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A Szent Korona 
Budakeszin 
  4. oldal

Elhunyt 
Fehérpataki Éva    

8. oldal

Helytörténeti Múzeum 
Tökön 

11. oldal

 Elhunyt 
Michna György 

vadászpilóta 
4. oldal
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Egy újabb, az Európai Unió által támogatott, „Magyarország-Szlovákia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program” keretében meghirdetett „Vállalkozói 
inkubátorházak létrehozása a határ menti régiók kis- és középvállalkozói ré-
szére a természethez való visszatérés szellemében” címet viselő pályázaton 
Nagykovácsi 642 557 euro összegű támogatást nyert el az Öregiskola épületé-
nek felújítását folytató beruházásra. 

A fejlesztés vezetője a megújuló energia és a gazdaságfejlesztés te-
rén már jelentős tapasztalatokkal bíró  ’Inkubator Komarno’ elnevezé-
sű szlovákiai vállalkozás, amely mellett partnerként vesz részt Nagy-
kovácsi Önkormányzata.
A projekt két éve alatt, 2014. augusztus 31-ig az Öregiskola épületé-
nek jelenleg romos felében egy új vállalkozói inkubátorház és 
közösségi tér jön létre. Az új beruházással Nagykovácsiban 
lehetőség nyílik az induló és már működő vállal-

kozások szakmai, üzleti információs támogatására, különösen a mezőgazdasági fejlesztések, az 
energiahatékony megoldások alkalmazása, és a szlovák féllel közös piacra jutási programok 
megvalósítása területén.

A BERUHÁZÁS HÁROM FŐ ELEME
 1.   A faluház helyén új pince és egy kétszintes irodaépület létesül.
 2.   Az Öregiskola nyugati szárnya kismértékben kibővül és el-

sősorban közösségi funkcióval megújul.
 3.    Az épület kertje megnyílik a Kolozsvár tér felé. Lehető-

vé válik helyi kistermelői árubemutatók, piac, kirako-
dóvásárok rendezése, kézműves táborok szervezése.

hetőség nyílik az induló és már működő vállal-
önösen a mezőgazdasági fejlesztések, az
k féllel közös piacra jutási programok 

daépület létesül.
kibővül és el-

é. Lehető-
, kirako-
vezése.
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Pest megyei hírek

Az újonnan elfogadott trafiktörvény 
állami monopóliummá teszi a dohány-
termékek árusítását, melyet az állam a 
november 15-ig benyújtható pályázatok 
útján akár húsz évre is koncesszióba ad. 
A pályázatokon előnyt élveznek a csa-
ládi vállalkozások, a mozgáskorláto-
zottak és a legalább három hónapja 
állástalanok.

2010-ben 20470 ember halt meg 
Magyarországon dohányzás következté-
ben, ami az összes halálozás egyhatodát 
(16%) tette ki. Kormányzati cél a dohány-
zás okozta népegészségügyi katasztrófa-
helyzet megelőzése. A fiatalkorúak védel-
me különös hangsúlyt érdemel, hiszen 
Magyarországon a dohánytermékekhez 
való hozzáférhetőség, a körülmények és a 

környezet is szerepet játszhat abban, hogy 
dohányoznak-e. 

A törvénymódosítás 45 ezerről hét-
ezerre csökkenti az árusító helyek szá-
mát. A benzinkutakon sem lehet majd 
cigarettát kapni, de az árusításra jogo-
sult üzletekben is a többi terméktől csak 
elkülönülten tartható és értékesíthető. 
Azokon a kistelepüléseken, ahol a for-
galmazásra nincs pályázó, az állam moz-
góboltban árul majd dohánytermékeket. 
A koncessziós jogosultság maximális ide-
jét harmincról húsz évre csökkentették, az 
egy kézben tartható üzletek számát pedig 
kilencről ötre. A koncessziós pályázatok 
határidejét szeptember végéről november 
15-ig hosszabbították meg. A törvény a 
tervezettnél hat hónappal később, 2013. 
július 1-jétől lép hatályba.

Trafiktörvény 
- helyi árusok kerestetnek

Az idén hatályos, 2011. évi CXCVII. 
törvénnyel módosult a cégtörvény, 
amely rögzíti társasági formánként, 
hogy mely adatokat kell a már műkö-
dő vállalkozásoknak is 2013. február 
1-jei határidővel utólag pontosítani a 
cégjegyzékben.

Be kell nyújtani a cégbírósághoz töb-
bek között a székhely-, telephely- és 
fióktelep használatának jogcímét iga-
zoló okiratot. Nem csak a vezető tiszt-
ségviselők, de valamennyi tag adata-
it teljes részletezettséggel (születé-
si hely, idő, adószám), tisztségük meg-
nevezését, jogviszonyuk keletkezésé-
nek időpontját, s ha ismert megszűné-
sének időpontját. A cég köteles megje-
lölni főtevékenységét és ismét továb-
bi tevékenységei köreit azok mindenko-
ri hatályos TEÁOR nómenklatúra szerin-
ti megjelölésével társasági szerződésében. 
A külföldi tagok esetében újra kötelező a 
kézbesítési megbízott megjelölése.

A módosításokat legkésőbb 2013. feb-
ruár 1-ig kell a cégbírósághoz benyújta-
ni. A törvénymódosításokkal kapcsola-
tos változás bejelentése költség- és ille-
tékmentes, az ügyvéd munkadíjára ez a 
mentesség természetesen nem vonatko-
zik. A határidő után feltárt hiányosságo-
kat viszont kilencszázezer forintig terje-
dő bírsággal sújthatják. 

Október 1-től a mezőgazdasági haszon-
állatok tartását az önkormányzatok 
már nem korlátozhatják helyi rendele-
tekben. Jövő évtől viszont a négy hóna-
posnál idősebb ebek csak csippel meg-
jelölve tarthatók.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló törvény módosítása szerint a 
haszonállatok tartását korlátozó, megtil-
tó önkormányzati rendelkezéseket - pél-
dául állattartási övezetek, tartható álla-
tok száma - hatályon kívül kell helyez-
ni. Az állategészségügyi, közegészségügyi, 
állatjóléti, környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi szabályokat azonban a jövő-

ben is be kell tartani, ahogy eddig egye-
bek mellett a tyúk, a nyúl, a sertés, a szar-
vasmarha vagy a ló tartásánál. A kedv-
telésből tartott állatok - köztük kutyák 
vagy macskák - tartására vonatkozó sza-
bályok megalkotása továbbra is az önkor-
mányzatokra tartozik. 

Az intézkedés egyik célja, hogy az állat-
tenyésztés, és a növénytermelés egyensú-
lya helyreálljon. A nemzeti vidékstratégia 
ösztönzi a korábbi falusi állattartás hagyo-
mányainak felélesztését, a mezőgazdasá-
gi munka szerepének erősödését, a háztá-
ji állattartás növelését, és minden támoga-
tást megad ahhoz, hogy a vidék népesség-
megtartó ereje növekedjen.

Változott 
a cégtörvény

Budaörsi cég 
duplázott a 

Magyar Termék 
Nagydíjasok között
Idén szeptemberben tizenötödször 
adták át a Magyar Termék Nagydíjakat 
Magyarország legtekintélyesebb önkén-
tes tanúsítási pályázatán. Ötvenhárom 
hazai cég ötvennyolc terméke, köztük a 
térségünkben működő Paneldoctor Kft. 
(Biatorbágy) Zöldotthon szerviz szol-
gáltatáscsomagjai, a Rollbox Trade Kft. 
(Budaörs) PES sütőfóliája és a szilikonos 
sütőpapírja Rollbox® csomagolási rend-
szerben és a Saint-Gobain Construction 
Products Hungary Kft. – Rigips diví-
zió (Pilisvörösvár) Rigips Blue Accoustic 
gipszkarton hang- és tűzgátló építőleme-
zei kapták az elismerést.

FELHÍVÁS DEVIZAADÓSOKNAK
Tilk László Géza, a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetségének elnöke összefogásra és 
pertársaság alakítására kéri akár Önt, akár családtagját, akár barátait és munkatársait, 
amennyiben sújtja a társadalmi problémává dagadt devizahitel csapda.

A joghoz jutásnak – azaz a pernek – jelentős költségei vannak, ezért a költségcsökken-
tés érdekében pertársaságokban perelnek, melyeket folyamatosan szerveznek bankon-
ként és fedezetenként. Eddig öt pertársaságot indítottak, de további öt társaság áll elő-
készítés alatt. Létrehoztak ügyvédi tanácsokat is, melyet az igényeknek megfelelően tud-
nak bővíteni. 

