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Milyen szempontokat vegyünk figyelembe feln�ttek, id�söd�k, vagy id�-
sek oktatásánál? Milyen fontos módszertani irányokat követhetünk? 
Hogyan befolyásolhatja az oktatás és tanulás az id�sebb korosztály élet-
min�ségének alakulását? Európában milyen követend� jó példákat talá-
lunk? Milyen min�ségi kritériumoknak kell megfelelnie az oktatást szol-
gáltatóknak? Ezekre a kérdésekre kaphat választ az az olvasó, aki az 
„Id�söd�k oktatásának értékelési eszköztára az életmin�ségük javulásának 
érdekében”valamint az "Oktatás és életmin�ség id�söd�k körében" útmu-
tató és eszköztár könyveit fellapozza. 

A két könyv nemzetközi együttm�ködésben, 7 európai intézmény szakért�-
inek közrem�ködésével készült, az Európai Unió Grundtvig alprogramjának 
támogatásával. Magyarországot a Trebag kft képviseli a projektben. 
Az elkészült könyveket a nyár folyamán az összes országban szakér-
t�k bevonásával teszteljük. Amennyiben szeretne közrem�ködni, kér-
jük, jelentkezzen az alábbi elérhet�ségek egyikén: enik�.nagy@trebag.hu  
és zsuzsanna.bodi@trebag.hu  

Szeptemberben id�söd�k oktatá-
sával és életmin�ségével kapcso-
latos angol nyelv� kurzust is szer-
vezünk, mely elegend� résztvev� 
esetén az Európai Unió támoga-
tásával ingyenesen lesz elérhet�. 
El�zetes jelentkezéseket a fenti 
e-mail címeken fogadunk. 

Oktatás, tanulás és életmin�ség 
id�skorban

Amennyiben felkeltette érdekl�dését 
a projekt, vagy a téma maga, továb-

bi részleteket talál az alábbi két 
weboldalon: 

www.edusenior.eu illetve 
www.trebag.hu /Tudásbázis/Egyéb/

Qedusen



Buda környéki Irányt� 

3

2013. júniusPest megyei hírek

Országos népszerűséggel és ötmillió 
forintos fődíjjal járó pályázatot indít 
a Példakép Alapítvány. A Példakép-
pályázaton azok a Magyarországon 
bejegyzett, legalább 2 éve működő, 
köztartozásmentes vállalkozást vezető 
fiatalok vehetnek részt, akik még nem 
érték el a 40 éves életkort. A pályázók 
a gazdaság bármely szektorából jelent-
kezhetnek július 14-ig.

A fődíj ötmillió forint. A legjobbak beleke-
rülhetnek az ősszel megjelenő Példaképek 
- 50 fiatal magyar vállalkozó című kiad-
ványba. A szakmai különdíjak között sze-
repel új weboldal, médiakampány, pénz-
ügyi tanácsadás, amely segíthet a vállal-
kozás fellendítésében. A pályázat során 
elismert szakemberekkel lehet kapcsolat-
ba kerülni, a Példakép roadshow orszá-
gos ismertséget, de a nyertes helyet kap 

Magyarország online vállalkozói térké-
pén is. 

A Példakép Alapítványt és az Év 
Példaképe díjat a vállalkozói sikerek elis-
merésének, valamint a hazai vállalkozói 
kedv fellendítésének szükségessége hívta 
életre. Az alapítvány programjainak fő 
támogatója a Tesco, kiemelt médiapartne-
re a Világgazdaság. 

A Példakép Alapítványról és a Példakép 
Pályázatról bővebben a www.peldakep.hu 
oldalon tájékozódhatnak. 

Kedvezményes mestertanfolyam és vizsga

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti havi lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 

� Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin �� 2092 Budakeszi Pf. 136. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418 
� E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu  � Grafika: Kacsoh Pongrác ��Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418 

���Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. ���Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje �� Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. Felelős: Lakatos Imre ügyvezető 
��Terjesztés Budakeszin (Makkosmárián és Nagyszénászugban is), Pátyon, Budajenõn, Telkiben, Perbálon, Tökön, Zsámbékon,  Nagykovácsiban,  

Remeteszõlõsön, Budaörsön, Biatorbágyon és Herceghalmon. ���Lapzárta: minden hónap 25-én 12 óra. � ISSN 2060–2510

A Pest Megyei és Érd Megyei jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
bizonyos szakmákban kedvezményesen 
indítja mestervizsgára felkészítő tanfo-
lyamait. A most jelentkezők a tanfolya-
mi díjból 40.000 Ft kedvezményt kap-
nak. Kamarai tagoknak ezen felül 25% 
kedvezmény jár a vizsgadíjból is.

Kamarai tagként akár 60.000 Ft-ot is meg-
spórolhat és 390.000 Ft helyett 330.000 
Ft-ért tehet mestervizsgát. Az ár tartal-
mazza a felkészítés és a vizsgadíj árát is. 
Alkalmazott beiskolázása esetén a munkál-
tató a tanfolyam és vizsgadíjat költségként 
elszámolhatja. Részletfizetési lehetőség biz-
tosított. A kedvezményes tanfolyam leg-
alább 10 fő jelentkezése esetén indul. Ősszel 

indul a vállalkozás, pedagógiai tanfolyam 
bármely szakmában jelentkező részére.

Tervezett tanfolyamok: autószerelő, 
autóelektronikai műszerész, ács-állványo-
zó, bútorasztalos, épületasztalos, bádogos, 
burkoló, cukrász, fényező-mázoló (jármű-
fényező), fodrász, gázfogyasztó berende-
zés- és csőhálózat-szerelő, gáz- és tüzelés-
technikai műszerész, karosszérialakatos, 
kereskedő, kozmetikus, kőfaragó, kőmű-
ves, motorkerékpár-szerelő, műkőkészítő, 
női szabó, pék, szakács, szobafestő-mázo-
ló és tapétázó, villanyszerelő, kozmetikus 
és igény szerint más szakmákban is.

A jelentkezés folyamatos az alábbi 
elérhetőségeken: Szabóné Zéman Mária; 
tel/fax: 317-8560; mobil: 30/397-7938; 
e-mail: zeman.maria@pmkik.hu

Július elsejétől már 150 ügy 
intézhető a kormányablakokban
A kormányablakokban intézhető ügyek 
köre 2013. július 1-jétől 87 új ügykörrel 
egészül ki, így az állampolgárok 150 féle 
ügyben, az év végétől kiépülő kormány-
ablakok pedig több mint kétezer ügyben 
állnak majd rendelkezésre. Július 1-jétől 
többek között otthonteremtési, gyermek-
tartásdíj állami megelőlegezésével, lakás-
fenntartási kérelemmel vagy haláleset 
bejelentésével is már a munkanapokon 
8-20 óráig nyitva tartó kormányablakok-
hoz kell fordulni. A bevezetendő ügykö-
rök teljes listája lapunk honlapján (www.
budakornyekiiranytu.hu) ugyanezzel a 
címmel megtalálható cikkünkben olvas-
ható, de részletes ügyféltájékoztató anya-
gok hamarosan elérhetők lesznek a www.
kormanyhivatal.hu honlapon is.

Változott a nyitva tartás
A Pest Megyei Kormányhivatal 
Budakeszi Járási Hivatala Hatósági 
Osztályának és Járási Gyámhivatalának 
ügyfélfogadási rendje 2013. május 
15-től megváltozott.

A székhelyen, azaz Budakeszin, a város-
háza épületében (Fő u. 179. tel/fax. (23) 
535-719): H 8–16 óra, K, Cs, P 8–12 óra és 
Sze 8–18 óra.

A kirendeltségeken az ügyfélfogadási idő 
csak annyiban különbözik, hogy hétfőn 
csak délután fogadnak ügyfeleket: H 13–16 
óra, K, Cs, P 8-12 óra és Sze 8–18 óra.

A változás az Okmányiroda, a 
Budakörnyéki Járási Földhivatal, valamint 
a I-II. Munkaügyi kirendeltségek nyitva 
tartását nem érinti, ezek változatlanul 8-20 
óra között fogadják az ügyfeleket. 

Hivatás lehet 
nevelőszülőnek lenni

Több mint ezer gyermek kerülhet állami 
gondoskodásból családba a 2013 janu-
árjában indult, a nevelőszülői hivatást 
és örökbefogadást népszerűsítő kam-
pány eredményeként – hangzott el az 
Ágota Alapítvány Szegeden megrende-
zett kampányzáró országos konferenci-
áján május 9-én. Az eseményen köszön-
tőt mondott Tarnai Richárd, Pest 
megyei kormánymegbízott, kampány-
záró sajtótájékoztatót tartott Soltész 
Miklós államtitkár.

Soltész Miklós a kampányzáró sajtótá-
jékoztatóján elmondta: a kormány célja, 
hogy a 12 éven aluli gyermekek minél 
előbb családba, nevelőszülőhöz kerüljenek, 
ne otthonokban éljenek. Azokat pedig, 
akik jövő januártól kerülnek állami gon-
doskodásba, azonnal családban helyezik 
el. Ennek érdekében támogatta az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a kampányt, 
teszi lehetővé a nevelőszülők térítésmen-
tes képzését, és egyszerűsítették a családba 
kerülés szabályozását is. Jövő évtől a neve-
lőszülők már foglalkoztatási jogviszonyban 
látják el feladataikat, amelyeknek eredmé-
nyeként a gyermeknevelés számukra szol-
gálati időnek minősül – közölte.

Ma Magyarországon mintegy 21 500 
gyermek és fiatal felnőtt él gyermekvédel-
mi gondoskodásban, közülük több mint 
nyolcezren gyermek- és lakásotthonban.

Az Állami Gondoskodásban Élő és 
Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért 
(ÁGOTA) Alapítvány a területi gyermek-
védelmi szakszolgálatokkal közösen indí-
tott, Minden gyermeknek családban van a 
legjobb helye! című országos konferencia-
sorozat célja az volt, hogy minél többen 
ismerhessék meg a nevelőszülői hivatást, 
valamint az örökbefogadás lehetőségét. 
A konferenciasorozat és a kampány hatá-
sára az érdeklődők száma májusban már 
meghaladta a kétezret, a nevelőszülőnek 

jelentkezők száma pedig elérheti a 700-at.
Jelenleg gyermekotthonban mintegy 

2400 tizenkét évesnél fiatalabb gyermek él, 
aki fokozatosan kerülhet ki családhoz, első-
ként a három év alattiak. Az 5500 nevelő-
szülőből most több mint háromezer nincs 

semmilyen foglalkoztatási jogviszonyban, 
de a kormány intézkedései után a jövő-
ben nevelőszülői tevékenységük alapján ők 
is foglalkoztatottá válnak, tevékenységük 
szolgálati időnek minősül majd.

