olvasott fel, s a produkcióban 
közreműködött Kanalas Éva hangmű-
vész és Csepregi Gyula jazz-saxofonos. 

Ugyanerre a témára bemutattunk egy 
színdarabot is, amelynek zenei alap-
ját a magyar jazz megalapítójának tar-
tott, Kossuth-díjas Szabados György zon-
goraművész négy tételes zeneműve, a 
Szarvassá vált fiak adta. Szabados György 
művészetében találkozott össze először és 
egészen sajátos, utánozhatatlan módon 
a magyar népzene világa az improvizáci-
óval, a kortárs kompozícióval és a szak-
rális zenével. A Szarvassá vált fiak zené-
jére a nyolcvanas évek közepén a Markó 
Iván vezette Győri Balett táncelőadást 
készített, egy tudatosan,’56-ban vállalt 
áldozat történetét mutatva be. Az elő-
adást már a bemutató után betiltották, 

Szabados György zeneműve is eltűnt hosz-
szú időre, de szerencsére sikerült ráakad-
ni. Ezt választottuk kiindulási pontként 
a saját feldolgozásunkhoz, amit június-
ban bemutattunk Budakeszin a koncer-
tünk után. Ezen dolgoztunk nyáron is, és 
mutatkoztunk be augusztus elején egy új 
változattal a Zsámbéki Színházi Bázison,  
sziklarajz.hu címmel. 

SZIKLARAJZ.HU 
Egy folyamatosan fejlődő történetről 
van szó. A legegyszerűbb úgy elképzelni, 
mint egy-egy fejezetet, vagy egy trilógiá-
nak egy-egy részét. Míg a júniusi előadá-
son a Hamvas Béla Scientia Sacrájában 
leírt őskort, az archaikus ember korát, 

a tudatosan vállalt áldozatot próbáltuk 
megformálni Szabados György művének 
egyik tételére, augusztusban a Zsámbéki 
Színházi Bázison bemutatott előadásunk-
kal ugyanezt az utat folytattuk, gondol-
tuk tovább egyfajta szerzői színház formá-
jában, ahol a darab nem egy szerző műve, 
hanem a próbák során alakul ki a színé-
szek munkája és ötletei alapján. 

„Az új semmi más, mint visszatérés 
a kezdetekhez.” – mondja Szabados 
György. Az előadás ehhez a Kezdethez 
való termékeny és megújuló visszatérés. 
A szarvasvadászat témája a legelső művé-
szek alkotásait, a barlangrajzokat idézi. 
Elődjeinket, mestereinket tanulmányoz-

va megpróbáltunk saját választ 
adni arra a kérdésre, mely 
mitologikus tartalmával évtize-
deken át foglalkoztatta és fog-
lalkoztatja jelenleg is a művé-
szeket, zeneszerzőket, rende-
zőket egyaránt: Mit jelent ma 
a szarvassá válás? 

BACK TO BABILON
Útkereséseinknek, több éves 
munkának és eredményes 
pályázatoknak köszönhe-
tő kapcsolatteremtés eredmé-
nyeként létrejött a Back to 
Babilon Nemzetközi Stúdió is, 
melyben több külföldi társu-
lattal is kapcsolatban állunk, 

így lengyel, szlovák, cseh, erdélyi, francia, 
török, sőt thai és dél-koreai társulatokkal 
is vállalkozunk közös munkára. 

Az év elején egy thaiföldi nemzetközi 
színházi fesztiválon, májusban egy török-
országi találkozón Federico Garcia Lorca 
Don Perlimplin és Belisa szerelme a kert-
ben című darabját adtuk elő. A júniu-
si, háromnapos budakeszi fesztivál és a 
zsámbéki augusztus után szeptemberben 
Dél-Koreába utaztunk, október közepén 
pedig a III. Mezei Mária-emlék szervező-
iként ismét Budakeszin egy egész hetes 
programmal mutatkozunk be.

Részletes program a 12. oldalon

Budakeszi hírek

Díjaik:
– Fődíj: ifj. Horváth István Nemzetközi 
Színjátszó Fesztivál, Kazincbarcika, 
2006 (Tóthferi)
– Pest-megye Művészetéért Díj, 2007
– Legjobb előadás: Apostrof 
Nemzetközi Független és Amatőr 
Színházi Fesztivál, Prága, 2007 
(Romeo és Júlia)
– Fringe különdíj, 2007 (Romeo és Júlia)
– Csokonai-díj: Lukács László, 2008.
– Fődíj: ifj. Horváth István Nemzetközi 
Színjátszó Fesztivál, Kazincbarcika, 
2008 (Othello kommentárok)
– Fringe 2011 Fesztivál, szakmai díj: 
Szarvassá vált fiak

Egy hétre bezár 
a polgármesteri hivatal
Október 17. és 21. között költözik visz-
sza a budakeszi polgármesteri hivatal a 
Szőlőskert utcából eredeti helyére, a nyár 
folyamán felújított Fő u. 179.-be, s ez 
alatt az idő alatt nincs ügyfélfogadás. 

Az okmányiroda ugyanezen a héten 
zavartalanul működik. Az anyakönyve-
zéssel kapcsolatos ügyek is az okmány-
irodában intézhetők, a Dózsa György téri 
rendőrőrs épületében. A népszámlálással 
kapcsolatos ügyfélfogadás az Erkel Ferenc 
Művelődési Központban történik.

A hivatal eredeti nyitva tartás szerint 
október 24-től üzemel.

Fo
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Don Perlimplin és Belisa szerelme a kertben
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Hatvanöt éve találkoznak
Szeptember 18-án a németországi 
Neckarsulmban tartotta a kitelepített 
budakesziek társasága szokásos éves 
találkozóját, a Kiritogot, amely egyesü-
letük, a Budakesser Gemeinscheft 65. 
születésnapja is egyben. Az összejöve-
telt Huber Ferenc, az egyesület elnöke 
és Joachim Scholz, Neckarsulm főpol-
gármestere nyitotta meg. 

A németül felszólaló magyarországi szó-
nokok közül elsőként Schrotti János, a 
Budakeszi Német Önkormányzat elnö-
keként tolmácsolta az otthoniak üdvöz-
letét. Átvette a Budakesser Gemeinschaft 
ajándékait: de Ponte József, Budakesziről 
származó festő, üvegtervező, illusztrátor 
műveinek sorszámozott albumát, vala-
mint Laschett Irma 1881. Mihály havának 
23. napján kelt bábamesteri bizonyítvá-
nyát, melyeket a Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény és Tájházban lehet majd 
megtekinteni, a Fő u. 127.-ben.   

 Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő 
Egyesület elnökeként megköszönte a 
magyarországi résztvevők közreműködé-
sét: Salat Imre atyának a szentmisét, Szabó 
Lőrinc budakeszi kántor orgonajátékát, 
Bechtold Fülöp tanuló kürtbemutatóját 
és a Hagyományőrző Asszonykórus műso-
rát. Beszámolt arról, hogy Budakeszin 
jelenleg az I. világháború budakeszi hőse-
inek emlékművét és környékét újítják fel 
a városi önkormányzat, a német önkor-
mányzat, a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
és számos helyi civil szervezet, vállal-
kozás, magánszemély, s hagyományosan 
a Budakesser Gemeinschaft támogatásá-

val. Hidas Mátyás a Szépítő Egyesület 
1896-os építészeti rendeletét, amely máig 
megszívlelendő útmutató a fegyelmezett 
állampolgári magatartásra, ajándékként 
átnyújtotta a vendéglátóknak. 

Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium igazgató-
ja, aki tíz évvel ezelőtt a Hagyományőrző 
Kör elnökeként bábáskodott a Budakeszi 
és Neckarsulm közötti testvérvárosi kap-
csolat létrehozásán, örömmel nyugtáz-
ta, hogy az új generáció Neckarsulmban 
és Budakeszin is folytatja a megkezdett 
munkát. Megköszönte Neckarsulm váro-
sának kiállását a budakeszi kitelepítet-

tek mellett, s azt, 
hogy az 1991-ben 
vállalt védnök-
séget, anyagi és 
erkölcsi támoga-
tásban egyaránt, 
azóta is követke-
zetesen megtartja. 

Deberle Antal, 
aki a Budakesser 
Gemeincshaft tag-

jaként kiemelkedő szervező munkát vég-
zett az évtizedek folyamán a magyar-
országi kapcsolat megtartása és a sváb 
hagyományok, a közös múlt bizonyíté-
kainak megőrzése érdekében, kitüntetés-
ben részesült. 

A fiatalabb, már Németországban szüle-
tett generáció egyre több feladatot átvál-
lal az idősebbektől, így a családfakuta-
tás vezetője, Gustav Esterle is, akit szin-
te egész idő alatt az érdeklődők gyűrűje 
fogott körbe. 

Natto Rici az Einblick in tiefverwurzelte 
Tradition (Bepillantás a mélyen gyökere-
ző hagyományokba) című könyv szerző-
je is eljött, de ott volt Ederle József, Holl 
Jakab, Preiszler András, Müller János, 
Jerzsabek Károly, de Ponte (Holl) Kató és 
még lehetne sorolni a neveket. 

Spontán egy szűk osztálytalálkozóra is 
sor került: a budakeszi volt zárdaisko-
la valamikori tanulói közül öt osztálytárs 
jött össze itt: Geiger Irén, Tiszecker Klári, 
Steiger Tercsi, Krénn Kati és Fülöp Puci.  

szöveg: Albrecht György, Koós Hutás Katalin
Fotók: Albrecht (Tiszecker) Klári 

és a Budakeszi Német Önkormányzat

Budakeszi hírek

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

ZUMBA, a legújabb őrület, 
nem csak jókedvre derít, de alakot is formál, és most TE is 
kipróbálhatod fél áron (500 Ft), kedden és csütörtökön,
a Fitt Életmód Stúdióban (Budakeszi, Knáb János utca 8.) 
További infó: 20/321-3719, 23/451-528

Életének 85. évében, 
július 14-én elhunyt 
Berendi Gézáné, szü-
letett Martonfi Irén 
budakeszi tanító-
nő. Munkába állásá-
tól, 1946-tól nyugdíj-
ba vonulásáig a buda-
keszi zárdaiskola kis-
diákjainak nevelésével töltötte életét. 
Július 20-án sok munkatársa és tanítvá-
nya összegyűlt, amikor utolsó útjára kísér-
ték a budakeszi temetőben.

Inci néni, 1927. július 4-én született 
Budakeszin. Itt élt a Fő u. 167. szám alatt. 
Apja Martonfi (Martin) Antal Budakeszi 
jegyzője volt a negyvenes évek köze-
pén, majd egy rövid ideig 1956-ban is. 
Unokája, Somogyi Réka selyemfestő így 

emlékezik pedagógus nagymamájára:
„...Szigora, fegyelme messze híres volt. 

…Pedig nem csinált semmit, nem kia-
bált, nem dirigált, egyszerűen csak belé-
pett a terembe, ott volt és a lényéből áradt 
valami, ami mindannyiunkat fegyelemre 
intett.  … emlékszem, néha megpróbáltam 
utánozni az írását, hátha ezzel belé búj-
hatok: a határozott, az útról le nem térő, 
egyetlen irányba húzó betűibe.” Az utolsó 
napokban a betegágyánál ülve „csak bebi-
zonyosodott számomra, nincs a kezemben 
semmi sem, a dolgok nélkülem történnek 
és az egyetlen, amit tehetek, hogy megha-
jolok ezelőtt. A kapcsolatunk nem szakad 
meg, sőt, most szorosabb. Úgy monda-
nám, az együttlétnek egy új szakasza kez-
dődik. Minél több halottam van, annál 
erősebb bennem a bizonyosság.”         khk

Életének 55. életévében 
tragikus körülmények 
között elhunyt Sinoros-
Szabóné Szekula 
Luca, a Marczibányi 
téri Kodály Zoltán 
Ének-Zenei Általános 
Iskola pedagógusa. 
Szeptember 23-án kísérték utolsó útjára a 
budakeszi temetőben.

A zenei oktatásban működő tanító egyik 
szerkesztője volt munkahelye, a Kodály 
Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, 
Gimnázium és Zeneiskola gondozásában 
2004-ben megjelent, Fél évszázad Kodály 
útján című kiadványnak. 