A szövetség semmi többet nem kér Öntől csak azt, hogy a www.devizaados.eu honlap-
ra hívja fel munkatársainak a figyelmét, hogy akinek ilyen problémája van, az megismer-
hesse a szövetség biztosította lehetőségeket. 

Hivatalos weboldal: www.devizaados.eu 
Koós Hutás Katalin

Októbertől változtak 
a haszonállat-tartás szabályai
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Nemzeti jelképek találkozása

Budakeszi hírek

„A Szent Korona őrzi a magyar 
múltat, minden sikert és kudar-
cot, ezerévesnél régibb történel-
münk legszentebb képviselője és 
tanúja. Egy nép emlékezete és 
ősi emléke, európaiságunk bizo-
nyítéka.” A Magyar Koronaőrök 
Egyesületének e gondolataival kez-
dődött szeptember 15-én az ezer 
év alatt ötvenöt király fejét érintő 
magyar koronázási ékszer másola-
tának fogadása a Himnusz-szobor 
előtt, Budakeszin. Tudta-e, hogy 
a falu 1766-ban, miután hosszas 
bírósági huzavona után megszűnt 
a Zichy-család birtokjoga, vissza-
szállt a Szent Koronára?

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília pol-
gármester köszöntőjében az össze-
tartozás példáit sorolta a magyar-
ság két nemzeti szimbóluma kapcsán. 
Összetartozunk, mert közös nyel-
ven énekeljük a himnuszt iskolában, 
háborúban, kitelepítéskor, 1956-ban és az 
olimpiákon, sportolóink győzelmekor. A 
Szent Korona alkotmányos jogainkat jele-
níti meg, s egyesíti a világ magyarságát a 
jelenben, az előttünk élt magyarokat az 
utánunk jövőkkel.

Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyház-
megye püspöke ünnepi beszédében 
elmondta, értenünk kell a lényegét annak 
a mondanivalónak, amit a Szent Korona és 
a magyar nemzeti himnusz üzen nekünk, 
s ami ezer éve és százötven éve változat-

lanul aktuális. Amikor az ország letért a 
Szent Korona által kijelölt útról és meg-
próbálta elfelejteni a szentistváni intel-
meket, viszonylagossá tenni a társadalmi 
együttélés szabályai között az erkölcsöt, 
akkor ez a nép erejét veszette, remény-
telennek látta a jövőjét. A Szent Korona 
ezer éve erre emlékeztet: ha képesek 
vagyunk a társadalmat gondolkodásmód-
jában, erkölcsében, viselkedésében, célja-
iban megújítani, ha merünk nem ehhez 
a világhoz igazodni, akkor lesz a magyar 
népnek ismét jövője, ismét lesz áldás raj-
tunk éppen úgy, ahogy azt a himnusz 
soraiban is énekeljük. Minden embe-
ri kapcsolatunkban tegyünk tanúságot 
a szentistváni intelmek örök értékéről, 
arról a megtartó erőről, amit Isten a Szent 
Korona formájában és a himnuszunk sza-
vaival ad nekünk - hangsúlyozta Spányi 
Antal püspök.

A rendezvény végeztével a koronaőrök 
őrzése mellett közszemlére bocsátott 
koronázási ereklye előtt először a rendez-
vény díszvendégei fejezték ki főhajtással 
tiszteletüket. Hosszú sorban várakoztak a 
megjelentek, hogy a Szent Korona közelé-
be kerülve ők is sorra kerülhessenek. 

Koós Hutás Katalin
képes beszámoló honlapunk képgalériájában

„Michna őrnagy! Engedélyezem a 
Puma-kötelék elhagyását és egyben 
megparancsolom, hogy csatlakozz az 
égi kötelékhez! Vezérünk a bátorság, 
kísérőnk a szerencse. Nyugodj béké-
ben!” Ezzel a paranccsal és díszsortűz-
zel engedte utolsó útjára a jövőre 75 
éves magyar légierő első generációjának 
utolsó ász pilótáját Asztalos István, a 
Magyar Honvédség (MH) kecskeméti, 
Szentgyörgyi Dezsőről elnevezett repü-
lőbázisának mai Puma vadászrepülő 
századparancsnoka szeptember 24-én 
a budakeszi temetőben, ahol a MH 
katonai tiszteletadás mellett búcsúztat-
ta Michna Györgyöt, a Magyar Királyi 

Légierő legendás Puma-századának 
utolsó ász, vagyis ötnél több igazolt légi 
győzelmet aratott pilótáját.

A méltatást Hende Csaba honvédelmi 
miniszter vállalta, de a szertartás előtt 
alig két órával le kellett mondania a rész-
vételét. A búcsúbeszédet így dr. Orosz 
Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar 
főnökhelyettese tartotta. Az elhunytat mél-
tatta még ifj. Szentgyörgyi Dezső, a legsike-
resebb ász Puma-vadászpilóta, a volt baj-
társ fia. 

A búcsúztatást Nánai László száza-
dos, evangélikus tábori lelkész, pro-
testáns püspökhelyettes végezte a MH 

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság szervezésében és a MH 
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár 32. Nemzeti honvéd díszegység 
honvéd díszzászlóalj állományának köz-
reműködésével. Nagy létszámban képvi-
seltette magát a magyar légierő ma már 
Gripen gépeken repülő Puma-százada 
a kecskeméti légi bázisról Sáfár Albert 
dandártábornok, a HM Összhaderőnemi 
Parancsnokság légierő Haderőnem parancs-
noka vezetésével.

Budakeszinek két katonai tiszteletadás-
sal búcsúztatott polgára nyugszik a teme-
tőben: Nagy Kálmán, ny. huszár ezredes, 
Budakeszi díszpolgára és Michna György 
őrnagy, a legendás Puma-század vadász-
pilótája.                     Koós Hutás Katalin

képes beszámoló honlapunk képgalériájában

Az utolsó bevetés
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Kárpát-medencei léptékkel mérő budakesziek

Portré

Szeptember 21-én, Széchenyi István 
születésének 221. évfordulójára a 
Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében rendezett emlékülésen 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány a 
Széchenyi Társaság díját vehette át 
a hazai és a határon túli történelmi 
és kulturális értékek megmentésére, 
ápolására irányuló, Széchenyi szelle-
mi örökségének folytatásaként értékelt 
munkájáért a fóti gróf Károlyi László és 
felesége, Kocsi György, Zamárdi plébá-
nosa és Körmendy Kinga, a Széchenyi-
életmű feldolgozója mellett. 

Az ünnepség a Lánchíd pesti hídfőjénél 
álló Széchenyi-szobor megkoszorúzásával 
kezdődött, ahol Budakesziről vezetői szin-
ten képviseltette magát a Széchenyi Baráti 
Társaság, a Széchenyi István Általános 
Iskola és a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium is. Az általános iskolás Nagy 
Noémi és a gimnazista Schmotzer Kristóf 
szavalataikkal járultak hozzá az ünnep-
séghez.

Az emlékülésen Rubovszky András, a 
társaság főtitkára köszöntőjében hang-
súlyozta: ma már nem csak a magyar 
nyelv, de a magyar nemzet, sőt a keresz-
tény Európa megmaradásáért is aggód-
nunk kell. Mivel az Európai Unió jelenlegi 
vezetőinek ez nem szívügye, a civil szerve-
zetek erejére van szükség a nemzeti és az 
európai hagyományos értékek felmutatása 
és megerősítése érdekében. 

Az alapítványt a díjátadáson Kőrösiné 
dr. Merkl Hilda, a Széchenyi Társaság 
elnökségi tagja méltatta. A tevékenysé-
ge kezdetén képeslapokkal, helytörténe-
ti naptárak összeállításával, 
sokakat megmozgató fotó-, 
képzőművészeti, irodalmi és 
történelmi tárgyú pályáza-
tok kiírásával és bonyolításá-
val foglalkozó alapítvány első 
nagy vállalkozása 2008-ban a 
Budapesttől hétszáz kilométer-
re, a történelmi Magyarország 
határán, az erdélyi Gyimesi-
szorosban álló, 30-as számú 
vasúti őrház, a Magyar 
Királyi Államvasutak legkele-
tibb őrházának felújítása volt. 
A helyi önkormányzattal és 
több mint kétszáz adomá-
nyozó összefogásával bő két 
hónap alatt elkészült ötmil-
lió forintos beruházás sikerét 
közel húszezer ember ünnepel-
te 2008. május 11-én, pünkösd 
vasárnapján a Budapestről 
64 év után először érke-
ző magyar mozdony, a koro-
nás címeres 017-es Nohab 
jelenlétében. Az események-
ről az alapítvány ötven per-
ces dokumentumfilmet készí-
tett Őrház az ezeréves határon 
címmel, s az átadási ünnep-

ségre megjelentette Sebő Ödön 
A halálra ítélt zászlóalj című, már sehol 
sem kapható könyvét is.

