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Budakeszi Irányt� H i r d e t é s

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége 
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

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
Huber-Szabó Lőrinc +36-20-4355-413   Fekete Júlia +36-20-298-1003

Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.budaorsiingatlanszovetseg.hu

Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 
házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 

és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

attila.hadabas@gmail.comattila.hadabas@gmail.com

06 30 644 288106 30 644 2881

NYÍLÁSZÁRÓKNYÍLÁSZÁRÓK  
ILLESZTÉSEILLESZTÉSE

ZÁRAK ZÁRAK 
BEÁLLÍTÁSA, CSERÉJE BEÁLLÍTÁSA, CSERÉJE 

••  Régi ablakok szakszerű felújítása
Régi ablakok szakszerű felújítása

••  Utólagos ablakszigetelés
Utólagos ablakszigetelés

••    Hőmegtakarítás, por és zaj 
Hőmegtakarítás, por és zaj 

elleni védelemelleni védelem

••  Régi kapuk restaurálása
Régi kapuk restaurálása

••    Teljes szerkezeti és esztétikai 
Teljes szerkezeti és esztétikai 

felújításfelújítás

••  Nyugdíjasoknak és 
  Nyugdíjasoknak és 

nagycsaládosoknak:
nagycsaládosoknak:  

10%10%    kedvezénykedvezény

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

Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185

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!
Gránit egyszemélyes sírkövek 260 ezer forinttól, 

gránit urnasírok 100 ezer forinttól.

Műhely és kiállító kert: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42. 
Molnár Tibor: 0620-518-4960
www.molnar-sirko.hu
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Az M0 autóút építése a 10-estől az 
1-es főútig csak a 2020-2027 közöt-
ti uniós költségvetési ciklus első felé-
ben indulhat el - közölte a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 
az MTI-vel. A nyomvonalra előzetes 
környezeti vizsgálati dokumentáció 
készült, amely öt lehetséges alapvál-
tozatot és azok kombinációit tartal-
mazza.

A környezetvédelmi hatóság erre adott 
véleménye alapján a következő lépésben 
környezeti hatástanulmányt kell készíte-
ni, amely 3-4 lehetséges változatot vizsgál 
majd részletesen. Eredményes közbeszer-

zés és a megfelelő forrás esetén a környe-
zetvédelmi engedély 2016 őszére várható. 

A nyomvonal-változatok a 11-es és a 
10-es főút végcsomópontjától indulnak, 
innen egy 500 méter széles sávban halad-
nak a főváros közigazgatási határának tér-
ségében mintegy 18 kilométer hosszan, 
aminek több mint a fele szakaszosan alag-
útban vezet. A nyomvonallal érintett tele-
pülések: Solymár, Budapest II. kerület 
(Pesthidegkút, Budaliget), Nagykovácsi, 
Remeteszőlős, Budakeszi, Biatorbágy, 
Budaörs.

Az M0 folytatása 2x2 forgalmi sávos, 
leálló sávval ellátott lesz. A két pályát 
elválasztó sáv különíti el egymástól. 

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: Danubia Web Kft. 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. Felelős az 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

Pest megyei hírek

Csak 2020 után folytatódik 
az M0 építése

Érdemi érdek-
egyeztetést sürgetnek 

a polgármesterek
A magyar polgármesterek tízedik világ-
találkozójának résztvevői azt kérik, 
tekintsék partnernek őket - áll abban a 
zárónyilatkozatban, amelyet a MÖSZ 
tagjai fogadtak el a gödöllői királyi kas-
télyban szervezett kétnapos találko-
zón, június 29-én, ahol a települések 
fenntarthatósága, a településüzemelte-
tés, a közszolgáltatás, energiapolitika 
és környezetvédelem volt a téma.

Az MTI-hez eljuttatott, a Magyar 
Önkormányzati Szövetség (MÖSZ) elnö-
ke, Gémesi György által aláírt dokumen-
tum szerint a kistelepülési rendszer érték, 
a magyar kulturális örökség része, ezért 
mindent meg kell tenni fennmaradásá-
ért. Kifogásolták, hogy az önkormányza-
ti rendszer átalakítása csökkenti az önál-
lóságot, a nem teljes körű feladatfinanszí-
rozás pénzügyi nehézséget és működési 
bizonytalanságot okoz, s az önkormány-
zati törvény 2014-től hatályba lépő sza-
bályai nagymértékben csökkentik a kis-
települési polgármesterek egzisztenciális 
biztonságát, ezért félő, hogy egyre keve-
sebb lesz a polgármesteri feladat ellátásá-
ra alkalmas jelentkező ezeken a települé-
seken. Azt kérték a kormánytól, vizsgálja 
felül az önkormányzati hivatali létszámot, 
a kötelező közüzemi szolgáltatások átala-
kításánál pedig jelenjenek meg a reális gaz-
dasági és fenntarthatósági szempontok. 