(Pest Megyei Kormányhivatal)

Az Év Példaképe
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A Nagyszénászugi Víziközmű Társulat 
hirdetményben tájékoztatja tagjait az 
április 29-re meghirdetett tisztújító 
küldöttgyűléséről, melyen a küldöttek 
és a tisztségviselők is lemondtak.

A hirdetmény szerint a nagyszénászugi 
Víziközmű Társulat 2013. április 29-re 
meghirdetett tusztújító küldöttgyű-
lése eredménytelenül zárult. A küldöt-
tek és a tisztségviselők - köztük Juhász 
Ágostonné elnök - is lemondott. Ezzel a 
Társulat képviselete megszűnt. A továb-
biakban a Társulat ügyeiben a víziközmű 
vagyont átvevő Budakeszi Város 
Önkormányzatához (2092 Budakeszi, 
Fő u. 179.), a szakmai felügyeletet gya-
korló Közép-Duna-völgyi Vízúgyi 
Igazgatósághoz (1888 Budaperst, Rákóczi 

út 41., vagy 1428 Budapest, Pf. 33.), 
illetve a törvényességi felügyeletet gya-
korló Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbíróságához (1064 Budapest, Rózsa u. 
79. vagy 1399 Budapest, Pf. 669.) lehet 
fordulni.

Az ügy előzménye, hogy Juhász 
Ágostonné 2002-ben a tagok felkérésé-
re egy rendőrségi nyomozással terhelt, 
kaotikus helyzetben vállalta, hogy rend-
be szedi a Nagyszénászugi Víziközmű 
Társulat ügyeit műszaki, pénzügyi, köny-
velési és dokumentációs szempontból egy-
aránt. Több éves sziszifuszi munka ered-
ményeként 2007-ben az önkormányzat-
tal kötött megállapodásnak megfelelően 
egységes és letisztázott helyzetet teremtve 
átadta a városnak a megvalósított hatszáz 
milliós víziközmű-vagyont annak minden 

bevételével, kiadásával és dokumentáció-
jával együtt. Azt gondolhatnánk, hogy ez 
dicséretes tett volt, s a társulatban szintén 
tagsággal rendelkező önkormányzat érté-
keli ezt az erőfeszítést, de nem így történt. 
Az önkormányzat még az átadás-átvé-
tel megtörténtét is vitatta, milliókat köl-
tött ügyvédre, aki a másik fél állításainak 
valótlanságát volt hivatott bizonyítani. 
Az elmérgesedő helyzet következménye-
ként 2007 decemberében a társulat a meg-
szűnés mellett döntött. Az önkormányzat 
ezt bíróságon megtámadta, de a pert első 
fokon elveszítette, de másodfokon meg-
nyerte. A hat éve a beruházással kapcso-
latban mindent átadó, azóta nem műkö-
dő, de a napokban a bírósági ítélet nyo-
mán visszahelyezett vezetőség lemondott.

Koós Hutás Katalin

Lemondott a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat vezetősége

A boldogság kék Kacsája
Végy egy hórihorgas informatikust, aki 
– megunván a számítógépek lelketlen-
ségét – fejébe vette, hogy óvó bácsi lesz. 
Adj mellé egy csupa mosoly, tettre kész 
óvónőt, aki fiatal kora ellenére olyan 
tapasztalattal és vidám bölcsességgel 
terelgeti kis csapatát, hogy bármely kol-
léga példát vehetne róla. Hintsd meg 
őket egy zsák bolhával (avagy egy csa-
pat óvodással), rázd jól össze, hogy 
megfelelő elegyet kapj és máris kész a 
Kacsa csoport.

Nem, kedves Olvasó, nem csúsztak össze 
a címek és tartalmak a szerkesztőségben. 
A budakeszi Szivárvány Óvoda Kacsa cso-
portja valóban a boldogság kis szigete, 
amely történetesen egy kék csoportszobá-
ban éli vidám hétköznapjait. Kondorosy 
Csanád és Parádi Kinga óvodapedagógu-
sok vezetésével olyan élménypedagógiá-
ban van részük az ide járó szerencsés kis-
gyermekeknek, amelyhez foghatót keve-
sen tapasztalhatnak meg állami óvodában. 
Szülőként biztosak lehetünk abban, hogy 
a gyerekek állnak a középpontban, és mély 
empátiával veszik körül őket kicsiny embe-
rekként és közösségként is. Kinga néni és 
Csanád bácsi nemcsak megőrzi a gyereke-
ket, hanem élményekkel gazdagítja őket.

E két óvodapedagógust nehezen lehetne 

lustálkodáson érni. Hol KRESZ-pályát fes-
tenek az óvoda pályájára, hol konyhaker-
tet létesítenek a gyerekekkel. Az udvaron, 
a szabad játék alatt nem ritka, hogy Kinga 
néni kislányoktól körülvéve mesét olvas, 
míg Csanád bácsi éppen a mászókánál 
segédkezik vagy amatőr Rodolfóként apró 
kincseket „varázsol” elő a gyerekek hajá-
ból. Ősszel almát szüretelnek, télen szán-
kózni mennek és mézest sütnek, tavasz-
szal ültetnek és pocsolyáznak, nyáron talán 
még pihennek is egy kicsit… És hogy köz-
ben vizesek és sárosak lesznek a gyerekek? 
Hogy homok megy a körmük alá? Hogy 
nyakig lisztes a ruhájuk? Hát az bizony elő-
fordul. És milyen szerencse, hogy előfordul, 
hiszen azért gyerekek. 

Csanád bácsi és Kinga néni esetében 
a környezettudatos nevelés nemcsak egy 
divatos szlogen, hanem alapelv, amit 
nem félnek a gyerekeknek továbbadni: 
több szülő élte már át, hogy óvodásko-
rú gyermeke arról érdeklődik, hogy ott-
hon hol gyűjtik a műanyagot vagy rászól, 
hogy ne folyassa a vizet fogmosás közben. 
És hogy ez mennyire a gyerekek véré-
vé vált, kiderült a Föld Napja alkalmából 
Parádi Kinga által szervezett plakátkészí-
tő versenyen is, ahol a Kacsa csoport tör-
ténetesen első helyezést ért el. De koránt-
sem azért, mert részrehajló volt a zsűri. Bár 
minden óvodás csoport plakátja kedves és 
szívet melengető alkotás volt, a Kacsa cso-
port plakátja láttán bizton elszorulhatott 
az arra járó torka a sok ragyogó arcocskát 
látván, ahogy a fényképeken „feldolgozták” 
a hulladékot. Még a barna papírról is sugár-
zott a csoport jó hangulata, a tenni tudás és 
a tenni akarás közös és felemelő élménye.

Mindez nem hírlapi kacsa, hanem a 
Kacsa csoportba járó gyerekek elégedett 
szüleinek a véleménye. Legyünk büszkék 
lelkes és lelkiismeretes óvodapedagógusa-
inkra és becsüljük meg őket!

a budakeszi Szivárvány Óvoda Kacsa 
csoportjának szülői munkaközössége

Nyelvi játékaink III.
A Buda környéki Iránytű és a Tinta 
Könyvkiadó hatrészes közös játékán a 
nyertes a kiadó Grétsy László: Nyelvi játé-
kaink nagykönyve című kiadványát kapja 
ajándékba.

A MÁSODIK HAVI FELADVÁNY 
MEGOLDÁSAI:

A betűfiú neve: Olivér.
A szótagokból összeépített idézet: „Csak 
akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak 
voltak, akik mertek.” (Ady Endre: A Tűz 
csiholója)
Az ikerintarzia megfejtése: ökörszem – 
tükörkép; sótartó - letarol

A HARMADIK HAVI FELADVÁNY:

1. Mit jelent az a régi magyar szó: poslár?

2. Oda-vissza más – versben:
Példa: 
Oda: házad helye, Oda: macska igéje,
Vissza: égtáj neve. Vissza: mocsár s vidéke.
Megfejtés: telek – kelet 
Megfejtés: nyávogni – ingovány

A feladvány: Oda: madár az égen,
      Vissza: férjed (volt régen).

3. Homonimaversikékre kérünk legalább 
egy példát.
Kedvcsináló: 
Az árakat egyre-másra emeli az állam.
Az éhhalál fogja egyszer felkötni az állam.

A megfejtések beküldési határideje 
június 25. 

Cím: Buda környéki Iránytű 
szerkesztősége 

2092 Budakeszi, Pf. 136. vagy 
szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu

Eredményhirdetés az összesített eredmé-
nyek alapján az októberi lapszámban.
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Május 29-én gyógyíthatatlan beteg-
ségben elhunyt Nagyné Starcz 
Teréz, a budakeszi tájház vezető-
je, a Budakeszi Hagyományőrző 
Kör elnöke, több német nemzetiségi 
kórus karnagya, a Budakeszi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat volt kép-
viselője. Hetven éves volt. Június 
10-én 15 órakor búcsúztatják a buda-
keszi temetőben.

Nagyné Starcz Teréz 1943. január 10-én 
született. Felmenői mind budakeszi svá-
bok voltak. 1975-ben a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium esti tagozatán érettségizett. 
Már 1973-ban vörös diplomás általános 
betegápolói és műtősnői képesítést szer-
zett, s 1970 és 1995 között a János 
Kórházban dolgozott ápolónőként és 
műtősnőként, majd 1998-ig az Uzsoki 
Kórház főműtősnője volt. 1985-ben egész-
ségügyi miniszteri dicséretet kapott.  

Hivatása mellett óriási energiákat for-
dított a német nemzetiségi hagyományok 
megőrzésére, melynek egyik legfőbb ápo-
lója, elhivatott napszámosa volt nem csak 
Budakeszin, de segítő energiájából a kör-
nyező településekre is jutott.

1998-ban alapfokú német nemze-
tiségi kórusvezetői tanfolyamot vég-
zett. Amellett, hogy a Budakeszi 
Hagyományőrző Kör asszonykórusát 
vezette, 2000-től a Zsámbéki Német 

Nemzetiségi Vegyes Kórus, 2003-tól a 
Budajenői Német Nemzetiségi Dalkör 
karnagya is lett. Kórusai fellépésén gyak-
ran steier citerán szerzett játéktudását is 
bemutatta. Tagja volt az Országos Német 
Zene- és Tánckarok Szövetsége Ének 
Szekciójának és az Észak-Magyarországi 
Német Önkormányzatok Szövetsége 
Egyesület Kulturális Bizottságának. 2008-
ban Stefan Kerner-díjjal tüntették ki a 
német énekkultúrában végzett teljesítmé-
nyéért. 