A felújított őrház zarándokhellyé vált, a 
gyönyörű vidék a hazai és külföldi turis-
ták sokaságát vonzza. 2008 októberében 
Sólyom László köztársasági elnök maga is 
ellátogatott az őrházhoz, s emlékéremmel 
tüntette ki az alapítványt. 

2010-ben már két zarándokvonat érke-
zett a Gyimesekbe: a Székely-gyors mel-
lett a Széchenyi arcképével és alkotása-
ival díszített Széchenyi-mozdony húzta 
Csíksomlyó-expresszt a Gyimesek akkor 
már felújított, legrégebbi római katolikus 
kistemplomához, a kontumáci (veszteg-
zári) kápolnához, amelynek költségeihez 
az alapítvány adományozói másfél millió 
forinttal járultak hozzá. 2011-ben pedig 
a Liszt Ferenc-mozdony állt a Csíksomlyó 
expressz élén Gyimesbükkön, ahol Hende 
Csaba honvédelmi miniszter is megkoszo-
rúzta az előző évben a kápolna mellet-
ti romokon elkészült, több mint félezer 
nevet feltüntető magyar katonai emlékhe-
lyet. A munkát az alapítvány adományo-
zói több mint kétmillió forinttal támo-
gatták. 

folytatás a 6. oldalon

Bánkuti Ákos, Hidas Mátyás, Szász Károly, Herein Gyula, Herein István 
Nádas Anna, Menczingerné dr. Bokor Andrea és Koós Hutás Katalin 
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Vasúti őrház

Kontumáci kápolna
és katonai emlékhely

Rákóczi vár

Székely gyors

Széchenyi-mozdony

Dani Gergely 
Általános Iskola és Óvoda
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A Solar Decathlon Europe 
nemzetközi diákversenyen a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
közel ötvenfős csapata - köz-
tük Buda környéki résztve-
vőkkel - a húsz döntős között 
szeptember második felében 
Madridban versenyeztette azt 
az innovatív, kizárólag nap-
energiával működő házat, 
az Odoo-t, amelyet a diákok 
maguk terveztek és építettek, 
s ahol alkalmazták és bemu-
tatják építészeti és technikai 
újításaikat.

A FENNTARTHATÓ ÉLETÉRT 
Az Odoo project csapata közel két évig 
dolgozott azon a házon, amely számos 
innovatív megoldásának köszönhető-
en magyarországi viszonyok között két-
szer, madridi viszonyok között három-
szor annyi energiát képes termelni, mint 
amennyit fogyaszt. Az elektromos áramot 
a ház napelemekből nyeri, amelyek egy-
ben a tető és a fal burkolataként is szolgál-
nak. A hűtést, fűtést, illetve a meleg vizet 
is a nap energiája biztosítja a padlóba és 
a mennyezetbe épített csőrendszer segít-
ségével, amely nyáron a belső térbe jutott 
hőt elvezeti, télen pedig összegyűjti és a 
délutáni, esti órákban visszaadja. Az Odoo 
rendkívül jól képes védekezni a napsuga-
rak ellen a nyári időszakban, télen viszont 
a lehető legtöbb fényt engedi be a házba. 

ÚJ ÉLETMÓDRA BIZTAT

A fejlett világban az emberek idejük 95%-
át zárt épületekben, fűtött vagy hűtött és 
megvilágított terekben töltik. Az Odoo 

alapgondolata egy olyan ház, amiben az 
idő 50%-át bent, 50%-át kint lehet tölte-
ni. A ház ezért két egyenlő méretű egység-
ből, egy épületből és egy azonos méretű 
udvarból áll. Az újfajta élettérben a nyári 
konyhával és pihenőrész révén ötvöző-
dik a hagyományos magyar életmód a mai 
kor modern komfortigényeivel. A kondi-
cionált beltér mérete minimálisra csök-
ken, amivel energiát és építőanyagot spó-
rolunk. Folyamatos kapcsolatban állunk 
környezetünkkel, ami nemcsak egészsé-
ges, hanem a fenntartható életvitel alapja.

DARABOKRA SZEDIK, 
ÚJRA FELÉPÍTIK

A magyar diákok készítette házat augusz-
tus 9-én mutatták be a sajtónak és az 
együttműködő partnereknek. Az épületet 
ezután darabokra szedték és kamionokba 
rakva augusztus 22-én elindult a madridi 
verseny helyszínére. Augusztus 31-én meg-
kezdődött az összeszerelés Madridban. A 
Solar Decathlon Europe verseny hivatalos 
programja szeptember 13-án vette kezde-

tét. A házat szeptember 14. 
és 29. között folyamatosan 
ellenőrizték, minden nap 
díjazva az adott kategóriá-
ban. A helyszíni mérések, 
a projekt két éves műkö-
dése során leadott, közel 
1500 oldalnyi dokumentá-
ciós anyag, a madridi sze-
replés és az eddigi projekt-
aktivitások alkotják az érté-
kelések alapját.

A végső eredményhirde-
tésre szeptember 29-30-án 
került sor. A tízpróba össze-
sítése után az első, francia 

CANOPEA, a második, spanyol PATIO 
2.12 és a harmadik, olasz Med in Italy, 
valamint két német versenyző után a 
magyar Odoo a hatodik lett, sőt különdíjat 
kapott a fenntarthatóság, a belsőépítészet 
és a világítás is.  

A SolarDecathlon Europe 2012 BME 
Odooprojectnek a Buda környéki 
Iránytű terjesztési területén élő 
résztvevői
                 OKTATÓK: 
Huszár Zsolt projektmenedzser 
(Budakeszi)
Pataky Rita épületszerkezeti kon-
zulens, tervezésért felelős oktató 
(Budakeszi)
Pém Attila, az építés-kivitelezés kon-
zulense, biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor (Budajenő)
                HALLGATÓK:
Bordás Flóra építő csapattag (Telki)
Dudás Kata verseny koordinátor 
(Nagykovácsi)
Plájer Dóra építő csapattag (Budaörs)

kohuka

Hatodik lett a magyar csapat Madridban

folytatás az 5. oldalról

Az alapítvány csapata a helybéli-
ek emlékezetében és a levéltári térké-
peken fellelt, eddig jelöletlen katonai 
sírok közül első lépésként húszat kereszt-
tel jelölt meg. A sírok adatait, GPS-
koordinátáit Katonasírok Gyimesbükkön 
és környékén címmel térképen jelentet-
te meg. 2011-ben a Magyar Honvédelem 
Napja alkalmából Bánkuti Ákos, a kura-
tórium tagja, hadtörténeti „szakértője”, 
és Herein Gyula kurátor első osztályú 
magyar hadisír-gondozásért állami kitün-
tetést kapott.

2010 novemberében leégett az egy évvel 
korábban felújított gyimesbükki Dani 
Gergely Magyar Tannyelvű Általános 
Iskola és Óvoda. Helyreállítását az ado-
mányozóknak köszönhetően közel négy-
millió forinttal támogatta az alapítvány, 
amit az iskola külső festésére, irodabú-
torok, könyvszekrények, négy új számí-
tógép és könyvnyilvántartási program 
beszerzésére fordítottak. A nagy össze-
gű adománynak köszönhetően felszaba-

dult helyi erőket az iskola tornaterem és 
sportpálya kialakítására tudta fordítani.

Az alapítvány a Honvédelmi 
Minisztérium ajánlásával a szlovéniai 
magyar nagykövetség partnereként ado-
mányokat gyűjt Rostás Pál huszár szobrá-
nak felújítására a szlovéniai Budanjében. 
1813. október 3-án Rostás Pál, az 5. 
Radetzky-huszárezred katonája és három 
társa hatvan francia tüzérrel és hét lovas 
ellen szállt harcba, ez utóbbiakat le is 
vágta, de a lövések ellen védtelenül, har-
minc golyóval a testében esett el.  A szo-
bor átadása helyi civil szervezetekkel és 
a helyi múzeummal összefogásban 2013 
őszén várható.

Az alapítvány szűkebb pátriájában, 
Budakeszin is aktívan cselekszik. A mél-
tató kiemelte a Budakeszi Panoráma-
sorozatban 2011-ben megjelent A Sziklai-
ügy. Budakeszi 1956 című tanulmányt, 
amely nem csak a helyi, de a magyar tör-
ténetírás méltatlanul homályba vesző ese-
ményét világította meg. Felhívta a figyel-
met a Széchenyi-szobor felállításában, az 
Ülő Krisztus-szobor, valamint az I. világ-

háborús emlékmű felújításában játszott 
alapítványi szerepvállalásra. 