Koós Hutás Katalin

Tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Szekula Luca

Budakeszi tanítónője volt

Hidas Mátyás, Merkl Hilda és Joachim Scholz

Deberle Antal

Huber Ferenc, Kőrösi Annamária 
és Schrotti János
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Nagykovácsi a megye legkulturáltabb települése

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

Nagykovácsi hírek

Nagykovácsi és Zebegény kapja 
meg idén a Kulturált Települési 
Környezet Díjat. A korábban falu-
sias települések most alakítják ki 
új identitásukat és ehhez tarto-
zó arculatukat. A karakteres, kor-
társ és harmonikusan illeszkedő 
megoldásokra jó példa a verseny-
ben első helyen végzett nagyková-
csi főtér. 

Nagykovácsi idén már a Magyar 
Urbanisztikai Társaság elismerésében is 
részesült.  A település fő terét Köztér meg-
újítási Nívódíjjal jutalmazták. „Egy főépí-
tész számára külön öröm, hogy érdemes 
volt felvállalni a konfliktusokat, érdemes 
volt a lakosság meggyőzésére, tájékoztatá-
sára annyi időt és energiát fordítni, hogy 
ne egy sosemvolt kisvárosias nosztalgikus 
közteret, hanem a hagyományos falusias 

környezethez illeszkedő, megfelelő anyag-
használatú, de modern főteret alakíthas-
sunk ki” – nyilatkozta Györgyi Zoltán, a 
település főépítésze. 

Nagykovácsi közel hétezer lakosával 
Magyarország legnépesebb zsáktelepülé-
se. A főtér 180 millió forintból 2010-ben 
készült el.

A díjakat decemberben a megyenapi 
ünnepségen vehetik át a győztesek.

Szeptember 23-án Bencsik Mónika pol-
gármester, a nagykovácsi képviselő-testü-
let és a vállalkozás volt és jelenlegi munka-
társai részvételével ünnepélyesen is meg-
nyitotta kapuit a Nagykovácsi 
Innovációs Porta és Jóllét 
Living Lab. 

A Trebag Vagyon- és 
Projektmenedzser Kft., vala-
mint a Net-Mex Innovációs és 
Oktató Kft. olyan új innováci-
ós modellt hozott létre, amely 
a nyitott innováció módszeré-
vel működik. A nyitott inno-
váció helyi és térségi alkalma-
zásának egy részét ma living 
labnak, azaz élő labornak 
nevezik - mutatta be tevé-
kenységüket Kövesd Péter, a 
vállalkozás vezetője. A Jóllét Living Lab 
több mint ötven, az élethosszig tartó tanu-
lás (Life-long learning) programban meg-
valósuló uniós projekt eredményein és a 
Trebag és a Net-mex szellemi alkotására 
épülő kutatási-fejlesztési tevékenységen 
alapul. A fiatalok karrierépítése, munka-

vállalása, képzése, saját vállalkozás bein-
dítása, ezen kívül az egészséges életmód, 
a szellemi és fizikai frissesség fenntartása 
terén fejti ki tevékenységét. 

Működésük fontos terü-
lete a kis- és középvállalko-
zások fejlődésének segíté-
se, az innováció- és minő-
ségmenedzsment, a „tanu-
ló” település, kistérség 
kialakulásának segítése, a 
helyi innovációs folyama-
tok támogatása.

Az eddig ismert, váro-
sokhoz, ipari parkokhoz és 
egyetemekhez kötött, azok 
tulajdonában lévő innová-
ciós központoktól eltérően 
a nagykovácsi innovációs 

porta egy kicsi, rugalmas, gyors kisvállal-
kozás, amely elsősorban a települési is kis-
térségi résztvevőket szolgálja ki.

A napokban a Pest megyei közgyűlés 
Kulturált Települési Környezet Díját kiér-
demlő nagykovácsi főtér uniós pályázatát 
a Trebag Kft. készítette.

Innovációs Porta nyílt Nagykovácsiban

Attila tízéves. A Tolna megyei Csibrákon 
egy tízezer forintért vásárolt vályogházban 
él édesanyjával és két testvérével, a tizen-
két éves Jánossal és a hétéves Norberttel. 
Szeptember elején a világításhoz hasz-
nált benzinnel és egy öngyújtóval Attila 
felgyújtotta magát, s jelenleg a budapes-
ti Bethesda Gyermekkórházban ápolják. 
Remeteszőlős szeptember 10-i falunapjá-
nak a bevételét – az országban az elsők 
között – a súlyosan megégett kisfiú gyógy-
ulására ajánlotta fel.

A baleset következtében Attila olyan 
súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy 
kezdetben még attól is lehetett tartani, 
hogy végtagjai közül többet is amputálni 
kell. Úgy tűnik, ez a veszély mára elhárult. 

A tragédia idején Remeteszőlősön falu-
napot tartottak, ahol a közösség ebédjé-
ül szolgáló babgulyás adagjáért háromszáz 
forintot gyűjtöttek össze. Kis Pál Gyuláné 
Marcsi, remeteszőlősi lakos javaslatára, 
melyet a helyi képviselő-testület is egy-
hangú szavazattal támogatott, a befo-
lyó tízezerötszáz forintot a csibráki kis-
fiú gyógyulására ajánlották fel. Az össze-
get a remeteszőlősi önkormányzat közve-
títésével juttatták el a kurdi körjegyző és a 
csibráki polgármester közreműködésével.

Kétszer ad, aki gyorsan ad – támoga-
tás a család számára akkor még csak 
Svédországból érkezett egy hasonló összeg 
erejéig és a kötcsei kormányülésen Balogh 
Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkár által 
gyűjtött adomá-
nyok jutottak 
el az eldugott, 
Tolna megyei 
településre. Kis 
Pál Gyuláné két 
héttel később 
még egy élel-
m i s ze r c somag 
összegyűjtésében 
és eljuttatásában is szerepet vállalt.

A remeteszőlősi képviselő-testület a kez-
deményezés hatására úgy döntött, hogy a 
jövőben a falunap bevételét mindig jóté-
konysági célra fordítják.

Koós Hutás Katalin

A főváros támogatja a 
nagykovácsi és a perbáli 

tűzoltókat
Nyolc Pest megyei önkéntes tűzoltó-egyesü-
let működését támogatja a főváros összesen 
mintegy 6 millió forinttal. A nyolc egyesü-
let között van pilisvörösvári, pilisborosjenői, 
pilisszentiváni, solymári, nagykovácsi, per-
báli, gyáli és felsőpakonyi. A szervezetek-
nek szánt források odaítélését Zsolnai József 
közbiztonsági tanácsnok javasolta Tarlós 
István főpolgármesternek. A támogatást 
az indokolja, hogy a Fővárosi Tűzoltó-
parancsnokság illetékességi területéhez szá-
mos Pest megyei település is tartozik, így 
az említett önkéntes egyesületek munká-
jukkal nagymértékben hozzá tudnak járul-
ni a fővárosi állomány tehermentesítéséhez. 
A tűzoltó-egyesületek nem csak tűzesetek-
nél, hanem balesetek műszaki mentéseinél, 
gázszivárgásoknál, víz-csőtöréseknél vállal-
nak szerepet. 