A Budakeszi Német Nemzetiségi 
Helytörténeti Gyűjtemény alapítója, gyűj-
tője és gondnoka volt a budakeszi Erkel 
Ferenc Művelődési Központ munkatár-
saként. A Helytörténeti Gyűjtemény és 
Tájház 2000. augusztus 18-án, a Családi 

Napok millenniumi ünnepségének kere-
tében nyitotta meg kapuit a Fő u. 127. 
alatt, ahol a háború előtt itt élt német ajkú 
lakosság mindennapjait szemléltető gyűj-
teményt és Erkel Ferenc hagyatékának 
egy részét helyezték el. A Helytörténeti 
Gyűjtemény 2008 decemberében kapta 
meg a tájház-minősítést, tagja a Tájház 
Szövetségnek. A gyűjteményt a kezdetek-
től gondozó Starcz Teréz alapítóként kez-
deményezte a Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület létre-
hozását, amellyel számos fiatalt is bevont 
a tájház működtetésének munkájába. 

1998-tól három önkormányzati cik-
luson át a budakeszi német kisebbségi 
önkormányzat képviselőjeként is dolgo-
zott, amely 2012-ben a Budakeszi Angyal 
díjjal tüntette ki. A régió német nem-
zeti kisebbségéért végzett munkájáért 
az ÉMNÖSZ (az Észak-Magyarországi 
Német Önkormányzatok Szövetsége) 
2005-ben kitüntette, 2006-ban pedig a 
Budakesziért emlékéremmel szülővárosa 
is elismerte a tevékenységét.

Budakeszi neki köszönheti olyan régi 
hagyományok felélesztését, mint ami-
lyen a nagypénteki körmenet a Kálvária-
dombon, a Halottak napi megemléke-
zés a budakeszi temetőben, az Emlékezés 
keresztjénél vagy a német kórusénekek a 
német nemzetiségi búcsú vasárnapi nagy-
miséjén és Karácsony vasárnapján.  - khk -

Elhunyt Starcz Teréz

Budakeszi repülők
Május 26-án a Hősök Napja alkalmá-
ból emléktáblát avattak a budapesti 
Szent Gellért plébániatemplomban Szabó 
Sándor emlékőrző kezdeményezésére. 
A táblán több Budakeszihez köthető név 
is szerepel, így Michna Györgyé, aki a 
második világháború legendás Puma-
osztályának 2012-ben, kilencven évesen 
Budakeszin elhunyt vadászrepülője volt. 
Michna György hét igazolt légi győzelem-
mel fejezte be a világháborút, amikor ezre-
dével együtt megadta magát az amerikai-
aknak. 

A táblán szerepel Heppes Aladár alez-
redes, a Puma-osztály parancsnok-helyet-
tesének neve, akinek a magyar katonai 
repülés hőstörténetébe kitörölhetetlenül 
bevésődött Puma-osztály a nevét köszön-
heti. Unokája Budakeszin él.

Június 2-án, vasárnap Budakeszin a hagyományos 
úrnapi körmenettel, virágszőnyeggel ünnepelte a helyi 
gyülekezet az Oltáriszentség: Jézus Krisztus testének 
és vérének ünnepét. A virágszőnyeg Budakeszin az 
év talán legkülönlegesebb és legszebb hagyománya. 
Elkészítésén már kora hajnaltól dolgoztak az arra vál-
lalkozó családok és közösségek a kertekben gondo-
san válogatva gyűjtött virágszirmok felhasználásával.

A kitelepítésig a Fő utca teljes szélességében díszí-
tették a lakók a házaik előtt lévő útszakaszt. E szo-
kás leszűkülve bár, de a kommunizmus és az egyház-
üldözés éveiben is megmaradt: akkor csak a temp-
lom körül készülhetett a színpompás virágszőnyeg, 
amely a környező falvak szokásaitól eltérően nem 
szórt, hanem gondosan elsimított kőpor alapba virá-
gokból és virágszirmokból művészien kirakott jelké-
pek, változatos minták sorozata, amelyet a körmene-
ten csak az Oltáriszentséget kezében vivő plébános 
illethet a lábával.

Úrnapja

Helyet kapott még a budakeszi Németh 
Zsigmond óceánrepülő is, aki navigátorként 
a zirci Krug László pilóta mellett 1981-
ben, az ötvenedik évfordulón megismétel-
te azt a teljesítményt, amit 1931 nyarán 
Endresz György, első világháborús hadipiló-
ta és Magyar Sándor navigátor hajtott végre, 
amikor magyarként elsőnek repülték át az 
Atlanti-óceánt gépükön a felirattal: Justice 
for Hungary!, s amelynek emlékműve a sze-
rencsés kényszerleszállás helyén, Bicske hatá-
rában áll.                        Koós Hutás Katalin 
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Michna György és Heppes Aladár 
leszármazottai

Pfendtner József, Németh Zsigmond és 
Bechtold Béla volt osztálytársak Budakesziről
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Hitünk és nemzetünk kapuja
Hat éve már, hogy 2008-ban a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány szerve-
zésében felújított, legkeletibb magyar 
vasúti őrházhoz megérkezett az első 
magyarországi zarándokvonat pün-
kösd vasárnapján. A Balkán és 
Európa hajdani határán fekvő 
Gyimesbükk azóta Csíksomlyó 
mellett a második legnagyobb 
székelyföldi zarándokhely-
lyé vált. Évente százezer szám 
keresik fel magyarok a világ 
minden tájáról. A rendezvé-
nyek fő koordinátora idén is a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány 
munkatársai voltak.

Idén pünkösdkor 
az első magyaror-
szági szerelvény, a 
Boldogasszony zarán-
dokvonat már pén-
teken megérkezett 
Gyimesbükkre, hogy 
nyolcszáz utasa részt 
vehessen a Hitünk 
és nemzetünk kapu-
ja megáldásán és a 
püspöki szentmisét 
követően a Gyimesek 
legrégebbi katoli-
kus kápolnájától, 
az ezeréves határtól 
útjukra bocsássák a 
Csíksomlyóra igyekvő csángó keresztaljat.

Szombaton az esti szentmisét követő-
en a csángó keresztút állomásait járta be 
a helyi gyülekezet a Magyarországról, töb-
bek között Telkiből is szép számmal érke-
zett vendégekkel közösen. A keresztút 8. 
stációját a Budakeszi Kultúra Alapítvány, 
a tizenharmadikat a testvérfalu, Telki állí-

totta. Tábortűzzel, zenével, énekléssel ért 
véget a nap a páratlan szépségű hegyoldal-
ban, Rákóczi sziklája alatt. 

Vasárnap fél tizenkettőkor érkezett meg 
a Székely gyors és a Csíksomlyó expressz 

egyesített szerelvénye a hajdan egy egész 
birodalom határállomását kiszolgáló 
gyimesbükki pályaudvar főépületéhez, 
élén a MÁV Bombardier Mátyás király 
megkoronázásának 555. évfordulójára 
feldíszített Traxx típusú mozdonyával 
és 1100 utassal. Akkor Gyimesbükktől 
már csak öt kilométerre lehetett 

parkolóhelyhez jutni, mert a szorost a 
több tízezer látogató töltötte meg. Bár 
többen háborogtak emiatt, tanulság, hogy 
Gyimesbükkre időben kell érkezni, mert a 
késők egyszerűen kiszorulnak a szorosból. 

A vonat utasait csángó lovasok vezet-
ték ki a határra a kontumáci kápolná-
hoz, ahol a Duna TV a világ magyarsá-
ga számára már élőben közvetítette a 
marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes 
Népemért vállalom című, Márton Áron 
püspök tiszteletére írt zeneművet. 
A Magnificat, a Te Deum és a Hiszek 

a romokon zeneművek után a 
marosvásárhelyi együttes Papp 
László atya szövegkönyve alap-
ján Csiszér László és Gyárfás 
Levente megzenésítésével bemu-
tatott műben azt keresték, 
miből épül fel Márton Áron, az 
„emberkatedrális”, ez a rendkí-

vüli, szilárd és tiszta egyéniség, melynek 
titkait keresve jutunk el az életet és az 
erőt összegyűjtő hajszálgyökerekig, ame-
lyek Jézus Krisztusba és a csíki székely 

lelkivilágába kapasz-
kodnak – foglalta össze 
röviden Papp László, 
a gyimesbükki szent-
mise szónoka. Szent-
beszédében visszaemlé-
kezett 1949 pünkösd-
jére, amikor Márton 
Áron püspök több száz 
csángó fiatalt bérmált 
Gyimesbükkön, majd 
a gyimesi csángók-
kal együtt, az ő védő-
gyűrűjükben vonult be 
Csíksomlyóba, hogy 
megtarthassa utolsó 
nagyhatású szentbe-
szédét a hegyen. Csak 
rá két héttel, csellel 
tudta elfogni a román 
rendőrség a nép köré-
ben óriási tekintélynek 

örvendő püspököt, hogy aztán hosszú 
évekre börtönbe zárhassák. 

Salamon József, Gyimesbükk plébánosa 
a vasúti őrház felújítása óta minden esz-
tendőben maradandó alkotással gazda-
gítja a helyi közösséget, melynek mind-
egyikében segítője a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány is. 2009-ben az ő kezdemé-
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nyezésére újult meg a kontumáci kápolna. 
2010-ben a szomszédos romokon kato-
nai emlékhelyet alakítottak ki, melyet 
egy évre rá a magyar honvédelmi minisz-
ter is meglátogatott. 2012-ben csángó 
keresztutat állítottak, amely nem csak 
Jézus szenvedéstörténetét mutatja be, de 
a gyimesi csángók történelmébe is bepil-
lantást enged.

Salamon József atya idei kezdeménye-
zése a Hitünk és nemzetünk kapuja és 
megmaradásunk oszlopai. A hit évének 
kapcsán született gondolat emlékezetes 
és maradandó jel kíván lenni a magyarság 
történelmi és vallási zarándokhelyén az 
utolsó viharos évszázad után, mely értéke-
inket nagyon megtépázta. Az élet, a hit, a 
nemzet kapuját átlépő zarándok egy szel-
lemi és lelki értékrendbe lép be, mely éle-
tünk alapköve, nemzetünk termőmagja, 
boldogságunk szent igéje, a gazdasági élet 
szülőágya, és vágyaink nemesítője: Isten, 
Haza, Család, Anyanyelv, Alkotás, Jog, 
Kultúra, Hagyomány, Egység, Szabadság, 
Jövő. Ez párosul a határhelyzetű évszám-
okkal: 1001, 896, 1031, 1772, 1860, 
1222, 1823, 1687, 1677, 1956, 2013. 
Az évszámok kiemelkedő személyekhez 
kapcsolódnak: Szent István, Szent Imre, a 
nyelvújítók, gróf Széchenyi István, András 
király és az Aranybulla, Kölcsey Ferenc, 
Kájoni János, Bartók Béla, Petrás Ince 
János, Domokos Pál Péter, Kodály Zoltán, 
P. Domokos Kázmér és 1956 nagyjai. 
A kopjafa életjelei: Hit, Föld, Hold, 
anya, víz, apa, Nap, lány, fiú, tűz, csillag. 
A famunkát Kelemen Dénes, gelencei 
fafaragó készítette.