Üdvözölték viszont az adósságkonszo-
lidációt, az önkormányzati szövetségek, 
a Kárpát-medencei önkormányzatok és 
a visegrádi országok (V4) önkormányza-
ti szintű együttműködését. Javasolták a 
Kárpát-medencei magyar önkormányza-
tok összefogásának szélesítését, s évente 
önkormányzati találkozó szervezését az 
aktuális V4-elnökség államában. 

Fogyasztóvédelmi 
panasziroda 

Pest Megyében
A Pest Megyei Békéltető Testület hon-
lapján (www.panaszrendezes.hu) a 
Panaszküldés menüpontban bármely 
fogyasztó az interneten keresztül néhány 
perc leforgása alatt elküldheti pana-
szát, kérdését, amennyiben magától nem 
tudott megállapodásra jutni egy kereske-
dővel, szolgáltatóval szembeni fogyasz-
tói jogvitában. Az eljárás egyszerű, gyors 
és ingyenes.

Másfél milliárdot szán a 
kormány szúnyogirtásra

Budapesten és további 700 települé-
sen szúnyoginvázióra lehet számíta-
ni, ezért összehangolt védekezésre van 
szükség - jelentette be Kurucz Éva kor-
mányszóvivő június 13-án Budakeszin. 
A farkashegyi repülőtéren tartott sajtótá-
jékoztatón Bakondi György, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veze-
tője azt mondta, korábban az önkor-
mányzatok látták el ezt a feladatot, de az 
össze nem hangolt szúnyogirtások sok-
szor hatástalanok voltak. A 2013-as dunai 
árvíz után viszont jól működött a köz-
ponti irányítás, ezért döntöttek e módszer 
újbóli alkalmazása mellett. A tervek sze-
rint 2-6 alkalommal végeznek szúnyogir-
tást 450 ezer hektáron légi kémiai, 350 
ezer hektáron földi kémiai és 20 ezer hek-
táron biológiai módszerrel.

Balaton Best Card az 
északi part hét településén

 
A Balaton Best régió hét települé-
se, Balatonalmádi, Alsóörs, Felsőörs, 
Csopak, Lovas, Balatonfüred és Tihany 
Magyarországon egyedülálló ingyenes 
balatoni kedvezménykártyát hozott létre, 
amellyel ingyen utazhat a Balaton Volán 
helyközi járatain Balatonfűzfő és Tihany 
között és a füredi helyi járatokon. Az ott 
tartózkodás első négy napján minden kár-
tyatulajdonosnak 40% kedvezmény jár a 
strandbelépő árából, aki pedig négy napnál 
többet tölt a Best-térségben, az ingyen für-
dőzhet. A BBC-kártyával egy-egy család egy 
hét alatt akár 20-30 ezer Ft-ot is megspó-
rolhat, hiszen nemcsak a strand és a busz 
lehet ingyenes, de 10-25% kedvezményt ad 
több múzeum, élménypark és étterem is. 
További információ: www.balatonbest.hu

Több önkormányzati szövetség vezető-
je szerint egyes kistelepülések polgármes-
terjelöltek nélkül maradhatnak az őszi 
önkormányzati választáson, ha az új cik-
lusban az ötszáz fősnél kisebb falvak veze-
tői csak bruttó 149 575 forintot keres-
hetnek. Az ősszel hatályba lépő módo-
sítás értelmében ezeknek a települések-
nek az első emberei ugyanis csak a helyet-
tes államtitkár illetményének 20 százalé-
kát kaphatnák. A lakosságszámtól függő-
en az arány legfeljebb 80 százalék lehet, 
azaz egy 30 ezer lakos feletti város polgár-
mesterének fizetése 598 ezer forint lenne.

A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének (TÖOSZ) küldöttgyűlésé-

nek új javaslata szerint senkinek ne csök-
kenjen az illetménye a szabályok változá-
sát követően – értesült a Magyar Nemzet. 
Az ötszáz fősnél kisebb falvak főállású 
polgármesterei bruttó 299 150 forintot, 
az 501-2000 fő közötti települések veze-
tői 373 938 forintot, a 2001-10 000 fő 
közöttieké 448 726 forintot keressenek. 
A következő kategóriában 523 513 forin-
tot, míg a 30 ezernél nagyobb városokban 
598 301 forintot kapnának, ami a helyet-
tes államtitkári bér 80 százalékát teszi ki. 