Az elmúlt években az alapítvány sok 
energiát fektetett a Gyimesbükkön, a haj-
dani magyar határon álló Rákóczi-vár újjá-
építésének előmozdítására és az 1938-ban 
Szent István halálának 900. évforduló-
ján a Szent Jobbot kétéves országlátásra 
szállító ún. aranykocsinak az újjáépítésé-
re a jövő évi, 975. évfordulóra, remélve, 
hogy a díszes vagon teljes pompájában a 
2038. évi ezeréves megemlékezéseken is 
helyt áll majd. 

A Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjai: 
Koós Hutás Katalin alapító, Hidas Mátyás 
elnök, Bánkuti Ákos, Herein Gyula, 
Menczingerné dr. Bokor Andrea és Szász 
Károly kurátorok, Herein István, Bechtold 
Gábor, Nádas Anna és Pataki Péterné, az 
alapítvány munkatársai. Az alapítványnak 
alkalmazottja nincsen, irodát nem tart 
fenn, kuratóriumának tagjai munkájukat 
főállásuk mellett, saját költségükön, sza-
badidejükben, alapítványi támogatásként 
és közösségi szolgálatként végzik.           

Koós Hutás Katalin
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Az Európai Unió magyar-
szlovák határon átnyú-
ló együttműködési prog-
ramja keretében közösen 
nyert pályázatot a felvidé-
ki Inkubator Komarno és 
Nagykovácsi önkormányza-
ta.  A projekt nyitórendez-
vényét szeptember 24-én 
tartották a nagykovácsi 
Öregiskolában.

A vezető partner, az Inkubator 
Komarno képviseletében 
Horváth Adrián lapunknak 
elmondta, hogy a megújuló 
energia és a gazdaságfejlesz-
tés terén már jelentős tapasz-
talatokkal rendelkező cégük 
a felvidéki Komárom hatá-
rában 5100 m²-en 723 m² 
hasznos alapterület beépíté-
sét tervezi inkubátorház cél-
jára, mintegy egymillió euro 
értékben. Telephelyük annak 
az új Duna-hídról lefutó főút-
nak a mentén helyezkedik 
el, amelynek megépítéséről a 
napokban Pilisszentkereszten 
állapodott meg Orbán Viktor 
magyar és Robert Fico szlo-
vák államfő a helyi szlovák 
ház átadásán. Az Inkubator 
Komarno vállalkozások szá-
mára nyújt majd komplex 
szolgáltatást megújuló ener-
giatelepek (forgó napelem-
telep, szélerőmű, biogáz telepek, stb.) 
létesítéséhez, a tervezéstől a kivitelezésig, 
de kiállításokat, workshopokat is szervez 
ebben a témában.

Nagykovácsi 642 557 euro támogatást 
nyert el összesen a 650 m² hasznos alap-
területű, az 1800-as évek közepén épült, a 
művelődési házat és a könyvtárat magába 
foglaló Öregiskola épületének felújítását is 
megoldó és új feladattal ellátó beruházás-
ra. A beruházás 15%-nyi önkormányza-
ti önerővel valósul meg. Bencsik Mónika 
polgármester a rendezvényen kifejtette, 
hogy a projekt két éve alatt, 2014. augusz-
tus 31-ig az Öregiskola épületének jelen-
leg romos felében egy új vállalkozói inku-
bátorház és közösségi tér jön létre. Az új 
beruházással Nagykovácsiban lehetőség 
nyílik az induló és már működő vállalko-
zások szakmai, üzleti információs támo-
gatására, különösen a mezőgazdasági fej-
lesztések, az energiahatékony megoldások 
alkalmazása, és a szlovák féllel közös piac-
ra jutási programok megvalósítása terü-
letén. A Hangyaszövetkezetek mintájára, 
a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai 
támogatásával kialakított mezőgazdasági 
termelés és a magas hozzáadott értékkel 
működő feldolgozó részleg révén egy jól 
felépített nagykovácsi márka megalkotá-
sára törekednek.

Horváth Ádám projektfelelős hangsú-

lyozta: az inkubátor ház a helyi vállalko-
zásokat a vezető partnerrel együttműkö-
désben új technológiákhoz, üzleti lehető-
ségekhez segítik, hogy költséghatékonyab-
ban kerülhessenek a saját és egymás pia-
cára, figyelemmel a felvidéki Komárom és 
a magyar főváros közelsége adta lehetősé-
gekre. Megfelelő szakembergárdával jogi, 
pénzügyi, üzleti és méretgazdaságossági 
tanácsadást és teljes termékmarketinget 
nyújtanak, igény szerint.

Az új önkormányzati intéz-
mény terveit Kádár Bálint 
(ADI Studio) készítet-
te. Az építészeti megvalósí-
tás részleteit Györgyi Zoltán, 
Nagykovácsi főépítésze ismer-
tette. A faluház helyén új pince 
és egy kétszintes irodaépület 
létesül, összesen 280 m²-en. 
Az Öregiskola kertje megnyí-
lik Kolozsvár tér felé egy lép-
csőzetes, de akadálymente-
sen is használható, passzázs-
szerű átnyitással, gondozott 
zöldfelülettel, a nyugati olda-
lon fedett árkádsorral, amely 
helyi kistermelők piacának, 
nyári kézműves táborok mun-
kahelyének vagy karácsonyi 
kirakodó vásárnak is alkalmas. 
Az Öregiskola nyugati szárnyá-
ban vállalkozói konferenciák 
rendezésére is alkalmas lesz a 
200 m²-esre bővíthető, alap-
esetben 130 m²-es konferen-
ciateremnek köszönhetően. 
A volt igazgatói lakás helyén, 
a hátsó földszinten egy 
többcélú terem és kiszolgá-
ló helyiségek kapnak helyet. 
A másik szárnyhoz hasonló-
an a pinceszinten, a terasz 
alatt tároló helyiségek, a tető-
térben pedig irodák lesznek. 
Az öregiskola jobb és balolda-
li szárnya végre egységes arcu-
latot kap.

A szlovák-magyar együttműködéstől 
közös vállalkozások, közös képzések szer-
vezését, az egymás piacaira való beju-
tást remélik annál is inkább, hogy a 
mezőgazdasági tevékenységet célzó nagy-
kovácsi beruházás akár a szlovák fél 
biogáztermelési törekvéseihez is illeszked-
het, míg a másik fél számára a magyar 
főváros agglomerációjában megtalált part-
nerkapcsolat is fontos.

Koós Hutás Katalin

Nagykovácsi hírek

Inkubátorházként újul meg az Öregiskola

Nagykovácsiban a helyi református gyüle-
kezet templomot épít. A három-négyszáz fő 
befogadására alkalmas épület építését 2007-
ben kezdték el, s ez év november végén be is 
költözhetne az örvendetesen gyarapodó lét-
számú gyülekezet, de éppen az utolsó sza-
kaszban fogytán a pénz, kimerülőben min-
den tartalék.

Kérik ezért, hogy aki teheti, bármilyen sze-
rény adománnyal járuljon hozzá az új temp-
lom befejezéséhez. 

A Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány honlapja: 
www.nrka.hu 

Számlavezetőbank: Pilisvörösvár és vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 65700086–10127618

Befejezés előtt 
a nagykovácsi református templom

Györgyi Zoltán főépítész, Horváth Ádám projektfelelős 
és Bencsik Mónika polgármester
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Hús- Hentesáru

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

-mics hús

- tepertőkrém

- grillkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- pácolt húsok

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

Könyvelőiroda Pátyon
Segítünk a cégalapításban, 

ott vagyunk a működés éveiben, 
ha kell mindent megteszünk

 a talpon maradása érdekében és 
segítünk a bezárásnál, ha így alakul.

06-70-425-1275 � info@figures2006.hu

A rendőrségi áthelyezési hullám körze-
tünket is elérte. Augusztus végével a bel-
ügyminiszter indoklás nélkül visszavon-
ta Simon Tamás Pest megyei rendőr-főka-
pitányi megbízását, s szeptember elsejétől 
Mihály Istvánt nevezte ki erre a posztra. 
A harminchárom éves szakmai múlttal ren-
delkező dandártábornok a Nógrád megyei 
rendőr-főkapitányság éléről érkezett.

Az országos rendőrfőkapitány szintén 
indoklás nélkül visszavonta Galuska-
Tomsits Lászlónak, a Pest megyei Rendőr-
főkapitányság rendészeti igazgatójának a 

megbízását is, s rendelkezési állomány-
ba helyezte. Helyét Fekete Csaba tölti be, 
akit a Hajú-Bihar megyei rendőr-főkapi-
tányság éléről irányítottak ebbe a beosz-
tásba.