A Hit kapujának és kopjafáinak meg-
áldásában a mai Bákó megye területén 
működő egyetlen magyar tannyelvű álta-
lános iskola, a Dani Gergely gyimesbükki 
plébánosról elnevezett intézmény diákjai 
segédkeztek, díszes csángó népviseletük-
ben, minden egyes állomásnál a magyar 
kultúra legjelesebb alakjainak ide vágó 
gondolatait felsorakoztatva, s az idéze-
teket minden esetben fejből tolmácsolva.

A gyimesbükki események fénypont-
ja minden évben a zarándokvonat moz-
donyának tisztelgése a vasúti őrház-
nál, ahol Görbe Vilmos polgármester és 
Deáky András fogadta a tömeg élén. 
2008-ban és 2009-ben a koronás címeres 
Nohab-mozdony csalt könnyeket a hatá-
rok mindkét oldaláról érkező magyarok 
szemébe. 2010-ben a Széchenyi-mozdony 
érkezett meg a Merjünk nagyok lenni fel-
irattal, 2011-ben a Liszt-mozdony zen-
gett magyar rapszódiákat a hangszó-
róin a Gyimesi-szorosban. 2012-ben 
az Aranycsapat mozdonya a 83 éves 
Buzánszky Jenőt is magával hozta. Idén 
Mátyás király látogatott el az ezeréves 
határra, a nagy király megkoronázásá-
nak 555. évfordulóján. A zarándokvo-
nat az Indóház vasúti magazin és a 
Kárpáteurópa Utazási iroda szervezése, 
idei fővédnöke Böjte Csaba atya volt. 
Csaba testvér gyermekmentő házainak 
javára 850 ezer forintot gyűjtöttek össze 
a zarándokvonat utasai.

KÁPOLNA 
A SZÉP-HAVASON

Pünkösdhétfő már hagyományosan 
a Szép-havas csúcsán épülő Szent 
László-kápolnáé. A Csíksomlyóról 
hazatérő csángó keresztaljak foga-
dása után a még mindig kitartó 
zarándokok a Szép-havas csúcsá-
ra indulnak, ahol várhatóan jövőre 
elkészül az a kis körkápolna, melyet 
a Szép-havas Egyesület (titkára a 
budakeszi Szabó Mihály) a miskol-
ci főépítész és Esztány Zsolt épí-
tész vezetésével a kisbényi templom 
mintájára építenek.

A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány munka-
társai és gyimesbükki 
segítőik még 2009-ben 
és 2010-ben a helyiek 
emlékezete és a bécsi 
levéltár adatai alap-
ján több tucat katona-
sír helyét felkutatták és 
szentelt fejfákkal jelöl-
ték meg az első, de 
főként a második világ-
háborúban véráztat-
ta Gyimesi-szorosban. 
Idén a pünkösdöt meg-
előző egy hétben túrá-

ikon sorra 
felkeresték 
a kereszte-

ket, a sérüléseiket kijavították, átfestet-
ték, megerősítették és új táblákkal, nem-
zeti színű szalagokkal látták el őket. Az új 
táblákon már a sírban fekvők pontos ada-

tai vagy a kereszt állítását ismertető ese-
mény leírása is szerepel. 

A túracsapat felmérte a környéken a haj-
dan volt, de mára erősen megrongálódott 
határkövek helyét és állapotát is. A munka 
folytatódik.

Koós Hutás Katalin

BUDAKESZI KERESZTÁLLÍTÓK
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Budaörs új társulást alakít

Nem a polgármester rágalmazott

Módosult a Kőhegy szabályozási terve

Május 15-i ülésén Budaörs képviselő-tes-
tülete jóváhagyta a Budaörs Kistérség 
Többcélú Társulás június 30-i hatályú 
megszüntetését. Egy korábbi döntés alap-
ján Sóskúttal és Pusztazámorral egy buda-
örsi székhelyű, új társulást hoznak létre a 
Szociális és Gyermekjóléti Központ közös 
fenntartására. Törökbálint is jelezte, hogy 
csatlakozna egy ilyen társuláshoz.

Az új törvényi szabályozás alapján a társu-
lások idén június 30-i hatállyal automati-
kusan megszűnnek, de bizonyos feladatok 
ellátására továbbra is szövetkezhetnek az 
önkormányzatok. 

Budaörs korábban átadta a budaörsi óvo-
dák és a Szociális és Gyermekjóléti Központ 
fenntartói jogát a társulásnak, a kedvezőbb 

finanszírozási feltételek miatt. Ezt a fenntar-
tói jogot július elsejétől visszavette.  Szintén 
a társulat keretében a budaörsi Csicsergő 
óvoda Rózsa utcai tagóvodájának kapacitás-
bővítésére elnyert pályázati támogatás ked-
vezményezettje nevesítve is Budaörs önkor-
mányzata lett. Ugyanígy a Budapest nyu-
gati agglomerációjában létrejövő regionális 
intermodális közlekedési rendszer projekt-
jének jogait és kötelezettségeit Biatorbágy 
önkormányzata vette át. 

Budaörs azt szeretné, ha a Szociális és 
Gyermekjóléti Központot közösen tarta-
nák fenn néhány, ebben érdekelt település-
sel. Azért célszerű, hogy a feladatot tovább-
ra is társulásos formában lássák el, mert így 
megmarad a 13-15 millió forintos állami 
támogatás.

A május 15-i képviselő-testületi ülé-
sen Wittinghoff Tamás polgármester 
arról tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a Budapest Környéki Törvényszék 
másodfokon is elutasította dr. Nagy 
Tamás, a Fidesz-KDNP egykori budaör-
si frakcióvezetőjének a budaörsi uszo-
da építése kapcsán a helyi polgármeste-
ri hivatallal és a város polgármesterével 
szemben megfogalmazott vádjait. 

Wittinghof Tamás A rágalmazás lélektana 
címet viselő közleménye szerint 2010 feb-
ruárjában a választási kampányban dr. Nagy  
Tamás és Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz 
országgyűlési képviselője egy sajtótájékoz-
tatón arról számoltak be, hogy a rendőrség 
hűtlen kezelés és csalás gyanúja miatt nyo-
moz, és ennek kapcsán felmerült a polgár-
mester felelőssége is. Az is elhangzott, hogy: 

„El nem végzett munkálatokért a Budaörsi 
Polgármesteri Hivatal több mint egymilli-
árd forint közpénzt fizetett ki törvénytele-
nül az uszoda-beruházás csődbement gene-
rálkivitelezőjének”. Bár valóban indult isme-
retlen tettes ellen nyomozás, de a rendőrség 
2010 áprilisában bűncselekmény hiányában 
megszüntette. E határozat ellen dr. Nagy 
Tamás jogi képviselője fellebbezett, ám a 
Pest Megyei Főügyészség ezt is elutasította. 
Ezt követően dr. Nagy Tamás azért perelte 
be rágalmazásért a polgármestert, mert az 
egy sajtótájékoztatón kijelentette, alaptala-
nul rágalmazták meg a hivatalt, az önkor-
mányzatot, és őt magát is. 

A pert most másodfokon is a polgármes-
ter nyerte meg, így Wittinghof Tamás sze-
rint immár négy olyan döntés van, amelyek 
cáfolják az egykori frakcióvezető és Csenger-
Zalán Zsolt korábbi állításait.

Május 15-én Budaörs önkormányzata 
elfogadta a helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv Kőhegy és környéké-
re vonatkozó módosításait az indok-
lás szerint annak érdekében, hogy 
megállítsák Budaörs legkülönlegesebb 
turisztikai látványosságához kapcso-
lódó területnek a túlzott beépülését, 
ami már most rontja az ott élők élet-
minőségét, s a hegy állapota miatt is 
veszélyessé vált. 

Április végén a Társaság a Tájékoztatásért 
nevű szervezet lakossági fórumot kezde-
ményezett és levélben fordult Budaörs 
polgármesteréhez, hogy ne támogassa a 
terület képviselője, Kálóczi Imre fideszes 
képviselő e területre vonatkozó módosí-
tó indítványát, amely megfogalmazásuk 
szerint a kisvárosias lakóterület helyett a 
vendéglátó-szórakoztató negyed funkció-
váltást javasolta. Aggodalmukat fejezték 
ki a csökkenő beépítési százalék miatt, 

egyben kifogásolták, hogy az érintett 430 
ingatlan nem kapott megfelelő tájékoz-
tatást a képviselő által kezdeményezett 
módosításról. 

Lapunk kérdésére Kálóczi Imre kép-
viselő nem, de Wittinghof Tamás pol-
gármester válaszolt. Hangsúlyozta, hogy 
a képviselő-testület nem döntött ven-
déglátó-szórakoztató negyed funkció 
kialakításáról a Kőhegyen. Vendéglátó-
kereskedelmi funkció eddig is és ezután 
is elhelyezhető, mint minden más építé-
si övezetben, lakóterületen. Az előírások 
szigorításával azonban jelentősen csök-
kent az építhető épületek mérete, ezen 
belül is a kereskedelmi egységeké külö-
nösen, hiszen az csak összesen 200 m2 
alapterületű lehet a lakásokra engedé-
lyezett 250 m2-rel szemben. A módo-
sítás szükségességét a helyi építési sza-
bályzat már évekkel korábban rögzítette: 
A Kőhegy alápincézettsége, a pincék 
folyamatosan romló állapota jelentős 

probléma. Elkerülhetetlen a közterületek 
terhelésének csökkentése, a felszíni vizek 
koncentrált kezelése, az egyedi, karak-
teres utcaképi együttesek közé töme-
gében és karakterében idegen épületek 
betagozódása miatt az terület egyedi 
(Lk-1VÉD) paramétereinek szigorítása.

A helyi építési szabályzat módosítá-
sa kapcsán tájékoztatót és egy öt pon-
tos kérdőívet, melynek egy pontja a 
Kőhegyre vonatkozott, 1100 budaörsi 
címhelyre és a városi szervezeteknek is 
eljuttattak. A város honlapján közzé tett 
kiértékelés szerint a tervezett szigorítá-
sokkal a válaszadók többsége egyetér-
tett – írta a polgármester. A módosítás 
megszavazásáig Kálóczi képviselő javas-
latára határozott idejű építési tilalmat 
fogadtak el a területre. Még két, január és 
március közepi lakossági fórumot köve-
tően április 26-án 10 igen szavazattal és 
egy tartózkodással elfogadták a Kőhegyre 
vonatkozó új rendeletet.