A TÖOSZ azt javasolja, hogy a társadal-
mi megbízatású polgármesterek illetmé-
nye a polgármester illetményének 50 szá-
zaléka legyen.

Javaslat a polgármesteri bérekért
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2008 óta, amikor a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány a helyi önkormányzattal össze-
fogásban felújította Gyimesbükkön a legke-
letibb magyar vasúti őrházat, minden évben 
egy újabb szimbólum születik a helyi és az 
anyaországi magyarok összefogásával az ezer-
éves határon. 2009-ben a Gyimesek legré-
gebbi római katolikus kápol-
nája újult meg, 2010-ben 
magyar katonai emlékhely 
létrehozásában vettünk részt 
a kápolna melletti romokon. 
2011-ben a Tatroson átíve-
lő hidat festették újra a hely-
béliek a magyarországi festék-
kel, és Hende Csaba honvé-
delmi minisztert láttuk ven-
dégül a katonai emlékhelyen. 
2012-ben a csángó kereszt-
úton állíthatott a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány is egy stá-
ciót. 2013-ban a Hitünk és 
nemzetünk kapuja és megma-
radásunk oszlopai készült el. 
2014-ben pedig a mádéfalvi veszedelem követ-
kezményeként létrejött bukovinai székely, mold-
vai és gyimesi csángó népcsoportok találkozóját 
szerveztük meg Kóka Rozália szakmai vezeté-
sével. A jövő évi célkitűzés pedig nem kevesebb, 
mint a Rákóczi-vár újjáépítésének megkezdése.

„Mádéfalva gyermekei” az egykori szé-
kely határőrvidék népéből, a székelyföl-
di Csíkszék, Háromszék, Udvarhelyszék 
falvaiból szakadtak ki a XVIII. században 
Mária Terézia uralkodása alatt. 1762-ben 
a bécsi haditanács az egykori határőr-
zők leszármazottaiból új, osztrák mintájú 
és osztrák érdekeket szolgáló határőrség 
szervezését kezdte meg Erdélyben. A szer-
vezés erőszakosan, a székelyek ősi szabad-
ságjogainak semmibevételével zajlott, akik 
előbb nagy ellenállást tanúsítottak, majd 
1763 decemberében nyílt lázadás tört ki. 
1764. január 6-án a felkelők Madéfalvára 
sereglettek, hogy népgyűlést tartsanak, 
és próbáljanak megegyezni az osztrákok-
kal. Az osztrák katonaság azonban haj-
nalban megtámadta a falut. A menekü-
lők közül sokakat lekaszaboltak a megva-
dult katonák. Reggelre kétszáznál többen 
maradtak holtan a hóban. Akik elfuthat-
tak, fejvesztve menekültek át a Kárpátok 
hágóin Moldvába. A történelemnek ezt 
a véres epizódját madéfalvi veszedelem-
ként, vagy siculicidiumként, székelyöldök-
lésként emlegeti az utókor.

A megtorlástól való félelem kb. tízezer 
embert késztetett otthona elhagyására. A 
bujdosók elrejtőztek a Gyimesek völgyei-
ben és a moldvai magyarok falvaiban, de 
új falvakat is alapítottak. Moldvában a 
XIII. századtól kezdve folyamatosan éltek 
magyarok.

1764 márciusában az udvar Hadik 
András grófot nevezte ki Erdély királyi 
biztosává, aki személyesen vizsgálta ki a 
mádéfalvi esetet és megállapította, hogy 
az osztrák katonaság jogtalanul mészá-

rolta le a székelyeket, ártatlanul űzettek 
el földjeikről, ezért kegyelmet eszközölt a 
számukra.

1774-ben az osztrákok megszerezték a 
moldvai fejedelemtől a háborúk miatt fel-
dúlt, elnéptelenedett Bukovinát, ahová 
telepeseket toboroztak. Románok, ukrá-

nok, lengyelek, zsidók, németek, csehek, 
szlovákok költöztek a Szeret, a Moldva 
és a Szucsáva folyó termékeny völgyeibe. 
Hadik András a Moldvába menekült szé-
kely bujdosókat Bukovinába hívta. Kisebb 
csoportokban el is indultak, s a XVIII. szá-
zad végére öt falut építettek maguknak 
ott: Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, 
Andrásfalva és Józseffalva.