Szeptember 16-tól Galuska-Tomsits 
László budaörsi lakosként a Budaörsi 
Rendőr-kapitányság új parancsnoka. Ezen 
a poszton dr. Csipler Róbertet váltja, aki 
2012 januárjától látta el ezt a feladatot. 
Galuska-Tomsits László 20003 és 2008 
között egyszer már vezette a budaörsi 
rendőrkapitányságot.

Szintén szeptember 16-tól dr. Medveczki 
Zsolt is visszatért Pilisvörösvárról a 
budakeszi őrsparancsnoki székbe. 
Dr. Medveczki Zsolt 2009. április else-
jén lett először a budakeszi rendőrőrs 
parancsnoka, ahonnan tizenhat hónap-
nyi szolgálat után a budaörsi rendőrka-
pitányság közrendvédelmi osztályveze-
tőjének neveztek ki.  2011 decemberé-
től Pilisvörösváron rendőrőrsparancsnok. 
Szeptember 16-ával újra Budakeszin látja 
el ezt a feladatot.       

 Koós Hutás Katalin

Cserélődnek a rendőri vezetők

Szeptember 3-án elhunyt a negyven-
hat éves tanári pályáját a budakeszi 
általános iskolában letöltő Fehérpataki 
Éva tanárnő. Végső búcsút szeptem-
ber 20-án vettek tőle a Szent Gellért 
Urnatemetőben.

Fehérpataki Éva friss diplomás magyar-
történelem szakos tanárként az 1950-51-
es tanévben a budakeszi általános isko-
lában kezdte, s 1996-ban ugyanitt fejez-
te be közel fél évszázados pályafutását, 
az akkor már Széchenyi István Általános 
Iskola néven működő intézményben. 
Hivatástudatát és pedagógusi értékeit 
minden száraz életrajzi adatnál ékeseb-
ben bizonyítja az a köszönetképpen rög-
tönzött beszéde, amellyel 2011. március 

15-én a városi ünnepségen a Budakesziért 
emlékérem átvételekor az ünneplő közön-
séget meglepte, s az az évtizedek után sem 
fakuló ragaszkodás és összetartó erő, amit 
volt diákjai a rendszeres osztálytalálkozók 
bizonyítanak. 

Egy hajdani tanítvány gondolatai a sokat 
emlegetett legelső első osztályából, 1950-
ből: 

„Diákként szigorúnak láttuk, nem fél-
tünk, inkább tartottunk tőle. Igényes volt, 
sokat követelt, és csak ma tudjuk iga-
zán, hogy sokat is adott! Nemcsak taní-
tott, nevelt is! Osztályfőnökünk volt, az 
első osztálya hosszú pályafutása alatt. 
A tanár-diák kapcsolatunk évtizede-
ken át megmaradt. Az osztálytalálkozó-
kon és személyes találkozások során min-

dig emlegette, hogy milyen büszke ránk. 
Az irodalomórái színesek voltak, a helyes-
írást magas fokon követelte meg. A tiszta, 
szép magyar beszéd, a helyes hanghordo-
zás, és a jó artikuláció vesszőparipája volt. 
Sok-sok értéknek, mint az emberi tar-
tás, helyes viselkedés, melyeket észrevét-
len nevelt belénk, most látjuk csak igazán 
az értelmét. Mindezt csak mai ésszel fog-
juk fel, pedig bizonyára sok-sok borsot tör-
tünk az orra alá! 

Pár nappal halála előtt, kórházi ágyánál 
állva, búcsúztam Tőle. Halvány mosoly és 
megbékéltség volt az arcán, mikor meg-
simogattam a homlokát. Tudta-tudtam, 
hogy végleg búcsúzunk. Egy halk Isten 
veled-et tudtam csak mondani...”

Jóna Márta

Elhunyt Fehérpataki Éva
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Pátyon második alkalommal ren-
dezték meg a kistérségi fesztivál 
keretében a Lyukas Hordó Szüreti 
Fesztivált, mely a Kulturális Örökség 
Napjával egybekötve szeptember 
15-én este 6 órakor a pátyi közös-
ségi házban berendezett kiállítás-
sal nyílt. A tárlaton a Kircheimből 
érkezett hobbifestők - Doris Ehrl-
Jakob, Gabriele Siebeking, Gisela 
Wehrberger és Günter 
Zeidler - akvarell képeit 
csodálhattuk meg. A tár-
latot Esz Anna nyitot-
ta meg.

Pénteken késő esti prog-
ramként finom falatozás-
ra, kenyérsütésre és bará-
ti beszélgetésre invitálta a 
Kircheimből és Zsobokról 

érkezett vendégeket a Szövetség a 
Magyarokért Páty Hagyományápoló 
Egyesület a Magyarok Házába. 

Az igazi szüreti forgatag szom-
baton délután 2 órakor szüreti felvo-
nulással indult a pátyi művelődé-
si ház elől. A mulatozók a falut lovas 
szekéren és traktoron járták körbe.   
A zenét a Szigony és a Rojtos együt-
tes szolgáltatta. A menet a Pincehegyre 
vonult, ahol számos gazda szüreti elfog-
laltsága ellenére nyitott pincékkel, finom 
borokkal, pogácsával és nagy szeretet-
tel várta a látogatókat. Kicsik és nagyon 
kipróbálhatták a préselés hagyományos 

módját, azaz a szőlőszemek lábbal tapo-
sást. A délutáni és esti órákban a Topogók 
néptánc együttes Leveleki Gyöngyvér és 
Karvázy Szabolcs vezetésével moldvai, 
a nyugdíjas klub tánccsoportja helyi és 
sváb táncokat adtak elő. A táncházat a 
Topogók néptánc együttes kicsiny tag-
jai tartották. Késő este a Szeret- zene-
kar lemezbemutató koncertjét hallgathat-
tuk a több mint százéves hársfa alatt. 
Műsorukat pátyi és a környező települé-
sekről gyűjtött dalokból állították össze. 
A helyi fesztivált Ferenczi György és a 
Rackajam kon-certje zárta.

-h-

Pátyi Lyukas Hordó 
Szüreti Fesztivál

Pátyi hírek

JAVÍTÓ MŰHELY NYÍLT PÁTYON!
Háztartási, ipari, elektronikai, kerti elektromos 

gépek, berendezések javítása, hibakeresése.

PÁTY, ORGONA UTCA 5. TEL.: 202438811, 209843782

A tolvaj lelkiismere-
tében reménykednek

Szeptember 9-én a reggel 9 és 10 óra 
között elloptak egy autós táskát, mely-
ben jogosítvány, TB-kártya, egy motor-
kerékpár műszaki papírjai és száznyolc-
vanezer forint készpénz volt.

A nyugdíjas házaspár egy barátjuk-
hoz készült látogatóba, a házuk előt-
ti padra tették a táskát, míg várakoz-
tak. Induláskor, a nagy sietségben a táska 
a padon maradt. Egy óra múlva vették 
észre, hogy nincs náluk. Azonnal hazasi-
ettek, de már csak a hűlt helyét találták. 

Az eset nagyon megviselte Pista bácsit 
és feleségét, Marika néni. Kérik azt a 
személyt, aki elvitte a táskát, hogy leg-
alább az okmányokat szolgáltassa vissza. 
Dobja a postaládába annál a háznál, ahol 
a táskát találta, vagy adja fel lapunk szer-
kesztőségének címére: 2092 Budakeszi, 
Pf. 136.

A pénzzel lelkiismerete és erkölcsi érték-
rendje szerint cselekedjen!

Ha valaki Koródi István névre szóló 
okmányokat talál, kérjük, adja le a pátyi 
körzeti megbízotti irodában, a budakeszi 
rendőrőrsön vagy adja fel postán a fenti 
címre.                                                 h.

Horthyra emlékeztek
Horthy emlékünnepséget tartottak Pátyon 
a Horthy közben szeptember 9-én dél-
után. Köszöntőt mondott Székely László 
polgármester és Kocsis Sándor a Horthy 
Társaság alelnöke. Magyarországon 
Horthy Miklósról közterületet először 
Pátyon neveztek el tizenegy évvel ezelőtt.

Az emlékkiállítást a Művelődési Házban 
tartották, ahol a központi téma Horthy 
István élete és szerepe a politikában. 