Hadisírgondozók 
a katonai temetőben
Június 3-14-ig a Német Hadisírgondozó 
Népi Szövetség szervezésében a Budaörsi 
Német-Magyar Katonai Temető felújításá-
ra, karbantartására kerül sor, munkanap-
okon 7.30-tól 17 óráig. A munkálatokat a 
Német Szövetségi Haderő, a Bundeswehr 
katonái – összesen tíz fő – végzik. 
A munka lezárását követően, 2013. június 
13-án 14 órakor a Német Nagykövetség, 
a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar 
Honvédség és társadalmi szervezetek rész-
vételével visszafogott, de méltó ünne-
pi külsőségek között emlékeznek a mun-
kában résztvevők és minden érdeklődő a 
háború áldozataira és a temetőben nyug-
vó katonákra.

Médiatámogatások
A Budaörsi Naplónak 4.5 millió forintos 
támogatást szavazott meg Budaörs kép-
viselő-testülete. a 22 éve működő laphoz 
hasonlóan, a Fidesz-KDNP kérésére szin-
tén 4,5 millió forinttal támogatták a nyolc 
hónapja indult Budaörsi Új lapot. 

Az önkormányzat tájékoztatása szerint 
támogatást kap a Buda környéki Televízió 
is, mert megszavazták a budaörsi helyi 
televízió támogatását is. Így mindkét tele-
vízió számára Budaörs 9,9 millió forin-
tért vásárol eszközöket, amelyeket hasz-
nálatba ad.

A Buda környéki Televíziót a budake-
szi székhelyű Helyi Médiaszolgáltató Kft. 
üzemelteti, amely a másfél éve a budake-
szi önkormányzat havi lapját szerkesztő, 
s előtte médiatevékenységet nem végző 
Balczó Kornélia családi cége.
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A járások kialakulásával a kötele-
ző részvétel a többcélú kistérségi tár-
sulásokkal együtt megszűnik, de az 
önkéntes társulásoknak semmi akadá-
lya, így ezen a téren országszerte zajla-
nak az átalakulások. A legutóbbi tiszt-
újítás óta Budaörs helyett Budakeszi 
polgármesterének elnökletével e két 
település közötti politikai rivalizálás 
miatt feszültségekkel működő szervezet 
helyett Budakeszi polgármestere a Buda 
környéki Önkormányzati Társulás meg-
alakítására tett javaslatot.

Az új önkéntes önkormányzati társu-
lásba meghívott települések között már 

nem szerepel Budaörs, sem Törökbálint, 
valamint Sóskút és Pusztazámor sem. 
Telki testülete pedig korábban úgy hatá-
rozott, hogy nem csatlakozik. A buda-
keszi járáshoz tartozó többi település, 
így Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, 
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, 
Tök és Zsámbék azonban várhatóan igé-
nyelni fogja az együttműködést az egyes 
kistelepüléseket túlságosan is terhe-
lő, de társulásban költséghatékonyab-
ban, többletnormatívával ellátható fel-
adatok megoldására, mint például a 
szociális feladatok a budakeszi HÍD 
Szociális és Családsegítő Szolgálat tár-
sulási fenntartásával. De együttműkö-

dést terveznek a közterület-felügye-
let ellátása, a közvilágítás karbantartá-
sa, kötelező biztosítások közös megkö-
tése és a területfejlesztés koordinálása, 
közös területfejlesztési projektek indí-
tása terén is. 

Jelenleg a szociális feladatok és a böl-
csődei ellátás társulási működtetéséért 
igényelhető kiegészítő normatíva.

A társulás alapításához és működé-
si költségeihez a társulás tagtelepülé-
sei a lakosságszám arányában járulnak 
hozzá, melyet félévente kell kifizetni-
ük. E az összeg egy hétezer fős telepü-
lés esetén, éves szinten közel másfél-
millió forintra tehető.

Megszűnt a 
Budaörsi Kistérségi Társulás

A megyei területfejlesztésről volt szó 
Nagykovácsiban

Nagykovácsiban folytatódott a megyei 
területfejlesztési koncepció ismer-
tetése. A működő vállalkozások szá-
mát tekintve a legaktívabb kistérsé-
gek (pilisvörösvári, budaörsi, szent-
endrei) településeinek vezetői, gazda-
sági szereplői, civil szervezetei vettek 
részt azon a kistérségi fórumon, amit 
a megyei önkormányzat szervezett a 
területfejlesztési koncepció bemutatá-
sára, véleményezésére.

Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke a kon-
cepció megalkotásáról elmondta, hogy 
„úgy kell felépíteni a megyei terveket, 
mint egy puzzle-t, ahova minden tele-
pülés belerakja a saját elképzelését. Azt 
szeretnénk, hogy a következő fejleszté-
si ciklus első napján, 2014. január else-
jén ténylegesen elindulhassanak a prog-
ramok, mert az a célunk, hogy a forrá-
sok időben, jó helyre érkezzenek!” Mint 
elmondta, akkor lesz sikeres a koncepció, 
ha a települések, a vállalkozások és a tár-
sadalmi szervezetek is magukénak érzik. 
A május-júniusi térségi fórumok ezt a célt 
szolgálják: mindenki mondja el a vélemé-
nyét, javaslatát, ami a koncepció végle-
ges formájában várhatóan augusztusban 
kerül a megyei közgyűlés elé.

Kuszák Miklós, a Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft ügyve-
zetője előadásában kiemelte, hogy „olyan 
tervekre van szükség, amik a valós problé-
mákra fókuszálnak, és erre kínálnak meg-
oldásokat”. A koncepció egy tág jövőké-
pet vázol fel, de hamarosan megkezdő-
dik egy projektgyűjtés a települések részé-
re, hogy azokból megyei programok szü-
lessenek.

„A megye mindannyiunk életét átfog-
ja” – jelentette ki Bencsik Mónika, 
Nagykovácsi polgármestere, aki, mint az 

egyik agglomerációs település vezetője 
üdvözölte a megye és a főváros között 
megszületett stratégiai megállapodást. 
A fórumnak otthont adó település részé-
ről Györgyi Zoltán főépítész arra kérte 
a megyei önkormányzatot, hogy gesztor 
szerepet betöltve segítse a 187 település 
munkáját.

A fórum résztvevői üdvözölték azt a 
megállapítást, hogy az érintett kistérsé-
gek településen az átlagot meghaladóan 
aktívak a kis- és közepes méretű vállal-
kozások, azaz kedvezőek a vállalkozás-
fejlesztési programok feltételei. Felhívták 
ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a köz-
lekedési fejlesztések, elsősorban a M0 
nyugati szektora, valamint a 10-es főút 
településeket megkerülő nyomvonalon 
történő megépítése minden további terv 
alapja, illetve kiinduló pontja. A jelenle-
gi közlekedési feltételek nem teszik lehe-
tővé a gazdaság fejlesztését, a vállalkozá-
sok jelentős bővítését.

A lehetőségekkel kapcsolatban a megje-
lent településvezetők hangsúlyozták, hogy 
a közösségek integritása, kulturális és tár-
sadalmi háttere – kohéziója – erősnek 
mondható, ami jó alap a további fejlődés-
hez. A közösségi fejlesztésekkel kapcso-
latban ugyanakkor folyamatosan kihívást 
jelent az egyes hatósági eljárások, jogsza-
bályok és egyéb olyan körülmények, ame-
lyek folyamatosan, és gyakran indokolat-
lanul megnehezítik a helyi közösségi kez-
deményezések megvalósítását. Ezzel kap-
csolatban a megjelentek hangsúlyozták, 
hogy Pest Megye Önkormányzata fontos 
támogató, befolyásoló szerepet tölthet be 
a térségi kezdeményezések támogatásá-
ban, illetve a több településre is kiterjedő 
programok egyeztetésében.

Mindez azért is szükségszerű, mert a 
2014 és 2020 közötti fejlesztési ciklus-

ban várhatóan előtérbe kerül a támogatá-
sok ésszerűségének vizsgálata, valamint a 
komplex, területi alapú tervezés.

A fórum fontos eredménye, hogy a köz-
lekedés mellett a térségi turizmus, illet-
ve attrakciófejlesztés sajátos kihívásai-
ra, lehetőségeire is rámutatott, például a 
kerékpárutak, vagy az oltalom alatt álló 
területek szabadidős célú használatában. 
A megjelentek hangsúlyozták, hogy bár a 
térség településeinek nagyobb része agglo-
merációs közösség, a terület jelentős része 
mezőgazdasági művelésre alkalmas, illet-
ve ma is művelt. A munkanélküliek egy 
jelentős része számára pedig itt is a helyi 
gazdaság fejlesztése jelentené gyakran 
az egyetlen lehetőséget a boldogulásra. 
Különösen igaz ez a Szentendrei-sziget 
közösségeire, ahol a fővárostól való távol-
ság és a települések adottságai miatt gya-
korlatilag vidéki térségről beszélhetünk.

A társadalmi párbeszéddel, valamint 
a megye partnerségi kezdeményezéseivel 
kapcsolatban a jelenlévők egyértelműen 
üdvözölték a főváros és a megye közöt-
ti együttműködést, és a városhatárt átlé-
pő tervezést, projektgenerálást (például a 
P+R parkolók fejlesztésének) összehan-
golt tervezését.

A társadalmi párbeszéddel, valamint 
a megye partnerségi kezdeményezéseivel 
kapcsolatban a jelenlévők egyértelműen 
üdvözölték a főváros és a megye közöt-
ti együttműködést, és a városhatárt átlé-
pő tervezést, projektgenerálást (például 
a P+R parkolók fejlesztésének összehan-
golt tervezését.

A megyei területfejlesztési koncepció 
Pest megye honlapján (www. pestmegye.
hi) elérhető és a kiegészítő véleményeket 
június 20-ig várják a teruletfejlesztes@
pestmegye.hu címre!     

 forrás: pestmegye.hu
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Elhunyt Bruckner Ferenc
A németországi Ulmban elhunyt 

Bruckner Ferenc, a testvérvárosi 
Herbrechtingennel a kapcsolat lét-
rehozója, Biatorbágy díszpolgára. 
Kilencvenkét éves volt.