E Kárpát-medencén kívülre került 
magyar népcsoportok képviselői mutat-
ták be dalaik és táncaik legszebb gyöngy-
szemeit a kontumáci kápolna melletti 
színpadon a Duna Televízió jóvoltából a 
világ magyarságának. Egyedülálló és kivé-
teles alkalom volt ez, 
de reméljük, hogy nem 
megismételhetetlen.

Pünkösd péntek-
jén a gyimesbükki gye-
rekek Székely kálvária 
című előadásán, majd 
Tamás József segéd-
püspök celebrálta sza-
badtéri misén vehet-
tek részt a kápolnánál a 
Magyarországról érkező 
Boldogasszony zarán-
dokvonat utasai, akik 
évek óta azért érkez-
nek ezen a napon 

Gyimesbükkre, hogy együtt indulja-
nak el a gyimesi keresztaljakkal a más-
napi csíksomlyói búcsúba. Szombaton, 
a csíksomlyói búcsú után a Hazatérés 
Bukovinából, 1941 címmel Kóka Rozália, 
a Népművészet Mestere, Magyar örök-
ség-díjas előadóművész rendezte fotóki-
állítást nyitották meg a Dani Gergely 
Magyar Tannyelvű Általános Iskola aulá-
jában, majd a csángó keresztutat járhat-
tuk be a gyimesbükki plébánia mögötti 
domboldalon. Vasárnap a Kárpátokon túli 
magyar népcsoportok egyedülálló bemu-
tatkozása után a Székelygyors fővédnö-
keként érkező Sebő Ferenc és együttesé-
nek kiskoncertjét, a Hitünk és nemzetünk 
kapuja és megmaradásunk oszlopainak 
bejárását és a szabadtéri szentmisét köve-
tően az őrházhoz érkezett a Történelmi 
Székelygyors Gábor Áron születésének 
200. évfordulójának tiszteletére feldíszí-

tett mozdonya a Csíksomlyó 
expressz tavaly már megis-
mert Mátyás király-mozdo-
nyával együtt. 

A kárpát-medencei 
magyarság második legna-
gyobb zarándoklatának lét-
rejöttében az első lépést 
ugyan a vasúti őrház fel-
újítása jelentette, de a ren-
dezvény elmúlt hét évi fel-
ívelése Salamon József, 
Gyimesbükk plébánosa és 
a kétnemzetiségű település 
önkormányzata, élén Görbe 
Vilmos polgármester elköte-
lezettségének, az őket támo-

gató helyi közösség munkájának és a Duna 
Televízió élő egyenes adásának köszönhe-
tő. Külön elismerés illeti Bánkuti Ákost, 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány kuráto-
rát, a rendezvény gyimesbükki szervezőbi-
zottságának évek óta a Duna TV élő adása 
miatt különösen felelősségteljes koordiná-
tori feladatait vállaló tagját, hogy váratlan 
családi kötelezettségei ellenére sem hagyta 
cserben a rendezvényért felelősséget érző, 
határon túli szervezőtársait. 

KÁPOLNASZENTELÉS 
A SZÉP-HAVASON

Pünkösd hétfőjén Tamás 
József, a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Érsekség 
segédpüspöke szentelte fel 
az Árpád-korinak tartott 
kápolnarom helyén a szin-
tén Budakeszihez köthető 
Szép-havas Egyesület szer-
vezésében az elmúlt évek-
ben felépített Szent Lélek-
kápolnát, ahol ez alkalom-
mal az első keresztelőt is 
megtartották.

Koós HutásKatalin
Fotók: Herein Gyula

PANORÁMA

Pünkösdvasárnap a Gyimesekben

nok lengyelek zsidók németek csehek
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Budakeszi önkormányzata tavaly szep-
temberben díjat alapított, mellyel azon 
egészségügyi dolgozók jelentős ered-
ményt hozó munkáját ismeri el, akik 
Budakeszi egészségügye érdekében 
hosszabb időn át kiemelkedő mun-
kát végeztek, a településhez kötődő-
en életpályájukkal elkötelezettségüket 
bizonyították az egészségügyi élethi-
vatás mellett. Az első két díjazott, dr. 
Hamvas Miklós és dr. Türke István 
július 4-én a Semmelweis-napi megem-
lékezésen vehette át a díjat a budake-
szi városházán.