Láthattunk archív családi képeket, újság-
cikkeket és harctéri dokumentumokat, 
többek között egy Héja típusú gépről 
készült korabeli felvételt is. Egy ugyan 
ilyen géppel szenvedett tragikus balese-
tet Horthy István 1942. augusztus 20-án.

h. foto: Tihanyi Péter

CSINÁLTASSA HALLÓKÉSZÜLÉKÉT BUDAKESZIN!
SZAKÜZLET: Budakeszi, Fő u. 43-45., az Átrium Üzletház I. EMELETÉN

Tel. (23) 453-076, (70) 280-6580

Hallókészülék, elem, 
fül- és védőilleszték
Időpont-egyeztetés szükséges!
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Falukáposztája és táncház 

Hirdetés

ANYAJEGYVIZSGÁLAT
szemölcs, növedék, benőtt köröm műtétek

pattanás, körömgomba, pikkelysömör 
kezelés, 

nemigyógyászat (herpesz, gomba stb.) 
kozmetológia

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

Rendelési idő: kedd 15 –19 óra
Időpont kérés: 06-30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu
www.haj-doktor.hu

Budakeszi, Fő u. 95.
vizsgálati díj: 6.000 Ft, kontroll: 3.000 Ft

BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

Október 13-án, szombaton 16 órai 
kezdettel rendezik a Pajta-Faluházban 
a tizenegyedik Falukáposztája, Telki 
Káposztasavanyító Fesztivált.

A Vecsésről érkező, frissen gyalult káposz-
ta feldolgozása ceglédi recept alapján, 
sóval savanyítva, ötféle fűszerrel ízesít-
ve, répával és birsalmával díszítve törté-

nik. Azok számára, akik előzetesen jelent-
keznek, az alapanyagot az önkormányzat 
biztosítja. Jelentkezni előzetesen telefo-
non lehet a Polgármesteri Hivatal titkársá-
gán (06-26/572-003) munkaidőben vagy 
e-mailen a kultura@telki.hu címen. 

Közben Barthos György csapatának 
jóvoltából elkészül a töltött káposzta, és 
a szokásos zsíros kenyér, forralt bor és 
meleg tea mellett hívunk mindenkit egy 
kellemes időtöltésre. A tavalyi jó tapasz-
talatok alapján idén is két hatalmas üst 
káposztás Telki Slambuc is várja majd az 

ínyenceket, Bánó Attila jóvoltából! A gye-
rekeknek szokás szerint kézműves foglal-
kozások (terménybábok és őszi kopog-
tatók), valamint idén először gyerekek 
számára kvízjáték néphagyományokból, 
meserészletekből és Telkivel kapcsolatos 
kérdésekből a Polgármesteri Hivatal tár-
gyalójában, illetve a Pajtában.

A káposztasavanyítást követően 19 órá-
tól idén is egy fergeteges horvát, szerb és 
macedón táncház veszi kezdetét Dávid 
Anna (Kokukk) szervezésében, pécsi ven-
dégzenészek közreműködésével!

Jól halad a telki főutca felújítása. A befejezést november 15-re tervezik.

Fo
tó

k:
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rá
ny

tű
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Töki helytörténeti múzeum
Sütő Istvánné, Irénke néni Tökön szü-
letetett, itt is nőtt fel, itt járt iskolába 
és évtizedeken át matematikát és fizi-
kát tanított, nem csak töki gyerekek-
nek. Ez a hagyományosan református 
magyar falu a szűkebb hazája, s amikor 
nyugdíjasként úgy látta, menteni kell, 
ami még menthető, nem menekült el a 
feladat elől. 

2011 augusztusában az első töki Bor- 
és Művészet Fesztiválra tervezett három 
napos helytörténeti kiállításra néhány nap 
alatt olyan gazdag anyag gyűlt össze a 
falubeli családok féltve őrzött kincseiből, 
amire senki sem számított. Helyiséget, 
egy felhagyott zöldséges boltot a falu szí-
vében az önkormányzat biztosított, vállal-
va a gáz- és villanyszámlát, cserébe Irénke 
néni a gyűjtemény gondozásáért és bemu-
tatásáért nem kér juttatást. 

A tárlat sikere miatt meghosszabbítot-
ták a kiállítást egy hónappal, aztán még 
eggyel. Azóta több mint egy év eltelt, s 
a több mint ötszáz tárgyat felvonultató 
kiállítást óvodai csoportok, iskolai osztá-
lyok, környékbeli nyugdíjas klubok láto-
gatják, de érkeznek távolabbi vidékekről 
is látogatók, akik a gazdag sváb hagyomá-
nyokkal rendelkező Buda környéki régió-
ban a magyar helytörténeti gyűjtemény-
re kíváncsiak.

Láthatók itt énekes könyvek, imádsá-
gos könyvek és bibliák az 1800-as évek-

ből, egyiknek a belső borítóján egy helyi 
család egész családfáját feljegyezték. A jel-
legzetes töki népviselet a reformátusokra 
jellemzően visszafogott díszítőelemekkel. 
A kendők sem cifrák, csupán anyagukban 
mintásak. A húszas években a mennyasz-
szonyok többsége fekete ruhában eskü-
dött, mert alig volt olyan család, ahol 
apa vagy fiú ne veszett volna oda az 
első világháborúban. Tematikusan átte-
kinthetők a lenfeldolgozás, a ruhakészí-
tés eszközei, gazdag a konyhai eszkö-
zök gyűjteménye, melyek közül igazán 
különleges egy valóban lábakon álló 
„lábas”, vasedény 1870-ből, a töki szó-
dások eredeti üvegei, s egy „hivatalos” 
cumisüveg is, magyar koronás címerrel 
ellátva. Megismerkedhetünk itt Szent 
Mihály lovával is 1829-ből, azzal a hor-
dozható ravatallal, amin hajdanán a 
koporsót vitték a temetőbe. Első világ-

háborús katonák családjaiknak írt levelei 
mellett egy 12 éves töki fiú írásfüzetére 
is rácsodálkozhatunk, melyben csodálatos 
rajzolatú betűkkel a következő mondatok 
ismétlődnek, sokszor egymás után, hogy a 
nebuló soha el ne felejtse: Véssük szívünk-
be, amit a költő mond: „Hazát kíván, hazáért 
ver szívem.” vagy Földi ember kevéssel beéri, ha 
vágyait kevésre becsüli – mondja Arany János.

A helytörténeti kiállítás időnként egy-
egy tematikus gyűjteménnyel is kiegészül. 
Így mutatták be Tök egykori hentesmes-
terének, Bokody Lajosnak a festményeit. 

A töki tájképek mellett a művészi véná-
val megáldott mesterember még a szin-
tén református Darányi Kálmán minisz-
terelnököt is megfestette a politikus töki 
kitüntetése alkalmából, de a kép csak 
fényképen maradt fenn, mert 1944-ben a 
megszálló oroszok széthasogatták. 

Az idei borfesztiválon a borkészítés esz-
közeit mutatták be a puttonytól a mustfo-
kolón, a szénkénegezőn át az Istenments 
fáig. E kiállításból szeptemberre azonban 
csak a legrégebbi darabok maradtak, mert 
a szüret miatt a borkészítésről és a pincé-
ikről méltán elhíresült helyiek visszakér-
ték mind a mai napig használt, jól bevált 
szerszámaikat.

A kiállításra bejelentkezni a 
06-30-236-0064-es telefonszámon lehet.

Koós Hutás Katalin

Mi kell az íráshoz? Lánglélek meg rán-
gógörcsös ihellet meg reneszánsz stí-
luseszmény meg érzelmi ambivalencia? 
Hát nem! Az íráshoz rengeteg gyakor-
lás kell, akár a sporthoz. Lackfi János, a 
Zsámbékon élő, József Attila-díjas író, 
költő október elsejétől 10-14 éves gye-
rekeknek szófaragást, középiskolások-
nak és felnőtteknek pedig kreatív írást 
tanít a Marczibányi téri Művelődési 
Központban.

A szavaknak van titkos élete, melyet jól 
ismer, aki mindennap velük gyurmázik. 
Lehet belőlük ritmusokat kalapálni, képe-
ket szikráztatni, véres és vértelen sztori-
kat szőni, nagyon vicces és nagyon szo-
morú versikéket, prózikákat összekalapál-

ni. Szóban lehetünk bérgyilkosok, ejtőer-
nyősök, szerelmesek, bányászok, orosz-
lánvadászok vagy kukások, az égvilágon 
semmi bajunk nem esik. Sőt, világok nyíl-
nak meg előttünk, és egy darab papíron 
észveszejtő kalandokat élhetünk át. Aki 
bátor, velünk tart, gyáva kölkök pedig 
nincsenek is! 

Lackfi János a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen és egyebütt már egy évtize-

de kísérletezi a jobbnál jobb módszereket, 
amelyekkel művészi íráskészségünket fej-
leszthetjük. Mai és régi remekművek segít-
ségével ki-ki begyakorolhatja magának az 
irodalom sokszínű módszereit, és a széles 
palettán rátalálhat az alkatához leginkább 
illő árnyalatra.