A nagykovácsi képviselő-testület augusz-
tus 25-én döntött véglegesen arról, hogy a 
Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok részé-
re használatba átadja a Zsíroshegyi-út 2/a. 
alatti 1013 m²-es telket tűzoltó laktanya 
létesítésére.

Az elsők között segítettek
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Bölcsőtől az oltárig
Páty okiratos emlí-
tésének 725. évfor-
dulóján a Bölcsőtől 
az oltárig címmel 
nyílt kiállítás szep-
tember 25-én a Páty 
Faluközösségért Ala-
pítvány szervezé-
sében a Közösségi 
Házban. Száz év tár-
gyi emlékei, fotói 
mutatják be az akko-
ri életet a születéstől 
a házasságkötésig. 

„Fontos, hogy tudjunk emlékezni, őriz-
zük és ápoljuk hagyományainkat és mind-
ezt közösségben éljük meg. Az alkotó 
együttműködés szép példája a jelen kiál-
lítás.”– emelte ki ünnepi köszöntőjében 
Székely László polgármester a megnyitón. 
A Rojtos-együttes és Danhauser Zoltán 
tanítványainak népzenei – lakodalmas 
hívogató – műsorával és Semjén Adriána 
tanuló népmese-előadásával színesített 
ünnepségen Szabó Andrásné Vilma néni 
a szervezők nevében megköszönte a tár-
lat érdekében létrejött összefogást. „Féltve 
őrzött relikviákat láthatunk a termekben: 

volt, aki kölcsönbe hozta el, 
van, aki adományként adta 
oda a helytörténet számára 
az emléknek megőrzött tár-
gyait.”

Az immár hetedik gyűjte-
ményes tárlatot dr. Tátrai 
Zsuzsanna, a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Néprajzi Kutatóintézetének 
főmunkatársa nyitotta meg. 
A Páty néprajzi értékei-
nek alakulását huszonöt éve 
figyelemmel kísérő néprajz-
kutató szerint a kiállított 
emlékek szépen 
szemléltetik, hogy 
déd- és nagyszü-
leink milyen nagy 
hangsúlyt fordí-
tottak a helyes 
gyereknevelésre. 
A hagyományos 
családmodell, a 
gyermekek meg-
felelő szocializációja, a múltjára büsz-
ke, összefogásban gondolkodó, egymásra 
támaszkodó közösség szilárd alapot bizto-
sított a következő generáció számára. 

A kiállítás gazdag anya-
gában láthatunk keresztle-
velet, bölcsőt, babakocsit, 
pólyát, ruhácskákat, cipellő-
ket, gyermekjátékokat, isko-
lai padokat, palatáblákat, 
korabeli füzeteket, tanköny-
veket. A fiatal felnőttkort 
esküvői- és menyecskeruha, 
fátylak, koszorúk, meghívók, 
fotók, nászajándékok, hím-
zett kelengyeruhák selyem-
ből, vászonból, finom, ízlé-
ses kidolgozással szemlél-
tetik a húszas évek elejé-
ről napjainkig. Olvashatunk 
50-100 évvel ezelőtti lako-

dalmi étlapot, mely tyúkhúsleves 
cérnametélttel, főtt hús tormával, 
töltött káposzta, rétesek, kőttesek, 
bor és szódavíz, sült hús kenyérrel 
menüsorból állt. 

…és ha a kedves olvasó érdeklődé-
sét felkeltették e sorok, látogasson 
el a tárlatra! A kiállítás november 

21-ig tekinthető meg, szombaton és vasár-
nap 15-17 óra között. Hétköznapok elő-
zetes bejelentkezéssel (tel.: 23/343-545, 
344-271).                            Hájas Ágnes

Pátyi hírek

Szeptember 8-án Pátyon tartotta nyárbú-
csúztató-tanévnyitó szentmiséjét a Bicske-
Zsámbék-Mány és térségének regnumi 
közössége Szűcs Balázs atya celebrálásával. 
A sok fiatalt vonzó ünnepi alkalom az új 
templom törtéanetének első gitáros szent-
miséje volt.

Szeptember 13-14-én az épülő templomba 
látogatott Csány Zoltán, a Székesfehérvári 
Egyházmegye főépítésze és Hutóczky Béla 
egyházmegyei vagyonkezelő. Mindketten 
elégedettek voltak az idén eddig elvégzett 
munkák minőségével. Befejeződtek a belső 
térben az idei évre tervezett kőműves mun-
kák is, ezáltal a szentélyben sehol sem látha-
tók már vakolatlan falak. A 2011-ben meg-
valósuló munkák összköltsége bruttó 50 
millió forint, melyekről részleteket az egy-

házközség honlapja, a www.ude.hu közöl. 
A soron következő feladat az alumínium 
profilú külső nyílászárók beszerzése és 
beszerelése, amely az idei egyházmegyei 
támogatásból még ebben az esztendőben 
megoldható. 

Szeptember 14-én a Budakörnyéki 
Protestáns Műhely vendégeként az új egy-

házi törvény bemu-
tatására Pátyra 
érkezett Szászfalvi 
László, egyhá-
zi ügyekért fele-
lős államtitkár. A 
katolikus gyüleke-
zet meghívására az 

államtitkár meglátogatta az épülő temp-
lomot is, melynek építését az államtit-
kárság idén 14 millió forinttal támogat-
ja. A vendéget Harkai Gábor plébános, 
Gutowski Robert építész és a pátyi egyház-
községi képviselő-testület tagjai kalauzolták 
körbe az épületben. A látogatáson jelen volt 
Hutóczky Béla atya, vagyonkezelő is.

Az államtitkár úr ígéretet tett arra, hogy az 
elérhető források terhére – erejéhez mérten 
– a továbbiakban is segíteni fogja a templom 
építését. Célszerűnek és helyesnek nevez-
te az épület többfunkciós (templom, plébá-
nia, közösségi ház és paplak) jellegét, hiszen 
ezzel az építési és az üzemeltetési költségek 
is alacsonyabbak. A megvalósult épülethez 
gratulált, a folytatáshoz pedig további erőt 
és kitartást kívánt az építkezőknek.