Dr. Türke István 1969. június 6. óta körze-
ti háziorvos Budakeszin, s állandó helyet-
tesítéseket látott el a környező települése-
ken is, így Telkiben, Budajenőn, Perbálon, 
Nagykovácsiban. 1993-ig megbízott soro-

zó orvos volt a honvédségnél. 
1969-től a budakeszi általános 
iskola orvosa. 1975-től, a sport-
orvosi képesítés megszerzése 
után, a Vasas Sportegyesület 
budakeszi sporttagozatának 
sportorvosa lett. Praxisát 2003-
ban adta át dr. Csabai Imre 
háziorvosnak. 45 éve dolgo-
zik a Budakeszi Egészségügyi 
Alapellátó Intézményben. 
Körzetében nyugdíjas helyettes 
háziorvosként még ma is végzi 
gyógyító munkáját. 

Dr. Hamvas Miklós 1960 
óta él Budakeszin, s 1966-ban kapott 
diplomát. 1967. január 15-től a város 
első kinevezett fogorvosa. Eleinte egyet-
len fogorvosként 4+2 rendszerben dol-

gozott, ami azt jelentette, 
négy nap felnőtt fogásza-
ti ellátást két nap gyermek 
fogászati rendelés köve-
tett. 1985-ig fogászati ren-
delést végzett a Széchenyi 
István Általános Iskolában, 
1967-1997 között magán-
rendelést is vállalt. A 80-as 
évektől a 90-es évek ele-
jéig csoportvezető főor-
vosként az adminisztrá-
ciós feladatokat is ellát-
ta. 1997-től az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
által finanszírozott rendelés-

ként folytatja a területi fogászati ellátását. 
Részt vett Budakeszi Vöröskereszt mun-
kájában, véradásokat szervezett, melyért 
kitüntetésben is részesült. 

Budakeszi egészségügyéért

Közös közterület-felügyelet
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa 2014. július 1-jével létrehozta a 
Buda környéki közterület-felügyeletet, mint önál-
ló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan műkö-
dő költségvetési szervet Budakeszi, Budajenő, 
Nagykovácsi, Perbál és Tök önkormányza-
tának működtetésében és finanszírozásában. 
Az összefogás mintegy huszonhétezer embert 
érint. Egy-egy településen ezután akár több köz-
terület-felügyelő is megjelenhet, ha szükséges, 
miközben jelenleg több helységben egyáltalán 
nincs ilyen státusz. Indításként négy közterület-
felügyelőt alkalmaz a társulás a résztvevő telepü-
lésekkel közösen meghatározott ellenőrzési terv 
alapján, esetenként hétvégén és éjszaka is, a lakos-
ság nagyobb biztonsága érdekében.

A főváros forgalmában is fontos sze-
repet betöltő agglomerációs járatok 
közül a Budakeszire közlekedő 22-es 
járatcsalád vonalán is új, alacsony-
padlós és akadálymentesített jármű-
parkkal veszi át július folyamán az 
autóbuszos közösségi közlekedés szol-
gáltatását a Volánbusz a Budapesti 
Közlekedési Központ megrendelésére.

Korszerű MAN A21 Lion’s City autóbusz-
ok állnak forgalomba. Alacsonypadlósak, 
akadálymentesítettek, kamerarendszer 
és légkondicionálás működik bennük. 
A kerekesszékes utazást kihajtható rámpa 
is segíti.

A Magyarországon először megjelenő, 
Euro 6 normának megfelelő járműveket 
környezetkímélő motorral és a környezet-
terhelést csökkentő, automata sebesség-
váltóval gyártották. Minden harmadik új 
járműbe beépített automata utasszámláló 
támogatja a forgalomszervezési feladato-
kat. A FUTÁR utasinformációs rendszer 
az utastérben és a jármű oldalain kijelző-
kön folyamatosan tájékoztatnak a járat 

útirányáról és a soron következő megál-
lókról. Az új, környezetbarát buszokkal a 
főváros és az agglomeráció légszennyezése 
jelentősen csökkenthető. 

A szolgáltatóváltással a járatszámok és 
a tarifák nem változnak, a menetrendek 
továbbra is a meglévő fővárosi BKK-
rendszerbe illeszkednek. A menetrendi 
bővítésekről (pl. a 4-es metróvonalhoz 
csatlakozó közvetlen járatokról) az önkor-
mányzat és a közlekedésszervező között 
jelenleg is folynak a tárgyalások.