Bruckner Ferenc 1921-ben 
született Torbágyon a temp-
lom szomszédságában ősi sváb 
családban. Itt töltötte ifjúsá-
gát, mindig aktívan szervez-
te a közösségeket mind egyhá-
zi mind kulturális területen. A 
háború és a kitelepítés elszakí-
totta hazájától és családjától, 
de soha nem felejtette el gyö-
kereit és a hazáját. Németországban kez-
dett új életet, a semmiből kellet újra talp-
ra állni és túlélni. Szorgalmának és kitartó 
munkájának köszönhetően hamar új ott-
hont teremtett családjának. Megkereste, 
és összefogta a többi helyi kitelepített 
sorstársait, barátait, évente nagyszabá-

sú találkozókat szervezett, hogy kapcso-
latban maradjanak. Amikor már lehe-
tett jönni Magyarországra, évente haza-
látogatott családjával itt maradt édes-
anyjához és húgához. Minden látogatá-

sát egyben arra használta fel, 
hogy tegyen valamit szülőfalu-
jáért, az 1980-as években fel-
újított torbágyi katolikus temp-
lom költségeinek jelentős részét 
a már Németországban élő volt 
torbágyi lakósoktól gyűjtötte 
össze.

A Herbrechtingennel létre-
jött testvérvárosi kapcsolatnak 
ő volt a létrehozója, ezért meg-

kapta Biatorbágy díszpolgára kitüntetését. 
Hosszú évek gyűjtései alapján megírta a 
Turwaller Heimatbuch című helytörténeti 
majd később a Turwaller Liederbuch című 
helyi népdalokat egybegyűjtő könyveit.

forrás: Biatorbágy 
önkormányzatának honlapja

Megújult a sportpálya 
Nagykovácsiban

Nagykovácsi önkormányzata sikeres 
pályázati elbírálás és az ehhez tartozó 
16,5 millió forintos belügyminisztériu-
mi támogatás elnyerése után 2013 ápri-
lisában megkezdte a helyi általános isko-
la külső sportpályájának felújítását, ami-
hez négymillió forint önerőt biztosított. 
Az új, rugalmas sportburkolat, a streetball 
palánkok és kézilabdakapuk tanítási idő-
ben szeptembertől 475 gyermek számára, 
tanítási időn kívül pedig a község sport-
barátainak tudja biztosítani a biztonsá-
gosabb és egészségesebb sportolási lehe-
tőségét. 

A megújult sportpályát május 24-én 
adták át a nagyközönségnek. 

FEHÉR BOROK 

 ARANYMINŐSÍTÉS:
Simon István - Irsai Olivér 
Vértes Vilmos - Tramini 
Zentai Balázs - Rajnai 
          rizling 
PBT Ritecz pince - 
Chardonnay-Irsai Oliver 
 EZÜSTMINŐSÍTÉS:
Déberling Zsolt - Cserszegi  
           fűszeres 
ifj. Furuglyás Péter - 
Olaszrizling 
Nyitrai István - 
Szürkebarát
Nagy János - vegyes
Bednár Brigitta - Irsai 
Olivér-Muscat Ottonel
Komon Benő - vegyes 
Molnár János - Rajnai 
rizling-Olaszrizling
 

 BRONZMINŐSÍTÉS:
Gábor Ákos - Olaszrizling
Dombi Csaba - Kőröshegyi 
cuvee 
Szabó Sándor - vegyes 
Molnár János - Rajnai  
         rizling  
Takács Iván - Noah  
Juhász Lajos - vegyes
Varga Zsolt  Bio - Zenit 

ROZÉ BOROk 
 
 EZÜSTMINŐSÍTÉS

Déberling Zsolt - 
Kékfrankos 
Simon István - Kékfrankos 
Döme Béla - Kékfrankos
 BRONZMINŐSÍTÉS

Döme Lajos - Piros   
              gyöngyszőlő 
ifj. Furuglyás Péter  - vegyes 

VÖRÖS BOROK 

 NAGYARANYAT kapott 
Zentai Balázs - Cabernet 
Sauvignonja. 
 ARANYMINŐSÍTÉS:
Vértes Vilmos - Pinot  
         Noir 
 EZÜSTMINŐSÍTÉS:
Varga Zsolt - Syrah 
Gábor Ákos - Cabernet  
       Sauvignon
Döme Lajos - Blauburger 
Takács Iván - Kékfrankos
Bednár Brigitta - Cabernet 
Franc-Sauvignon cuvee 
Déberling Zsolt - vegyes
Takács Iván - Merlot
 BRONZMINŐSÍTÉS:
Simon István - Kékfrankos 
ifj. Furuglyás Péter -  
 Kékfrankos
Bíró Barna - Cabernet  
 Sauvignon-Burgundi
Mészáros László -   
 Kékfrankos 
Dombi Csaba - Pinot Noir 
László Béla - Cabernet  
      Sauvignon

A GAZDÁK BORA: 
Zentai Balázs Cabernet 
Sauvignonja, 
A VENDÉGEK Bora: 
Simon István Irsai Olivérje 
lett.          (www.paty.hu)

Tavaszi borverseny Pátyon
Május 31-én és június elsején harmadszor rendezte meg tavaszi borversenyét a Buda 
környéki Borkultúra Egyesület. És nem is hiába, mert évről évre többen és jobb borok-
kal jelentkeznek a nemes versenyen. Idén már negyvenkilenc bor közül lehetett válasz-
tani, s ezúttal nem sem csak a szakmai zsűrinek. A pénteki zsűrizés után a versenyző 
gazdák mellett a nagyközönség is benevezhetett a kóstolásra. 

AZ EREDMÉNYEK: 

Csath Magdolna: HONNAN, HOVÁ? 
SÜLLYEDÜNK, VAGY FELEMELKEDÜNK?

A könyvhétre a Kairosz Kiadó gon-
dozásában megjelent kötet – bár 
lehet, hogy ez meglep� egy közgaz-
dásztól, Csath Magdolna személyes 
hitvallásával, értékrendjének bemu-
tatásával kezd�dik. Mit tart fontos-
nak, miért dolgozik, milyen ügyet 
szolgál? Közte és a mainstream, 
neoliberális közgazdászok között az 
alapvet� különbség az, hogy szerin-
te a gazdaság van az emberért, és nem az ember 
a gazdaságért. A közgazdaságtant nem tartja 
a számok, a pénz, a racionalitás és az önérdek 
kizárólagos birodalmának. Minden gazdasági 
döntés egyben értékválasztás is. Az, hogy a poli-
tikusok a sz�kös er�források elosztásánál mit tar-
tanak fontosnak, egyben értékrendjüket is kifeje-
zi. A szerz� alapvet�en proaktív típusú, kockázat-
vállaló és optimista alkatú ember, aki a megbíz-
hatóságot, a tisztességet becsüli, és az autonóm 
tudást, a képességeket ismeri el.

A 84. KÖNYVHÉT ÚJDONSÁGAI:
Molnár Krisztina Rita: MALÉNA KERTJE

2011-es Aranyvackor meseíró 
pályázaton Molnár Krisztina Rita 
költ� és Simonyi Cecília grafikus 
nyerte a prae.hu és a Naphegy 
kiadó különdíját. Könyvtervük 
képi és szövegvilága rendkívül 
részletgazdag, a mese finom 
líraisága pedig jó adag humorral párosul. Füge 
Malénát nemcsak szokatlan neve teszi külön-
legessé, hanem sok minden más mellett példá-
ul az is, hogy remekül zongorázik, szépen rajzol 
és egy több ezer éves tücsök a legjobb barátja. 
Legalábbis eleinte. Aztán az id� el�rehaladtával, 
ahogy Máli egyre jobban kimerészkedik a védel-
met nyújtó álomvilágából, egyre többen lesznek 
a barátok is. Molnár Krisztina Rita az idei könyv-
hétre a Nagyhegy Kiadó gondozásában megje-
lent meseregénye kiváló olvasmány az elmélyü-
lést kedvel� olvasóknak.
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2013. június?Zsámbéki hírek 

Elhunyt Mátyás Irén
Életének 61. évében, hosszú betegség 
után elhunyt Mátyás Irén, a Zsámbéki 
Színházi Bázis igazgatója. Férjével, 
Bicskei Gáborral 1983-ban hozták 
létre a Zsámbéki Szombatok kulturá-
lis fesztiválsorozatot, mely 1995-től 
hivatalos nyári színházként működött. 
Utolsó útjára május 31-én kísérték a 
zsámbéki temetőben.

Mátyás Irén nevéhez fűződik az évente 
megrendezett határon túli és hazai ama-
tőrszínjátszók fesztiválsorozatának meg-
szervezése, a magyar és romániai színház-
művészek rendszeres közös alkotóműhe-
lyének megteremtése és a határon túli ama-
tőr rendezőképző kurzusok szervezése.
A fesztivál működtetése közben szám-
talan nehézséggel kellett megküzdenie, 
amelyek felőrölték egészségét: finanszí-
rozási problémák, új helyszín keresése, 
majd megtalálása a volt katonai rakétabá-
zison. Mátyás Irén alapítója és létrehozó-
ja volt a Zsámbéki Színházi és Művészeti 
Bázis és Légvédelmi Múzeumnak. 
Munkásságát több díjjal is elismerték 
(Kiváló Népművelő, Podmaniczky-díj), 
az idei színházi világnapon vehette át a 
Szabadtéri Színpadok Szövetsége által 

odaítélt Amfiteátrum-díjat. Az idei a 
Zsámbéki Színházi Bázis 30. évada.

Mátyás Irén a Bázisról 2012 decembe-
rében a szinház.hu-nak adott interjújában:

„A színház alapítója a férjem, Bicskei 
Gábor volt, aki már akkor csinált és veze-
tett amatőr színházat, amikor még éppen 
csak elkezdtek megjelenni az ilyen kezde-
ményezések. Ő ilyen ügyek szervezésével 
foglalkozott a Népművelési Intézetben. 
Érlelődni kezdett benne a gondolat, hogy 
a kőszínházak mellett szükség van egy 
olyan helyre, amely más jellegű, alterna-
tív előadásoknak ad otthont. Latinovits 
Zoltánt például sok indulat feszítette 
a kőszínházi struktúra miatt: nem volt 
olyan színház, ahol lehetett kísérletezni. 
Ő nagyon szeretett volna egy ilyen helyet, 
és több színész gondolkodott hasonló-
an. Ahogy Latinovits egyre kevésbé lett 
a rendszer kegyeltje, ahogy csúszott a 
tűrt kategóriából a tiltottba, a rendszer 
belső ellentmondásainak, illetve a húzd 
meg, ereszd meg politikának köszönhető-
en elindult ez a folyamat, és végül rátalál-
tak a Kamara Varietére – a mai Játékszínre 
–, amit a minisztérium éppen (akkor is) 
be akart zárni. Jött az ötlet, hogy legyen 
ott ez a bizonyos alternatív színházi alko-

tóműhely - így született meg a Játékszín, 
aminek Bicskei Gábor volt az első igaz-
gatója, és ebben a kísérletező szellem-
ben vezette a színházat. Háromnegyed 
évig működött - pedig azonmód elkezdett 
kialakulni az a nézői réteg, amely kíváncsi 
volt erre (...)