Információ: 
Vörös Zsuzsa (06 70 382-4706; 

voros.zsuzsa@marczi.hu)

Tanulható a szófaragás és a kreatív írás

Segítséget kérnek! Dr. Réz Zsolt, Perbál jegyzője felhívást tett 
közzé, miszerint szeptember 24-én éjjel tűz ütött ki egy családi házban 
Perbálon, melyben a tető teljesen leégett. Tetőlécre, faanyagra, cserépre, szige-
telőanyagra lenne szükségük a kézi segítség mellett. Segítő felajánlásokat köz-
vetlenül a családnál (Perbál, Hunyadi u. 2.) vagy a polgármesteri hivatalban 
(Perbál, Fő u. 6. Tel.: 06-26-570-022) tehetnek.

gg gg
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Programajánló 2012. október

Október 13. szombat 8-12.30
TELKI PIAC a Pajtában

Október 13. szombat 8-16 óra
BABABÖRZE a BNV-n

Október 13. szombat 9-16 óra
SZÍNHÁZ (PEDAGÓGIA) 

a határon
Előadások, beszélgetések a 

Marczibányi téren
Részletek: www.marczi.hu

2012.okt. 13-14. szomb.-vas.
NYITOTT MÚZEUMOK 

Zsámbékon
Romtemplom-

Lámpamúzeum-Tájház
Október 13. szomb., 14-16 óra
Vendel-napi állatsimogató 

a Tájházban
Info: 06 20 665 9464

Október 13. szombat 16 óra
FALUKÁPOSZTÁJA

19 óra Balkáni TÁNCHÁZ
a telki Pajtában

Október 13. szombat 20 óra
a Buda környéki Székelykör 

SZÜRETI BÁLJA
az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban (EFMK)
(Budakeszi, Fő u. 108. tel.: 

06-23-451-161)

Október 14. vas. 16-22 óra
 ZWICKL POLKA PARTY 

a budakeszi EFMK-ban

Október 14. vasárnap 19 óra
MŰVÉSZETEK 
KÉZENFOGVA 

„Kották és vásznak”
a Gtazioso Kamarazenekar 
és Filp Csaba festőművész

Belépő: 1.500 Ft
www.marczi.hu

Október 15. hétfő 18 óra
KÖZLEKEDÉSI FÓRUM
M0, elkerülő út, vasút?

a Szépítő Egyesület 
szervezésében

a budakeszi EFMK-ban

Október 16-20-ig 

MEZEI MÁRIA 
EMLÉKHÉT Budakeszin
Október 13. szombat 10 óra

RÁHANGOLÓDÁS: 
Sokasodó ráncok

drámafoglalkozás gyereknek 
 (Betűtészta, Mezei Mária 

emlékház)
Október 16. kedd
 NYITÓ NAP 

16 óra Megemlékezés a 
Mezei Mária-háznál
19 óra MEGNYITÓ 

a budakeszi EFMK-ban
Beszéd: 

Dalotti Tibor fővédnök
Tangó Tánc show
k: Vastag Ágnes és 

Szőllősi András táncosok, 
Diver Tangó, Angara 

és Csepregi Gyula
Október 17. szerda

KORTÁRSUNK A VERS
9-14 óra Versakciók, 

utcazene fesztivál 
(Budakeszi közterei)

14 óra versmondó verseny 
(Betűtészta Könyvesbolt)
21 óra Hubstation feat 

Berger Dalma 
(Rathaus Keller) 

Október 18. csütörtök
 EGY KISS ZENE

9-12 óra Angara zenekar 
interaktív koncertje 

(Betűtészta könyvesbolt)
20 óra Kiss Erzsi és zeneka-
ra a budakeszi EFMK-ban.

Október 19. péntek
NÉPTÁNC GÁLA

18-20 óra Mezei Mária 
Iskola évnyitó gálája

Bojtár, 7Lépés, Tébláb, a 
Budapest Táncegyüttes 
(Prohászka gimnázium)

20 óra Táncház 
(Széchenyi Isk.)

Október 20. szomb. 12-18 óra
SZÍN-FOLT SZÍNHÁZI 

TALÁLKOZÓ

Munkalehetőség Budakeszin! 

Hamarosan nyíló Aegon üzleti irodája munkatársakat keres.
Szakmai tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel.
Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi elérhetőségen.
Stein Tamás: stein.tamas@gmail.com

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

LOGÓ, PIKTOGRAMM, ARCULAT, SZÓRÓLAP, PROSPEKTUS

MEGHÍVÓ, KATALÓGUS, MAGAZIN, PLAKÁT, ATRAP,
KATALÓGUS, HIRDETÉS, OKLEVÉL, CÍMER

CSOMAGOLÁS, NÉVJEGY, LEVÉLPAPÍR, BÉLYEG

ter vezés,  tördeléster vezés,  tördelés
+ 3 6  3 0  4 3 4  2 0 1 8+ 3 6  3 0  4 3 4  2 0 1 8

k a c s o h . p o n g r a c @ u p c m a i l . h uk a c s o h . p o n g r a c @ u p c m a i l . h u
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Programajánló

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 2012. október

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

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

(Nagy Sándor József 
Gimnázium, 

Széchenyi Iskola) 
19 óra Import Impró 

Társulat (EFMK)
20 óra Elsa Valle koncert 

k: Csepregi Gyula (EFMK)

Október 18. csütörtök 19 óra
MOLDVAI TÁNCHÁZ

a Somos zenekarral
a Marczibányi téren

www.marczi.hu

Október 19. péntek 16 óra
NOSZTALGIA PARTY 
a budakeszi EFMK-ban

Október 20. szombat 19 óra
az Erkel Kamarakórus

JÓTÉKONYSÁGI 
KONCERTJE

 a Budakeszi Szépítő 
Egyesület javára

a Prohászka gimnáziumban

Október 21. vasárnap 7.15-től
SÁRKÁNY-KÖR-TÚRA

Ind. 7.15-7.30 
az új óvodától
Pilis-hegység: 

Kétbükkfanyereg- Szoplaki 
Ördöglyuk-Vaskapu-Pilistető 

/viznyelő/-Pilisszántó
Ktg 1.400 Ft/fő, táv: 10 km

Kapcs.: Tihanyi Péter 
30/579-9423

Október 24. szerda 10 óra
BON-BON MATINÉ 

óvodásoknak
I. Állati zenék 

- Air Corde Trió
a budakeszi EFMK-ban

Október 24. szerda 19 óra
R. Harwood: 

A NAGY NÉGYES
Sz: Benedek Miklós, 

Szacsvay László, Molnár 
Piroska, Váry Éva
Belépő: 3.600 Ft

a Marczibányi téren
www.marczi.hu

Október 25. csütörtök 18 óra
ZENETÖRTÉNETI 
BARANGOLÁSOK 

a zsámbéki könyvtárban 
Jólesz Györggyel 
és sok zenével

Tel.: 06-23-340 694

Október 25-28.
Primanima Nemzetközi 

Elsőfilmes 
ANIMÁCIÓS FESZTIVÁL 

Budaörsön.
www.asifa.hu 

Október 25. csütörtök 19 óra
GYIMESI TÁNCHÁZ
a Szigony zenekarral

www.marczi.hu

Október 26. péntek 15 óra
VADÁSZ BENCE: 

Ilyen kis szerelmeses
könyvbemutató

az Építészek házában
(1088 Ötpacsirta u. 2.)

Október 26. péntek 16 óra 
TÖKMAG JÁTSZÓHÁZ 
a budakeszi EFMK-ban.

Október 26. péntek 19 óra
A ‚20-as ‚30-as évek leg-

szebb slágerei 
FRANCIA EST a zsámbéki 

művelődési házban
Jegyár: 800 Ft

Október 27. szombat 9-12 óra
Őszi BABABÖRZE 
ÉS JÁTSZÓHÁZ 

a zsámbéki műv. házban

Október 27. szombat 19 óra
KALÁKA – FERENCZI 

GYÖRGY és A RACKAJAM
Kaláka, mint mindig, a 

hónap utolsó szombatján.
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Október 30. szerda 18.30 óra
CSALÁDI EGÉSZSÉGKLUB 

a zsámbéki 
művelődési házban
Ingyenes program!