Új buszok a 22-es vonalán

A város turisztikai vonzerejének növelése 
céljából Budakeszi önkormányzata pályá-
zatot ír ki a város egyedi szlogenjének 
megtalálására. A rövid, frappáns, idegen 
nyelvre könnyen lefordítható, ötletes és 
hiteles javaslataiból bárki legfeljebb három 
pályázatot nyújthat be postán a városhá-
zán (Fő u. 179.), e-mailen a pm.titkar@
budakeszi.hu címen „Budakeszi szlogen” 
jelszóval. A legjobb ötletet a kiíró nettó 
ötvenezer forinttal díjazza.

Budakeszi önkormányzata pályá-
zatot hirdet a városban fellelhető leg-
jobb receptgyűjtemények összegyűjtésére. 
A legalább tíz receptet tartalmazó 
gyűjtemény tükrözze Budakeszi nemze-
tiségi (magyar-sváb) sajátosságait, tartal-
mazza a recept eredetének, a városhoz 
való kapcsolódásának leírását, s azo-
nos arányban sorakoztasson fel levese-
ket, főételeket és süteményeket. A győz-
tes receptgyűjteményt közzé teszik az 
önkormányzat honlapján és nettó har-
mincezer forinttal honorálják. Egy pályá-
zó maximum három pályázatot adhat 
be, postán a városházán (Fő u. 179.), 
e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu címen 
„Budakeszi legjobb receptjei” jelszóval.

A pályázó pályaművének beadásával 
szerzői jogáról lemond. A győztes a későb-
biekben a szlogenre semminemű igényt 
nem nyújthat be. A szlogennel Budakeszi 
önkormányzata rendelkezik, azt szaba-
don, korlátozás és a meghirdetett díjon 
felüli egyéb ellenszolgáltatás nélkül fel-
használhatja és módosíthatja. A kiíró 
fenntartja azt a jogot is, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítja, és nem 
hirdet nyertest.

A pályázatok beadási határideje: 
2014. július 30. 12 óra.

Nyári 
gyermekétkeztetés
Pályázott és 735 680 forint visz-
sza nem térítendő állami támo-
gatást nyert szociális nyári gyer-
mekétkeztetésre Budakeszi 
önkormányzata. Az összeget 
nyolcszázezer forinttal kiegészí-
tették, így a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat felmé-
rése alapján hatvankét budake-
szi rászoruló gyermek negyven-
négy munkanapon át, június 23. 
és augusztus 22. között ingyene-
sen étkezhet az Idősek Napközi 
Otthonában.

Budakeszi turisztikai 
szlogenjét és a legjobb 

recepteket keresik

dr. Türke István
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Június 23-án elhunyt Baróti István 
nemzetközi hírű orgonaművész, az 
esztergomi bazilika orgonistája és 
karnagya. A liturgiával és a hang-
szerek királynőjével kisdiák korában 
Budakeszin ismerkedett meg köze-
lebbről, majd több mint hat évtize-
det szolgált kántorként, ebből tizen-
négyet Máriaremetén, közel negyvenet 
Esztergomban.

„A rezgés, ami kisgyermekként elkapott, a 
harangkötél volt Budakeszin. Kati nénivel 
ketten harangoztunk a miséken, s a kötél 
lehozta a harang hangját. Az óra elütöt-
te az időt, mi fülünkhöz tartottuk a köte-
let, s mikor abbamaradt a hangütés, akkor 
húzni kezdtük. Azután amíg várakoztunk, 
a hátamat nekitámasztottam az orgoná-
nak, és akkor egy másikfajta rezgést érez-
tem: az orgona búgó basszusait és a sze-

lepek kattogását. Ettől kezdve a fülemet 
már az orgona oldalához tapasztottam, és 
mindig csak azt a hangot akartam hallgat-
ni, amit az orgona kiadott magából.” - nyi-
latkozta egy interjújában. 

Baróti István Csíkszentdomokoson szü-
letett 1940-ben. Orgonaművész-tanári 
oklevelét 1967-ben szerezte a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. A budapesti 
Járdányi Pál Zeneiskolában négy évti-
zedes tanári munkássága során orgonis-
ták nemzedékeit nevelte fel, köztük nem 
egy, pályáját Budakeszin kezdő tanítványt 
is.  1980-tól az Esztergomi Érseki 
Hittudományi Főiskolán, 1992-től a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyház-
zenei tanszakán is tanított. 1975 óta volt 
az esztergomi főszékesegyház orgonistá-

ja és karnagya, ő tervezte a bazilika újjá-
épülő orgonáját. Orgonaművészként Liszt 
Ferenc vallási témájú műveinek egyik leg-
kiemelkedőbb magyarországi tolmácso-
lója. Orgonaszakértőként 1985 és 1988 
között részt vett Magyarország orgonái-
nak teljes felmérésében és számos orgo-
na tervezésében. Az esztergomi bazili-
ka orgonájának folyamatban lévő fel-
újítása mellett a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem orgonája hangkép-
ének, diszpozíciójának tervezője, építésé-
nek művészeti szakértője volt.