Amikor először jöttünk le, elkísért az 
édesanyám, megkerestük a kultúr kulcsát, 
benéztünk az épületbe, és anyukám elsírta 
magát: „Ne gyere ide, nem látod, milyen 
lepusztult? Nem lesz ebből semmi” – 
mondta könnyes szemmel. De én meg-
láttam a romtemplomot, és azt éreztem, 
valami itt ki fog bontakozni, muszáj ide-
jönnöm. Most, az idei szezon utolsó elő-
adása előtti estén leszálltam Zsámbék 
főterén a buszról, körbenéztem, és eszem-
be jutott, hogy anyukám azt mondta: ne 
jöjjek ide. Tulajdonképpen neki lett igaza. 
Ugyanolyan lepusztult és elhanyagolt itt 
minden, mint harminc évvel ezelőtt. A leg-
nagyobb csapás nem az, hogy nem tudom, 
megéri-e harmincadik évét a Zsámbéki 
Nyári Színház, hanem ez”. 

(A 2012 decemberében készült interjú tel-
jes szövege elolvasható a szinhaz.net honla-
pon „Lepusztult és elhanyagolt itt minden” 
címmel.)

Tizenötmilliót 
nyert 

a szerelvénybolt
Egy zsámbéki szerelvénybolt tizen-
ötmillió forintot nyert rehabilitáci-
ós átalakításra, eszközök beszerzé-
sére megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatásához az Új 
Széchenyi Terv keretében.

A 2010-ben alapított Zsámbéki 
Szerelvényüzlet Kft. 2012 februárjá-
ban nyerte az összeget a „TÁMOP - 
Megváltozott munkaképességű emberek 
munkahelyeinek adaptációja a Közép-
magyarországi Régióban” című program-
ban. A 15 millió forint összköltségvetésű 
beruházásban elektromos targoncát, iro-
dai asztali számítógépeket szerzett be a 
cég és az üzletet rehabilitációs szempont-
ból is átalakították.

A megváltozott munkaképességű dol-
gozók fogadásához szükséges építészeti 
átalakítás az épület bejáratának akadály-
mentes biztosítását, megfelelő vizes blokk 
kiépítését, egy pihenő étkező-teakonyha 
helyiség kialakítását, valamint egy raktár 
helység leválasztását jelentette.

A harminckét éves hagyománynak 
megfelelően az egész napos program az 
idén is futóversennyel vette kezdetét, 
majd a Csillagerdőn mindenki meg-
lelhette a neki tetsző elfoglaltságot: 
labdajáték, nyári síelés, célba dobás, 
kavicsfestés és tésztaképek elkészítése 
mellett lehetett „tüzet oltani”, sakkoz-
ni, ugrálóvárban, játszóházban pattog-
ni, csúszni, mászni, arcfestésre jelent-
kezni. 

Harcias-sportos kedvűek kipróbálhat-
ták a középkori fegyvereket, az íjakat a 
középkori lovagi táborban, megtekint-
hették a harcművészek bemutatóját, és 
mindazok, akik ellátogattak erre a gyö-
nyörű helyre, megcsodálhatták a huszá-
rokat díszes öltözetükben, meseszínhá-
zat, tánc-, színi- és népi énekes bemu-
tatót láthattak, hallhattak. Az állatbará-
tok nyuszikat és életmentő ebeket simo-
gathattak, a főzni szeretők bográcsver-
senyen nyerhettek, de a szép rajzokért 
is ajándék járt a CBA jóvoltából. Az 
ugrálóvárak mellett „kalandpark” várta a 
gyerekeket, köszönet ezért a civil gyűjtés-
nek, a felajánlásoknak, amit az idei évben 
is Miklós Erika koordinált. Az estét kitű-
nő blues koncert zárta, amit a szülők és a 
színpad előtt mindnyájunk nagy derültsé-
gére táncoló gyerekek egyaránt élveztek.

A főzőverseny három zsűrije - Csenger-
Zalán Zsolt polgármester, Mészáros 

Sándorné (Gabriele Étterem Pizzéria és 
Fagyizó) és Benedek Péter (Benedekék 
Falodája) - lelkes kóstolás és hosszas 
tanakodás után az alábbi sorrendet állí-
tották fel:

I. Bódi Róbert, csülkös pacal 
(most először nevezett! )

II. Nyugdíjas Egyesület, békési betyáros
III. Tűzoltó Egyesület, babgulyás

A IV. helyen végzett a Zink-család 
marhalábszár- és lapockapörköltje, 
a Zsámbék Polgáraiért Egyesület szé-
kelykáposztája és a Miklós-család 
kakaspörköltje.

A rendezvényen gyakran emlegettük 
Mátyás Irénkét, aki annyira szerette ezt 
a rendezvényt. 31 alkalommal itt volt, 
ez volt az első nélküle. Hiányzott.....

A bográcsos főzőverseny nyereményei-
nek, ajándékainak felajánlói:

Bali Jánosné és Bali Éva (grillázstor-
ta), Gabriele Étterem (tízezer forint 
értékű meghívás), Lámpás Étterem (hat-
ezer forint értékű meghívás), Benedekék 
Falodája (ötezer forint értékű meghívás), 
Hegyalja Étterem (négyezer forint érté-
kű meghívás), Harcos Bolt (ajándékcso-
mag), művelődési ház (2013. évi kon-
cert- és gyerekbérletek, 2-2 főre), Ziegler 
Ostyagyár (ajándékcsomag), Zsámbéki-
medence Idegenforgalmi Egyesület (csa-
ládi belépők a légvédelmi múzeumba).

Ismét siker a csillagerdei 
gyereknapi majális

A rendezvény egyéb támogatói az 
Alex Fémbútorgyár, Barbalics István, 
a CBA, a zsámbéki Péntek Árpád 
Termelőszövetkezet és a Ziegler 
Ostyagyár voltak.

Balázs Mónika Csilla
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Programajánló 2013. június

Június 10. hétfő 19 óra
AZ ÉN PÓDIUMOM

Egy amerikai 
Nagykovácsiban

a pódiumon: Ben O’Brien
a nagykovácsi Öregiskolában
(Kossuth u. 78. T.: 26/356-362)
Június 10. hétfő 11 és 18 óra

10 perc CSENDES OLVASÁS 
a Tisza István téren 

(eső esetén a nagykovácsi 
Öregiskolában)

Érkezz pontosan, 
könyvvel a kezedben!
Június 11. kedd, 18 óra

Életrevalók 
MAKRAY KRISZTINA 

filmklubja 
a zsámbéki műv. házban.

(Tel.: 23/342-318)
Június 12. szerda 18.30
Író –olvasó találkozó

RAFFAY ERNŐ történész
Ady és a szabadkőművesség 

c. új könyvéről 
a nagykovácsi Öregiskolában.

Június 13. csütörtök 19 óra
Tóth Zoltán József 
alkotmányjogász

A SZENT 
KORONA-TANRÓL 

a Szent László Köz. Házban
(Budakeszi, Fő u. 206.)

Június 13. csütörtök, 19 óra
EGY HAZAI MULTI

Miben rejlik a biatorbágyi 
CBA vonzereje?

Ea: Skrapits Attila,
 a CBA regionális 
területi vezetője

A vállalkozói klub fővédnöke 
Tarjáni István polgármester,

szakmai koordinátora 
dr. Csath Magdolna 

közgazdász
a biatorbágyi Faluházban.

(Baross u. 1. T.: 23/310-636)
www.faluhaz.biatorbagy.hu

Június 14-15-én  
XXV. ERKEL NAPOK
Június 14. péntek 15 óra

Megnyitó 
a Himnusz-szobornál

Ünnepi beszéd: 
Somogyváry Ákos 

az Erkel Ferenc Társaság 
elnöke, Erkel-leszármazott.

15.30 
Koszorúzás az Erkel-háznál 

(Erkel u. 14.)
16 óra 

Megemlékezés az 
Erkel-szobornál (Fő tér)

20 óra a Stella kórus hangver-
senye a plébániatemplomban.

Beszéd: Dr. Hámori József 
Június 16. vasárnap 10 óra

XIII. Erkel Ferenc 
Sakk Emlékverseny 

a budakeszi járás településeinek 
az Erkel Ferenc Művelődési 

Központban. 
Szakmai szervező 

Pregitzer György, a 
Zsámbéki Sakkszakosztály 

vezetője 
Június 15. szombat 11 óra

Megemlékezés Erkel sírjánál 
a Kerepesi úti sírkertben, 

halálának 120 éves évfordu-
lóján a Nemzeti Emlékhely- 

és Kegyeleti Bizottság 
és az Erkel Társaság 

ßszervezésében.
Június 15-ig

ÁDÁM ZSÓFIA 
ÉS FÁBIÁN ERIKA

a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem negyedéves hallga-
tóinak kiállítása a zsámbéki 

Lámpás étterem galériájában.
Június 15. szombat, 17 óra
A Romtemplom tisztelete

KALMÁR PÁL 
festő- és üvegművész 

a zsámbéki romtemplom 
kőtárában.

Június 15. szombat 18 óra
A Zákányi Zsolt 

Református Vegyes kar
és a solymári 

Corvinus Vegyes kar
NYÁRVÁRÓ koncertje

a református templomban
(Budakeszi, Fő u. 159.),

A koncert ingyenes. 
Június 15. szombat 19 óra
A DZSUNGEL TITKAI 

a Musical Stúdió 
tanévzáró gálakoncertje 
a zsámbéki műv. házban

Június 16. vasárnap 6-13 óra
ZSÁMBÉKI NAGYVÁSÁR

állat-, növény- és 
kirakodóvásár Zsámbék 

határában(a Pátyi bevezető 
út mellett) minden hónap 3. 

vasárnapján
Kapcs.: 20/563-6893; 

20/916-1832; 30/942-5298
Június 16. vasárnap 19 óra

TÁNCGÁLA
Az ARCts műhely 

Tánciskola évzáró előadása
a biatorbágyi Faluházban

Jegy: 2000 Ft
Június 18. kedd 18 óra

 KIRÁLYNŐK, SZENTEK, 
BOSZORKÁNYOK 

ANTALFFY PÉTER történész 
az Erkel Ferenc Művelődési 

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

Tel.: 23/451-161)
Június 18. kedd 19 óra

ÁTALAKULÓ VEKERLE
Közösségi tudatosság és 

városi túlélés

Ne csak 10%-ot spóroljon a fűtés számlán!