A katolikus egyházközség értékesíti a 
6068 m² területű, összközműves ingat-
lanát a Zsámbéki-kanyarban, a tem-
plomépítés pénzügyi fedezetének további 
biztosításához. A telekről további informá-
ció a www.ude.hu honlapról, vagy Havas 
Vince egyházközségi gondnoktól (06-30-
9910615). 

MOLNÁR KŐFARAGÁS 
Sírkő készítése műkő, márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.

Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, temetésre való 
bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON.
Kiállító kert megtekinthető a Bécsi úton (III. ker) 

előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Molnár Tibor 0620-518-4960

Műhely: 2092. Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 42.
www.molnar-sirko.hu

MOL
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Pátyi Római Katolikus Egyházközség 
CIB Bank -  11103303-19835972-36000001 
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet, Páty

64500027 – 13400022 
Dr.Kővágó István jegyző Pátyi Római Katolikus Egyházközség

titkar@ude.hu 0630/991-4121

Adományokat az építők hálás szívvel fogadnak 
a következő számlaszámokon:

Juhász István és
Harangozó Julianna

Szászfalvi László és Gutowszki Robert
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Szeptember 24-én borünne-
pet tartottak Budajenőn. A ren-
dezvény kedvéért lezárták az 
egész főutat, ahol most virágok-
kal gazdagon díszített lovas hin-
tókon szállították a vendégeket. 
A pincék többsége kinyitott, ben-
nük az ország legkülönbözőbb 
borvidékeiről érkezett borászatok 
mutatták be kínála-
tukat, míg a pincék 
előtt ízes ételeket 
kínáltak. A szőlőpré-
seléstől a repülőmo-
dell építéséig szám-
talan program kötöt-
te le a gyerekeket, 
akik veterán tűzol-
tó-, mentő- és ren-
dőrautóba is bemász-
hattak. Bemutatót 
tartott a budajenői 
Kempoklub, a Levéd 
Őrsége íjászcsapat, 

a Budakörnyéki Natúrpark 
és a pátyi Sárkányrepülő- és 
Modellezőklub is. 

Lenyűgöző látványt nyújtott 
Monostori Ferenc homokszob-

ra, s jó ötletnek bizo-
nyult a helytörténeti 
teszt, amelyet lapunk 
munkatársai is elvégez-
tek, miután több olyan kér-
dést is találtak, amelyre nem 
tudták a választ. A teszt kérdéseit követők 
végigjárhatták Budajenő összes nevezetes-
ségét, mert a kérdések az egyes műemlé-
kek olyan részleteire hívták fel a figyelmet, 
amiről személyesen kellett meggyőződni, 
mint pl. hány sekrestyés a templom, vagy 
hány ökörszemablaka van a Magtárnak 
jobb oldalon vagy milyen formájú a kilincs 
a műemléki iskola bejárati ajtaján.

Koós Hutás Katalin
Képriport honlapunk budajenői rovatában: 

www.budakornyekiiranytu.hu

Magyar Örökség 
Napok Perbálon

Idén első alkalommal 
csatlakozott Perbál 
a Magyar Örökség 
Napokhoz; így szep-
tember 17-én és 
18-án kétnapos ren-
dezvénysorozat vár-
ta az érdeklődőket 
a Perbál Községért 
Közalapítvány szer-
vezésében.

A programok 
több helyszínen 
zajlottak, így ennek apropóján be lehetett 
barangolni a község egy jelentős részét. 
Lehetőség nyílt megtekinteni a műemlék 
templomot tárlatvezetéssel, a Közösségi 
Házban falvédő kiállítást, a búcsútéren a 
perbáli Póni Major és az Equus Hungária 
Lovasiskola programjait, a Főtéren pedig a 
kézműves vásárt.

 „Mit köszönhet a világ a magyaroknak” 
címmel plakátkiállítás nyílt a Közösségi 
Ház és a főtér közötti járdaszakaszon, ami-
nek az anyagából még vetélkedni is lehe-
tett. A Walter-vendéglő udvarán számos 
zenei programmal várták az érdeklődőket 
a helyi kulturális életben évek óta jelenlé-
vő, színvonalas előadók (Tücsök citeraze-
nekar, Maklári József vegyeskar, Kontáros 
együttes) közreműködésével. 

Szombaton Róka Szabolcs és Kátai 
Zoltán, az Aranypajzs, a Fanfara Complexa 
és a Kontáros muzsikált. Vasárnap a Kövér 
Hattyúk, a Tücsök citerazenekar, a Széljáró 
balladás együttes és a Kerekes Band is meg-
fordult a szabadtéri színpadon. 

Vasárnap délelőtt a község határában álló 
búzaszentelő kápolna helyén a Maklári 
József kórussal közös imádság és éneklés 
keretében megtörtént az épület rekonst-
rukciójának zászlóbontása, amely már rég-
óta sokak szívügye.                  Tóth Anna

a 
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Egy hektáron égett az aljnövényzet a 
budai parkerdő fenyvesében Budajenő és 
Telki között, szeptember 12-én. Ötven 
tűzoltó tizenkét tűzoltóautóval küzdött a 
korai hajnali órákban a lángokkal. Mivel 
a nehezen megközelíthető, meredek hegy-
oldalra csak Telki felől lehetett feljutni, 
az oltásban való segítségnyújtás főként 
a telki önkormányzatra rótt feladatot. 
A tüzet néhány óra alatt megszüntették, 
de egy tűzoltót kimerültség miatt kórház-
ba kellett szállítani.