A főszékesegyház saját halottjának 
tekinti. Hamvait július 18-án 16 órá-
tól kezdődő szertartás keretében helyezik 
örök nyugalomra az esztergomi bazilika 
altemplomában. 

Életének 82. évében elhunyt Kruzslicz 
Ferenc, akit békéssámsoni röpcédulá-
zásért a Magyar Ellenállási Mozgalom 
tagjaként 23 évesen, 1955-ben bebör-
tönöztek. Családjával Budakeszin élt 
az Erkel utcában. 
Június 25-én búcsúz-
tatták a budakeszi 
temetőben.

A mozgalmat 1950-
ben négy húsz év körü-
li idealista fiatalember, 
Annus István, Cseszkó 
Ferenc, Györgyi Ferenc 
és Setény János határozta el, hogy tegyen 
valamit a sztálinista-rákosista diktatúra 
ellen. Hasonló parasztfiatalok csatlakoz-
tak hozzájuk, köztük Kruzslicz Ferenc is. 
Szervezeti szabályzatukban így fogalmaz-

tak: „Mi, fiatalok összejöttünk a célból, 
hogy harcoljunk a kommunizmus ellen, 
mely hazánkat elnyomja, s rabságban tart-
ja, s nemzeti függetlenségünk hagyomá-
nyait nem tartja tiszteletben.”

A maguk fabrikálta 
nyomdával röpcédulákat 
gyártottak: Sír a magyar 
róna, ruszki csizma 
nyomja; Le a vörös ter-
rorral! Független magyar 
hazát!; Le az ÁVH-
val!; Hazafias Népfront 
- Népámítás, ne támo-
gasd!; Tanácsválasztás - 

komédia, ne szavazz!; Takarodjon hazánk-
ból a szovjet megszálló!;  Béremelést, szer-
vezkedési jogot!

Röpcéduláikat Tótkomlóson, Oros-
házán, Vásárhelyen, Békéscsabán, majd 

egyre távolabb, végül már országosan 
terjesztettek. Négyéves működés után 
bukott le a mozgalom. Az 1955-ös per-
ben az ügy első- és másodrendű vádlott-
ját, Annus Istvánt és Zöld Imrét halálra 
és teljes vagyonelkobzásra ítélték, melyet 
később az Elnöki Tanács életfogytigla-
ni börtönre változtatott. A harmadren-
dű vádlott Hegedűs László tíz, a negyed-
rendű vádlott Cseszkó Ferenc tizenöt, az 
ötöd rendű vádlott Arany Tóth Ferenc 
tizenkét évet kapott.

Még tizenöt fiatalt ítéltek el: Makszi 
István, Györgyi Ferenc, Setény János, M. 
Tóth Sándor, Pleskonits István, Major 
János, Pál János, Tóth István, Matók 
István, Matók József, Tóth József, Lengyel 
István, Benyhe Gyula, Bálint Mihály és 
Kruzslicz Ferenc büntetése tizenkettő-
től három évig terjedt. Többségük csak az 
1963-as amnesztia után szabadult. 

Koós Hutás Katalin
Orgoványi István tanulmánya  alapján

Budakeszi hírek

Az 1999-ben a Makkosmáriai Templomért 
Alapítvány jóvoltából felújított tető mos-
tanra javításra szorult. Hidas Mátyás 
és Herein Gyula kezdeményezésére feb-
ruár végén egy darus kocsi segítségével 
kijavították a hibák jelentős részét. De 
jócskán maradt javítani való az akkor ren-
delkezésre álló eszközökkel el nem érhe-
tő területeken.
 
Április végén Herein Gyula 
kezdeményezésére folytató-
dott a munka ugyanannak az 
ipari alpinista vállalkozásnak a 
közreműködésével, akik 1999-
ben is végezték a felújítást. 
A kezdetben 630 000 Ft + 
áfára becsült javítási költség 
a pótmunkákkal együtt végül 
730 000 Ft + áfa lett, melynek fedezetét 
Herein Gyula, a Német Önkormányzat, 
Herein István, Mayer Gábor, Hidas 
Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület és 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány állta.