ÁLLÁSHIRDETÉS

• BECOME a Helen Doron English teacher! We teach children of 3 months - 
14 years. We offer part time job in the evenings. Orsolya Szalma 20/669-2555
• KISMAMÁK, NAGYMAMÁK, DIÁKOK számára otthon végezhető munka. 
Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-450-4738
• E.U. KONFORM oktatással egybekötött karrierlehetőség, korlátozott
létszámban, közép- és felsőfokú végzettségűeknek akár főállásban is. E-mail: 
jeno.kertsz@groupamagarancia.hu, Tel.: 06-349-3319,06-20-979-3848

• 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

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

• 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 karbantartá-
sa. 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. 06-23-450-158

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

• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-meden-
cében! Szakképzett pszichológusok se-
gítenek pszichés, életvezetési problé-
máikban. Egyéni, pár- és családterápi-
ák, Life-coaching, agytréner kezelés: re-
laxáció, tanulási potenciál fokozása, pá-
nik-betegség kezelése. Peres ügyekben: 
igazságügyi szakértés. Nagy tapasztalat-
tal, diszkrécióval! Időpont egyeztetés: 
Tel.:06-20-933-5548

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, 
munkájukra igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, igény 
szerint, akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.: 06-30-869-9796, 
06-20-465-8458

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

• MIÉRT MARADNA EGYEDÜL? Mi megta-
láljuk párját! BUDAI TÁRSKÖZVETÍ-
TŐ a III. és XII. kerületben: 
Tel.: 06-30-555-8444

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

• ANGOL 06-30-242 4588, FRANCIA 
06-30-389-8376 kommunikatív 
nyelvoktatás KEDVEZMÉNNYEL diplomás 

tanároktól Budakeszin, minden szinten. 
Nyelvvizsga- felkészítés, üzleti nyelv is.

• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílászárók 
felújítása.  Hőmegtakarítás, por és zaj 
elleni védelem! Nyílászárók illesztése, 
zárak beállítása, cseréje. Nyugdíjasok-
nak, nagycsaládosoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30-644-2881

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általános 
és középiskolás diákoknak. Helyesírási, 
szövegértési problémák javítása, közép-
iskolás felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361 

• FRANCIA nyelvoktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás nyelvta-
nárnál Budakeszin. OLASZ nyelv-
oktatás kezdőknek.  HYPERLINK 
„mailto:hajnalneschiller@freemail.hu” 
hajnalneschiller@freemail.hu 
Tel.: 06-30-306-0025

• FELÚJÍTANDÓ, jogi problémás ingatlant 
vásárolnék. Életjáradék is érdekel! 
Tel.: 06-30-942-1362

• FA KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, szaletlik és 
egyéb ácsolatok  készítése. 
Tel.: 06-30-644-2881

• VÁLLALUNK fakivágást, kézi kaszálást, 
kerítésfestést, kertgondozást, telektisztí-
tást. Tel.: 06-20-208-6322

• SZÉN VÁSÁR! Borsodi dió, kocka-da-
rabos, rostált dara, henger szén bri-
kett, lengyel és orosz dió, német bri-
kett, bükkbárányi lignit kedvező 
áron! Részletekről érdeklődjön: Tímár 
Vasker Kft. Budakeszi, Kert u. 29. 
Tel.: 06-23-451-280

• SZÁMÍTÓGÉPEK karbantartását, számí-
tógépes hálózatok konfigurálását és táv-
felügyeletét vállalom, Budakeszin ki-
szállási díj nélkül. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-366-4310

• DIÁKOK KORREPETÁLÁSÁT (gazdaság-
tudományi tantárgyakból is), angol, 
francia, valamint külföldieknek magyar 
NYELVOKTATÁST vállal szakmai felsőfo-
kú nyelvvizsgákkal rendelkező diplomás 
közgazdász. Tel.: 06-30-9508-055.

• KIADÓ Budakeszin a Jókai utcában 
nagyon csendes környezetben a 22-es 
buszmegálló közelében 65 m²-es önál-
ló családi ház 311 m² telekkel. 2 szo-
ba, ebédlő, fürdőszoba, konyha, 
kocsibeállási lehetőség az udvarra. 
A szobák külön bejáratúak, ezért több 
személy számára is ideálisan megosztha-
tó. 75.000 Ft + rezsi/hó, 2 havi kaució 
szükséges. Tel: 06-20-590-6011

• MÁR 4-5-6-7, SŐT 8 ÉVES LESZ GYER-
MEKE? A legfinomabb hab a tortán: szív-
ből jövő kacagás – IGAZI BOHÓCOKKAL! 
Szólóban és duettben is szívesen állunk 
rendelkezésére. A válogatott csapat tag-
jai rendszeres fellépői a 10 éves Gyerek 
Sziget rendezvénysorozatnak és a 15 
éves Piros Orr Bohócdoktorok kórházi 
vizitjeinek. Tel.: 06-20-33-11-237 – Vi-
rág Zsuzsu

• FELVÉTELI előkészítés matematikából 
6. osztálytól. Matematika. fizika, kémia 
KORREPETÁLÁS általános és közép-
iskolásoknak Budakeszin. Tel.: 06-30-
203-6770.

• INGYEN elvihető Képes Aktuell 17 lap-
száma Európa királyi családjairól. Tel.: 
06-30-922-6418
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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

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

Budakeszi, Fõ u. 96.
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12

Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu 

Belsõ udvari parkoló!

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 

¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 

és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

Kórósi Miklós vegytisztító

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!
Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 

házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 
és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

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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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

Ügyvédi és könyvvizsgálói 
háttérrel, német-angol 
nyelvismerettel

GSIS Consulting Kft. Tel.: +36-20-4831-878

§§§Társas vállalkozások könyvelése, 
bérszámfejtés, bevallások, APEH/NAV 

ügyintézés mérsékelt áron

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

KÚTFÚRÁS!
Fúrt kutak létesítése, karbantartása, 

állapotfelmérése kamerával
igény esetén a teljes vízellátó rendszer 

kiépítése, szivattyú telepítés
Öntöző rendszerek tervezése, 

kialakítása, beüzemelése
 

Információ, megrendelés: +36 30 8784403
E-mail: furtkutak@freemail.hu

Teljes épületdiagnosztika

Ajtók és ablakok 

beépítési hibáinak 

kiderítése

Hogy ne szökjön a hő 

és kisebb legyen 

a havi rezsi!

FELFEDEZHETŐ HIBÁK  

KÖLTSÉGCSÖKKENÉS GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858
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ÉPITKEZŐK FIGYELEM!

SZENZÁCIÓS 
ÁRAK!

HEGESZTETT HÁLÓ
átm. 4,2 – 10 mm

rács sűrűség: 100 és 150 mm
táblaméret: 6 m x 2,40 m

TÁVTARTÓ
magasság: 4 – 50 cm

BETONACÉL
átm. 08 – 25 mm

Ferro-Metall Kft. 2040 Budaörs Kamaraerdei út 10.
Tel./Fax: +36 23 430-441   e-mail: ferrometall@invitel.hu

Nyitva tartás: H-Cs.7:30-16:00 P: 7:30-13:00
Árkedvezmény a hirdetés 

felmutatójának!

2,88m kalodás akác 

vágási szélezék 

(ömlesztett) 

27.000 Ft/kaloda

Fenyő pogácsa fabrikett 

34 kg-os zsákos kiszerelés 

42 Ft/kg,  1428 Ft/zsák

Brikett keményfa, és fenyő kivitel-

ben is csúcsminőségű. 50 Ft/kg 

10 kg-os fóliában 500 Ft/csomag, 

48 Ft/kg raklapon

Kalodás tüzifa 1,75 m, azaz 

1 erdei méter rakottan, 33 cm-re 

vágott tölgy, bükk, gyertyán, 

kőris 27.000 Ft/kaloda, akác 

30.000 Ft/kaloda,  25 cm-re 

vágott tölgy, bükk, gyertyán, 

kőris 28.500 Ft/kaloda, 

akác 31.500 Ft/kaloda 

Keményfa hengerbrikett 

9 cm átmérő, 25cm hosszú 

csúcsminőségű 50 Ft/kg, 

fóliában 10 kg-os csomagban, 

500 Ft/csomag, 48 Ft/kg raklapon

 BALLUS  FATELEP
PILISCSABA10ES FŐÚT 27ES KILOMÉTERKŐ

TEL.: 06 70 453 8679, 06 70 453 5904 
NYITVA TARTÁS: HP  717IG, SZO 712IG  

W W W.  B A L LU S FAT E L E P. H U

Puhafa big bag zsákban 

1,75 m ömlesztve 

16.000 Ft/zsák

Keményfa tölgy, bükk, kőris, gyertyán, 

33 cm hosszú, ömlesztett Big Bag zsákos 
1,75 m kiszerelésben 24.500 Ft/zsák

Építő fűrészárú gerenda, 
palló, deszka: 64.770 Ft/m
(netto 51.000 Ft/m) 
Bramac-léc: 114 Ft/m 
(netto 90 Ft/m) 