Másnap azonban ismét feléledt a tűz, 
aminek az oltása a folyamatos tűzőr-

ségnek köszönhetően azonnal elkezdő-
dött. A kár egyelőre nem becsülhető meg. 
A tüzet az első vizsgálatok szerint a hét-
végén a tűzgyújtási tilalom ellenére gyúj-
tott, és el nem oltott tábortűz okozta. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. ezért ismételten fel-
hívta a figyelmet az érvényben lévő tűz-
gyújtási tilalomra, melynek időtartama 
alatt az erdőben a kijelölt tűzrakó-helye-
ken is tilos a tűzgyújtás. Ismeretes, hogy 
Magyarországon az erdőtüzeket gyakorla-
tilag minden esetben emberi gondatlanság 
vagy szándékosság okozza.  

kohuka

Szeptember 10-én reggel a Kokukk 
Egyesület szervezésében, az önkormány-
zat támogatásával megnyitotta kapuit a 
Pajta előtti téren a vásár. Érkezett hús-
árus Tökről, Etyekről, Kecelről, mangali-
ca termék Biatorbágyról, tejtermék Érdről, 
gomba Törökbálintról, méz Pátyról, 
zöldség-gyümölcs Bicskéről, Perbálról, 
gyógynövény- és virágszörpök, lekvárok 
Etyekről. A virágot 
egy igazi dunaharaszti 
bolgárkertész kínálta. 
A budajenői Rakottkert 
főzőiskola sütemény-
nyel, céklachutneyvel 
mutatkozott be. 
Megismerhettünk egy 
számos díjjal büszkél-
kedő magyar egész-
ségvédő fűszersót, a 
Vivegát. Sokan gye-
rekekkel jöttek, akik 

vidáman szaladgáltak, miközben szüleik 
nézelődtek, vásároltak, az idősebbek pedig 
a vásárlás után a padokon megpihenve 
beszélgettek, az árusok szívesen meséltek 
a gazdaságukról, dicsérték portékájukat. 
Igazi hajdani piacos hangulat alakult ki.

A vásárnap kettős célt szolgál: meg-
ismertetni, népszerűsíteni a környékün-
kön élő helyi termelőket, és hozzájuttat-

ni a vásárlókat a friss, 
egészséges, helyben ter-
melt, minőségi élelmi-
szerhez olyan gazdasá-
gokból, amit ismernek, 
egymásnak ajánlanak az 
emberek. Ezért örülnénk 
a látogatói, vásárlói visz-
szajelzéseknek e-mailen: 
janosiek@t-online.hu. 

A következő alkalom 
október 22-én lesz.

Jánosi Csilla

Jól zárt az első vásárnap Telkiben

Égett az erdő

Szüreti vigasság Budajenőn

Fotók: Bánkuti Ákos
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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.

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
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„Szerezz jó barátokat…”
„Szerezz jó barátokat, szeresd híven azokat!
A barátság kebele égi örömmel tele.
Ha megcsal is egy vagy kettő csalárdsággal,
Kipótolja a jó Isten igazsággal.”
– énekelte 89 évvel ezelőtt, 1922. május 
24-én Kodály Zoltánnak egy töki lakos, 
a 71 éves Hermán István. 
Kevesen tudják, hogy az 
északkelet-dunántúli fal-
vakban, egyebek között 
az egykori biai járásban 
Páty, Tinnye, Tök gazda-
ságaiban az ott élők és a 
cselédség között is gyűj-
tött népdalokat az akkor 
már híres zeneszer-
ző, zenetudós, zeneaka-
démiai tanár, 1921 és 
1923 között. A népdalo-
kat a Szeret-zenekar fel-
dolgozta és a Biatorbágyi Népdalkör 
közreműködésével egy CD-t jelentet-
tek meg, melyet október 15-én fél hat-
kor mutatnak be a biatorbágyi falu-
házban. 
 

Három évvel ezelőtt az akkori polgár-
mester, Palovics Lajos vetette fel Vizeli 
Balázsnak, a biatorbágyi művészeti isko-
la népzenetanárának, hogy a táncházak-
ban ne csak az erdélyi, hanem a zsámbéki-
medence településeinek a népdalaiból is 
játszanak. S hogy szavainak nyomaté-
kot adjon, le is töltötte a Zenetudományi 
Intézet honlapjáról Kodály Zoltán 1922. 
évi töki, pátyi és tinnyei népdalgyűjtéseit, 
s Vizeli Balázs kezébe nyomta. 

A hatvanhat népdal előadása alaposabb 
átgondolást igényelt, közel egy évet, mivel 
ezek a dalok nem olyanok, mint az erdélyi 
népdal, hogy szinte mindegyik kifogásta-
lan és közlésre alkalmas. Műdalok is van-
nak köztük, a reformkortól kezdve. Ilyen 
a címadó dal is, a Szerezz jó barátokat, vagy 
kezdő versszakkal sok helyen elterjedt Ez 
a világ úgyse sok, használják az okosok. Végül 
sikerült egy lemeznyi anyagot összeállíta-
ni, s tavaly júniusban elkezdték a felvé-
teleket. Bár ezek a dalok változatokban 
máshol is fellelhetők, a környékünkön elő-
forduló változatok mégis egyediek, mind 

a pátyi és a töki zenei anyagot tekintve. 
A dalok nemcsak szólóénekben, hanem 
hangszeresen is megszólalnak a Szeret- 
zenekar hangszerelésében úgy, ahogy a 
töki cigányzenekar játszott száz évvel 
ezelőtt. Az összeállítás egyik részében a 

pátyi Tintér Gabriella énekel, aki most 
kapta meg a Népművészet Ifjú Mestere 
címet, s már a háta mögött tud egy szóló-
lemezt is. A hattagú zenekar két prímása 
Vizeli Balázs, aki a zenekarvezető is egy-

ben és Koncz Gergely, aki a Tükrös együt-
tesben is játszik. Mester László brácsán és 
ütőgardonon, Szabó Csobán Gergő bőgőn, 
Szabó Dániel cimbalmon játszik, de ha 
szükséges Bede Péter, a Fanfara Complexa 
vezetője saxofonon vagy furulyán közre-

működik a zenekar-
ban. 

Énekes-táncosuk 
Kádár Ignác az 
A j k a - P a d r a g k ú t 
Táncegyüttes veze-
tője, aki Örökös 
Aranysarkantyús 
Díjas, autentikus 
csíkszentdomokosi 
táncos is egyben.  

A Kodály-gyűjtés 
CD-bemutatójára 
október 15-én egy 

egész délutános program keretében kerül 
sor. A Biatorbágyi Népdalkör kórustalál-
kozót szervez a biatorbágyi faluházba, 
melynek keretében, fél hatkor a sajátos 
és értékes északkelet-dunántúli népze-
nei aldialektus  pátyi és töki dallamanya-
gát mutatja be Vizeli Balázs a Szeret-
zenekarral és a Biatorbágyi Népdalkör, 
Köllő Attila vezetésével. 