- külső hőszigetelési problémák

- belső penészesedés felderítése

- padló-, falfűtés hiba behatárolása

- utólagos hőszigetelés meghatározás

BONTÁS NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS

HŐTÉRKÉP KÉSZÍTÉS, GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

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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Cseri Judit PHD hallgató 
a biatorbágyi Faluházban.

Június 19. Szerda, 10.00

TAVASZI 
HORGÁSZKALAND
Interaktív bábelőadás

a biatorbágyi 
Karikó János könyvtárban.

Szabadság út 3. T.: 23/310-028
www.3konyvtar.hu

Június 21. péntek 18 óra
Érik a nyár – 

KÖNYVBEMUTATÓ
Vendég: Lackfi János, 

Rofusz Kinga 
és a Cerkabella Kiadó

a biatorbágyi 
Kisgombos Meseboltban

Gyerekeknek, 5 éves kortól
Június 21. péntek 19 óra

Rusznyák Lajos kézmíves 
és E. Rácz László 

kolozsvári szobrászművész 
organikus görbefa 

bútor- és szoborkiállítása
a biatorbágyi Faluházban.

K: Agócs Gergely 
néprajzkutató

Június 21-22-23. 
péntek, szombat, vasárnap

VÁROSÜNNEP-
TESTVÉRVÁROSOKKAL

21-én 21 óra 
GEREBEN ZITA DUÓ 

a Faluház udvarán.
22-én 20 óra 

BEATRICE-koncert, 
utcabál a Fő téren.

23-án 20 óra 
BOLYKI BROTHERS 

a Fő téren.
21.30 

MARY POPKIDS 
a Faluház kertjében

Biatorbágyon.

Június 22. szombat 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

BUDAKESZIN
Nagy Sándor József 

Emlékház (Fő u. 187.), 
Helytörténeti Múzeum 

(Fő u. 127.), 
Himnusz-szobor, Metodista 

templom, Rákóczi u.2.
Június 22. szombat 18-24 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

ZSÁMBÉKON
18 óra sváb zenés színdarab 

1913-ból a tájházban
20.30 Kató Zoltán koncert-

je a Lámpamúzeumban
22 óra zenés est Ady-

versekből a romtemplomnál
Június 28-tól

NYÁRESTI KONCERTEK 
a Cafe Chaplin klubban

a biatorbágyi Faluház kertjében.
A belépés díjtalan.

Június 28. péntek, 20.30
ÉLIÁS JUNIOR. & JAZZ 
MOMMENTS - jazzrock

Július 5. péntek, 20.30
LATIN VARÁZS

Szűcs Antal Gábor – gitár
Gál Péter - hegedű

Július 12. péntek, 20.30
RIPOFF RASKOLNIKOV - 

blues
Július 26. péntek, 20.30

RELAX LITE - jazz
Augusztus 2. péntek, 20.30
KISS ZOLTÁN és barátai 
(ZÖLD A BÍBOR BAND)
Augusztus 9. péntek, 20.30
JAMBALAYA - jazzrock

Augusztus 16. péntek, 20.30
FEKETE JENŐ - blues

Június 29. szombat 18 óra
NYAKAS NÉPTÁNCGÁLA 
a zsámbéki romtemplomnál.

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1270 Ft, 15 szó felett szavanként 100 Ft.

• 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

• 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, vízve-
zetékek javítása, cseréje, új rendsze-
rek kiépítése, átemelő szivattyú kar-
bantartása. 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

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása ál-
talános és középiskolás diákoknak. 
Helyesírási, szövegértési problémák 
javítása, középiskolás felvételi előké-
szítés, érettségire felkészítés. 
Tel.: 06-30-639-5361

• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílászá-
rók felújítása.  Hőmegtakarítás, por 
és zaj elleni védelem! Nyílászárók 
illesztése, zárak beállítása, cseréje. 
Nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak 
10% kedvezmény. 
Tel.: 06-30-644-2881

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

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

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

• JAVÍTÓ MŰHELY NYÍLT PÁTYON! Ház-
tartási, ipari, elektronikai, kerti 
elektromos gépek, berendezések 
javítása, hibakeresése.  Épület-
villamossági szerelés, javítás, 
hibakeresés. Páty, Orgona u. 5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 06-20-984-3782

• ELADÓ TELEK Budakeszin, belterü-
leten, az Árnyas utca és a Bem utca 
sarkán, 2 x 1111 m², külön vagy 
egyben. Tel.: 06-23-450-338

• SZAKKÉPZETT ÁPOLÓNŐ otthoni 
szakápolást és beteggondozást vállal. 
Tel.: 06-30-338-5670

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

AZ ÉLŐVILÁGTÓL
AZ ALKOTÁSIG

kézműves táborok 
Nagykovácsiban

június 17-21., július 22-26., 
augusztus 12-16.

22 000 Ft/fő/hét, étkezéssel.
Akár egy napra is!

Kiss Juliánna 30/452-8192
GYERMEKBÁBOS TÁBOR

Június 17- 20-ig, 8-12 óra
a biatorbágyi könyvtárban.

Általános iskolásoknak 
bábművészekkel.

4 000 Ft/nap
Tel.: 30/69-4092

NÉMET NEMZETISÉGI 
TÁNCTÁBOR

Június 24-28-ig, 8-16 óra
a biatorbágyi Faluházban

16 000 Ft/fő/hét, étkezéssel
Füzes Táncegyüttes 

30/584-6968 

AKROBATIKUS 
ROCK&ROLL TÁBOR 
a zsámbéki műv. házban 

június 24-28-ig    
Patonai Borbála 23/342-318

NAPKÖZIS ANGOL 
TÁBOROK 

6-12 éves gyerekeknek
Július 1-5. Budajenői 

Általános Iskola
Július 8-12. Perbáli 

Művelődési Ház
Jelentkezés: június 14-ig

Schrenckh Edit 
23/341-707, 30/639-9552, 
www.zsambe.kidsclubs.hu

HELYTÖRTÉNETI TÁBOR 
a budakeszi tájházban (Fő u. 127.)
július 1-5-ig 8-16 óra között

5-12 éves gyerekeknek.
Nádas Anna 20/519-5755

KÉZMŰVES MESETÁBOR
a Biatorbágyi Faluházban

július 1-5-ig, 8-16 óra között
általános iskolásoknak.

15.000 Ft/fő/hét, étkezéssel. 
Meggyesné Ihász Katalin 

30/839-2691 
KISGOMBOS PAPÍRTÁBOR
július 1-5-ig, 9-16 óra között

6-12 éves korig
a biatorbágyi közösségi házban.

Wolf Ila (Padlásműhely)
18 000 forint/fő/hét

CÉRNAHANG NYÁRI 
TÁBOR

július 8-12-ig 8.30-16 óráig
6-11 éves gyerekeknek
a budakeszi Prohászka 

Gimnáziumban.
22 000 Ft/Fő/hét, étkezéssel
Szalóczy Dóra 20/387-2286

ÚSZÓTÁBOR
Július 22-26., 29-augusztus 2.

a biatorbágyi 
Hotel Pontisban
4-12 éves korig.

Lőkös-Birdal Diána 
30/31-32-888 

NYÁRI TÁNCTÁBOR
augusztus 12-16. 8-16.30-ig
a biatorbágyi közösségi ház

Kóczán Klára 
30/280-4587 

ISTVÁN, A KIRÁLY 
történelmi játszóház 

Augusztus 12-15. 8-16 óra 
SZIVÁRVÁNY 

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
Augusztus 26-30. 8-16 óra
a biatorbágyi Faluházban
Ár 17 000 Ft/fő/5 nap, 

étkezéssel
Szakadátiné Gueth 

Zsuzsanna 20/518-1448

N Y Á R I  T Á B O R O K

Július 13. szombat 18 óra
Az I. Ihaj Fuhun Zsámbéki 

Országos Amatőr Népzenei-Jazz 
Tehetségkutató Verseny

GÁLAESTJE
a zsámbéki romtemplomnál
 A zsűri elnöke Dresch Mihály

Július 13. szombat 20 óra
KECSKÉS MÓNIKA 

orgonaestje a budakeszi 
plébániatemplomban.

K: Szirmai Jenő 
és Szávin Viktor 

trombitán 

E L Ő Z E T E S !
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Hirdetés

Egészség - harmónia - természetesen
��Hagyományos 

      kínai akupunktúra

��Pszichoterápia

��Gyógymasszázs

��Gyógytorna

��Biorezonancia

��Színterápia

��Bach-virágterápia

��Schüssler-sóterápia

Só- és színterápia nagy kedvezményekkel 14 év alatti gyerekek, diákok és nyugdíjasok részére
TAVASZI AKUPUNKTÚRÁS TESTSÚLY CSÖKKENTŐ ÉS MÉREGTELENÍTŐ KÚRA AKCIÓS ÁRON!

 Nyitási 

kedvezmények!

Budapest II. kerület, Szász Károly utca 2. I. emelet 12/a�Tel: 06-70-666-4959�Email: info@budaigyogyitopont.hu�www.budaigyogyitopont.hu

  

ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ
Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet

H A L L Á S V I Z S G Á LÓ, 
H A L LÓ K É S Z Ü L É K 

S Z A K Ü Z L E T 
INGYENES SZOLGÁLTATÁS: fül-, hallás- és beszédértés vizsgálat,

hallókészülék illesztés és próbahordás
EGYÉB: fülilleszték, zajvédő és uszodai füldugó készítése, 

elem és ápolószerek értékesítése

IDŐPONT-EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Tel.: 23/453-076 vagy 06-70/280-65-80  
Nyitva K, Sze, Cs 10-18 óra között

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
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

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

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

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

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 és budapesti iroda: III.ker Bécsi út 272. 

Az Óbudai Temető főbejáratával szemben. 0670-515-2211.
Budakeszi: 2092 Budakeszi Vásárhelyi Pál utca 42. 

Molnár Tibor: 0620-518-4960
www.molnar-sirko.hu
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MEZŐGAZDASÁGI  GÉPCENTRUM

www.interatzrt.hu  |  E-mail: info@interat.hu   

2060 BICSKE, CSABDI ÚT 2.
TELEFON:  +36 22 350 045, FAX:  +36 22 350 774

E-MAIL:  INFO@INTERAT.HU

KistraktorokKistraktorok
26 LE-től26 LE-től

Hivatalos

márkakereskedés
Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K–P: 7-18 

Szo: 7-13

h, v: zárva

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Parasztmájas

- disznósajt

- tepertőkrém

- sütőkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- Pácolt és grillhúsok 