Koós Hutás Katalin 
(A Szerezz jó barátokat címadó dal eredeti 

kottája honlapunkon a zsámbéki rovatba 
feltöltött cikkből megnyitható: 

www.budakornyekiiranytu.hu)

Tök, Zsámbék

KEDVEZMÉNYES

OLASZ 
NYELVTANFOLYAMOK 
RÓMÁBAN, egész évben!

www.aventinus.hu
06-20-428-4304
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Építészeti nívódíjas a Tündérkert óvoda
Pest Megye idei Építészeti Nívódíj pályázatán a 
Középületek-kategória győztese a gödöllői Zöld 
óvoda lett, második helyen a zsámbéki Tündérkert 
óvoda végzett. A díjakat decemberben a megyena-
pi ünnepségen vehetik át a győztesek.

A tavaly nyár végén átadott, nyolc foglalkoz-
tatós óvoda nevét az átriumos elrendezésről 
és a csoportszobák önálló kiskertjeiről kapta. 
Az Ybl-díjas tervező, Turi Attila elképzelései sze-
rint a gyerekek első közösségi élménye ebben az óvodában az általános óvodai 
nevelésen túl a közös kertészkedés, a saját kiskertben fejlődő növények ápolása. 
Az épület 437 forint pályázati forrás felhasználásával épült.

z óvodában az általános óvodai
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Programajánló 2011. október

Október 10-16. 
III. MEZEI MÁRIA EMLÉKHÉT

Október 10. hétfő 19 óra 
Nyitó nap

a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban 

EFMK 
(Fő u. 108. tel. 23/451-161)
 „Zseniális korszak”- pályázat 

díjátadója

SZARVASSÁ VÁLT FIAK 
versek az Angara zenekarral.
K: Csepregi Gyula, Erdélyi 

György, Kanalas Éva
a budakeszi EFMK-ban

A 2010-es fotópályázat 
nyerteseinek kiállítása

(Szent László-ház, Fő u. 208.)
Október 12. szerda 19 óra
HARCSA VERONIKA 

koncertje a budakeszi EFMK-ban
Október 13. csütörtök

 9-12 óra Vers mindenkinek 
művészeti akciók a város 
közterein 
15-18 óra Versmondó ver-
seny a Betűtészta könyves-
boltban (Fő tér)
20 óra FERENCZI  
GYÖRGY/ Rackajam-koncert 
a budakeszi EFMK-ban

Október 14. péntek
9-12 óra Drahoš Daloš (SLO) 
fujaraművész hangszerbemu-
tató koncertje az általános 
iskola (SZIÁI) diákjainak
18-21 óra a Mezei Mária 

Iskola évnyitó gálája
Bojtár, 7Lépés, Tébláb, 
Válaszút, Drahoš Daloš 
Zene: Tekergő-együttes 

a Prohászka Gimnázium aulájában
21 óra Táncház a SZIÁI-ban
Október 15. szombat 10-21.30

Metamorfózis 
SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ

(Nagy Sándor Gimnázium, SZIÁI)
21.30 Azokon a Napokon 

zárókoncert 
a Dark Side Pubban
Október 16. vasárnap

14 óra Koszorúzás a Mezei-
háznál (Petőfi u. 13.)
17 óra Mezei Mária sírjánál 
18 óra Kompánia: Szarvassá 
vált fiak a Nagy Sándor 
József Gimnáziumban.
www.kompaniastudio.eu

Október 10. hétfő 17 óra
BOGÁR LÁSZLÓ közgazdász 

Lefelé a létezés lejtőin 
c. előadása a Zsámbéki 

Művelődési Házban
(Etyek u. 2. tel: 23/342-318)

Október 10. hétfő 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM

Teveli Judit: Hétköznapok 

Észak-Thaiföldön
a nagykovácsi Öregiskolában 

(Kossuth u. 78. tel. 
26/356-362)

A belépés díjtalan. 

Október 11. kedd 19 óra

BŐDÖCS TIBOR 
dumaszínháza

a budakeszi EFMK-ban

Október 12. szerda 17 óra
dr. BAGDY EMŐKE 

pszichológus:
ÉLTETŐ ÉRINTÉSEK 

 a nagykovácsi Öregiskolában.

Október 13. csütörtök 15 óra
III. MEZEI MÁRIA 

VERSMONDÓ VERSENY
6-26 éves korig

a Betűtészta Könyvesbolt 
(Fő u. 115.)

Nevezés október 9-ig a 
magyar tanárnál 

vagy kemenyrozi@gmail.com
A győztes 16-án 

a Mezei-háznál szaval.

Október 13. csütörtök 19 óra
Alina Nelega: 

AMÉLI SÓHAJA 
monodráma 

Andresz Kati előadásában
a Szent László-házban 

(Fő u. 208.)

Október 13. csütörtök 19 óra

a HYLARION énekegyüttes 
koncertje a Duna Palotában 

(V. Zrínyi u. 5.)

Október 14. péntek 10 óra
BATYU SZÍNHÁZ: 

Szegény ember gazdagsága
a zsámbéki művelődési házban

Október 14. péntek 16-18 óra

APRÓK TÁNCA 
Tánc: Czene Zsuzsa, 
Zene: Lipták Péter 

a nagykovácsi Öregiskolában
Jegy: 500 Ft

Október 14. péntek 16-22 óra 
NOSZTALGIA PARTY
a budakeszi EFMK-ban

Október 14. péntek 19 óra
dr. Kalmár Gergely 
növény genetikus:

ŐSGABONÁK 
napjaink táplálkozásában.
Nagykovácsi Öregiskola

Október 15. szombat 10 óra

CÉRNAHANGVERSENY 
5-12 éveseknek
Ekchardt Gábor 
zongoraművész: 

Zeneszerzők gyermekkora 
a budakeszi Prohászka 

Gimnáziumban
Info: 20/387-2286, 
www.cernahang.hu

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

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

• BUDAKESZIN ELADÓ a Honvéd u.4. 
alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás magas-
földszinti, gázkonvektor kertre néző, 
csendes társasházi lakás. Saját mé-
rőórák (víz, gáz, villany). Irányár: 
16.499.000 Ft. Tel.: 06-23-453-281.

• 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

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

• 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  

• 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

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, ta-
karítónőket, bébiszittereket.  Empátia 
Szolgáltató Iroda
www.empatiabalatin.net 0620-465-
8458, 06-70-611-2553
• BŐR, SZŐRME, IRHAJAVÍTÁS, zipzár- és 
béléscsere, kisebb átalakítások. Tel.: 06-
23-343-159, 06-30-522-7984

• MATEMATIKA felkészítés gimnáziumi 
felvételire, tehetséggondozás, korrepetá-
lás általános iskolásoknak. FIZIKA, KÉ-
MIA tanítás minden korosztálynak ta-
pasztalt tanárnál Budakeszin. 
Tel.: 06-30-203-6770

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

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. október

• INGATLANTANÁCSADÓ munkatársa-
kat keres az Otthon Centrum Bu-
dakeszi irodája. Gépkocsi, számla-
képesség, számítástechnikai isme-
ret feltétel. Önéletrajzát az edes.
janos@oc.hu címre várjuk.
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK szá-

mára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 
06-30-450-4738
• FINOMMECHANIKAI MŰSZERÉSZ, nyug-
díjas korú, budakeszi lakos, állást 
keres. Részmunkaidő is megfelel. 
Tel.: 06-20-477-8087.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 

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

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

Október 15. szombat délután
FALU KÁPOSZTÁJA 

19 óra táncház 
a pécsi Vizin-zenekarral

a telki Pajtában.

Október 15. szombat 16 óra
„SZEREZZ JÓ BARÁTOKAT”

A Biatorbágyi Népdalkör 
és a Szeret-zenekar lemezbe-
mutatója Kodály pátyi és töki 

népdalgyűjtéséből
a biatorbágyi Faluházban.

Október 15. szombat 20 óra 
a Budakörnyéki Székelykör 

SZÜRETI BÁLJA 
a budakeszi EFMK-ban

Október 16. vasárnap 6-16 óra
ZSÁMBÉKI NAGYVÁSÁR

állat-, növény- 
és kirakodóvásár 

Zsámbék pátyi határában
Info: 20/5636893; 

30/9425298

Október 16. vasárnap 7.20
Honismereti TÚRA 

a PILISBEN
Indulás: 7.20 

a pátyi óvodával szemben.
Útvonal: 

Csobánka-Pilisvörösvár
Táv: 8 km, útiktg: 1600 Ft

Info: 30/579-9423

Október 16. vasárnap 17 óra
A Torbágyi Református 

Egyház 65., 
a templomszentelés 10. 

évfordulója
Igét hirdet Sipos Bulcsú 

Kadosa esperes
(Biatorbágy, Fő u. 59.)

Október 17.-november 8.
LISZT FERENC 
életmű-kiállítás

a budakeszi EFMK-ban

Október 17. hétfő 16 óra
DRÁMAFOGLALKOZÁS 

4-14 éveseknek 
Császár Viktóriával

Belépő: 1db ülőpárna.
Nagykovácsi Öregiskola.

Október 17. hétfő 18 óra
Andor Ákos: 

PALEOLIT DIÉTA
a nagykovácsi Öregiskolában.

Október 20. csütörtök 19.30
KOZMA LÁSZLÓ 
gitárhangversenye 
(Nyitott Műhely, 

XII. Ráth Gy. u. 4.)
Belépő 900 Ft.

Október 21. péntek 18 óra
Ifjúsági filmklub: 

GATTACA c. film
Vendég Hatos Pál történész
a nagykovácsi Öregiskolában

Október 21. péntek 18.30
A MAGYAR FESTÉSZET 

NAPJA
kiállítás a telki Pipacs Galériában.

Október 22. szombat 18 óra
Kiss József: AZ ANGYALOK 

NEM SÍRNAK
dráma 1956 emlékére 

a Főnix Színházi Műhely 
előadása

a biatorbágyi faluházban
Jegy: 1500/800 Ft.

Október 24. hétfő 18 óra
Beszélgetés 

MAGYARÓDY
SZABOLCCSAL, 

a kanadai Hunyadi Mátyás 
Öregcserkész Munkaközösség 
vezetőjével a zsámbéki műve-

lődési házban
Október 26. szerda 18 óra

KÖZBIZTONSÁGI 
EGYEZTETÉS 

a budakeszi EFMK-ban
az önkormányzat szervezésében 

Téma a Fő téri park és 
Budakeszi közbiztonsága

Október 27. csütörtök 18 óra
Zenetörténet Jólesz Györggyel

a zsámbéki könyvtárban
Jegy: 500 Ft

Október 28. péntek 19 óra
dr. SOLYMOSI PÉTER 
A halál csendje c. fotó-
kiállítása a nagykovácsi 

Öregiskolában
Október 28. péntek 19 óra

„Egy kis édes félhomályban…”
A ‚20-as-’30-as évek magyar 

slágerei
A zeneiskola és a művház 

közös estje a zsámbéki műve-
lődési házban.

Október 28. 
FALUFÓRUM Pátyon 

az utakról 
az Összefogás a faluért 

Egyesület szervezésében.
Október 29. szombat 10.30

BATYU SZÍNHÁZ: 
A szegény ember gazdagsága 

a biatorbágyi Faluházban.
November 2. szerda 18.30

Az I. világháború budakeszi 
elesettjei felújított emlékmű-
vének ÚJRASZENTELÉSE

(a református templom mellett)
vendég: Hende Csaba 
honvédelmi miniszter

November 7. hétfő 18 óra
SZÜLŐK KLUBJA

Trencsánszky Magdolna: 
Alulszabályozottság - 

túlszabályozottság 
- pszichés problémák 

serdülőkorban
a nagykovácsi Öregiskolában.     
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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

Kutyaiskola
K u t y a  S p o r t  C e n t r u m

Szigeti Éva: 06-30-446-5661
eva.szigeti@freemail.hu
www.kscbudakeszi.hu

  Engedelmes     Őrző-védő        

  Kutyaovi     Agility    Frisbee  
  Flyball     Klikker képzés    
  Trükktréning             

ee
 

e 

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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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!

INGYYEENNNEEESSS
LÁTÁSVVIZSSGGÁÁLLAATT!
EGÉSZSÉGKÁRTYA
ELFOGADÁSA!

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

SZEMÜVEGEK
OUTLETT ÁRAKON!

Nagykovácsi , Kossuth u. 30.

Komplett szemüveg
multifokális 
lencsével

Női és férfi
márkás keretek

Komplett 
szemüveg

19900 Ft helyett 
6900 Ft 

(lencse + 100 féle keret)

45900 Ft helyett 

19900 Ft
29900 Ft helyett 

2990 Ft