A tetőcserepeket a teljes felületen a 
helyükre igazították, több száz cserepet 
kicseréltek. A bádogozás javították. Több 
négyzetmétert vakoltak, színeztek, javítot-
ták a reflektorokat, a vörösréz csatornát és 
a vízelvezetést 
Az egész tor-
nyot átvizsgál-
ták. Beázások 

a meghibásodott 
cserepek miatt 
ugyan mutatkoz-
tak a padlástérben, 
de a templombel-

sőben kárt nem okoztak, mert az 1999-es 
felújításkor a cserepek alatt fóliázták az 
egész tetőteret. A falak alulról vizesednek, 
mivel nincs szigetelésük. Ez a probléma 
még megoldásra vár. 

Elhunyt Kruzslicz Ferenc

Kijavították a makkosi templom tetejétPályázat a családról 
mindenkinek

A Gyerek-köztársaság Egyesület pályáza-
tot hirdet Az én családom és Apa a család-
ban címmel. Nevezési kategóriák:

I. Vizuális kategória - fotó vagy rajz 
(bármely technika alkalmazható)

II. Irodalmi kategória - vers vagy próza 
(maximális terjedelem: 4 A/4-es oldal, 1,5 
sortávolság, 12-es betűméret)

Korcsoportok:
1. Gyermek (6 -14 éves korig)
2. Felnőtt (15 - 99 éves korig) 
A pályaműveket 2014. július 15-ig 

kérik eljuttatni a budakeszi városháza 
ügyfélszolgálatára jeligével ellátva, vagy 
elektronikusan a pm.titkar@budakeszi.hu 
e-mail címre. A művek mellé borítékban 
csatolva, az elektronikusan küldött 
művekhez is kérik az elérhetőségi adatokat. 
Eredményhirdetés 2014. augusztus 23-án 
a Családi Napon a vitorlázó repülőtéren 
lesz. A legjobb pályázatot értékes 
tárgynyereményekkel jutalmazzák.

Elhunyt Baróti István orgonaművész
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Elismerés budaörsi pedagógusoknak 
és egészségügyi dolgozóknak

Június 18-án ünnepi ülés 
keretében Wittinghoff 
Tamás polgármester 
Szakály Mátyás Pedagógus 
Emlékérmet adott át 
Vágóné Némethy Adrien 
napközis nevelőnek, 1998 
óta a Mindszenty József 
Római Katolikus Óvoda 
és Nemzetiségi Német 
Nyelvoktató Általános 
Iskola pedagógusának, aki 
testnevelő tanárként és 
osztályfőnökként is magas 
színvonalon végezte a mun-
káját. Melczer Vilmosné 
Kati néninek, 27 évig, 
2012-es nyugdíjazásáig a mai Zippel-
Zappel Német Nemzetiségi Óvoda óvó-

nőjének. Óváriné Kisgyörgy 
Dórának, a Csillagfürt Óvoda 
óvodapedagógusának. Berente 
Imrénének, a Kesjár Csaba 
Általános Iskola igazgató-
helyettesének, a Piros Rózsa 
Dalkör alapító tagjának, művé-
szeti vezetőjének négy évti-
zedes kiemelkedő pedagógusi 
munkájáért. 

Budaörs Egészségügyéért 
Díj kitüntetésben része-
sült Balázsiné Jónás Katalin 
asszisztens, 1988 óta a buda-
örsi rendelőintézet munka-
társának; tizenöt éve szintén 
a budaörsi rendelőintézetben 

nyugdíjasként is dolgozó Marosi Károly 
asszisztensnek.  

A budakeszi járás hírei

Összesen tizenkét, a II. világháborúban 
elesett német és magyar katona marad-
ványát találták meg a Várkert Bazár fel-
újításán májusban a Lánchíd utcában 
- közölte Töll László, a HM társadal-
mi kapcsolatok és háborús kegyele-
ti főosztályának vezetője június 20-án 
Budapesten.

A feltárás során az előkerült ruhagom-
bok, ruhadarabok és azonosító jegyek 
alapján bebizonyosodott, hogy német és 
magyar katonákat találtak. Egy magyar és 
négy német azonosító jegy olyan állapot-
ban került elő, hogy azok alapján azt is 
meg lehet mondani, kik voltak a katonák. 
A magyar katonát Huba Józsefnek hív-
ták, budapesti lakos volt. A HM az elesett 
katona lányát is megtalálta, aki számá-
ra megnyugtató volt, hogy édesapja méltó 
helyre kerülhet bajtársai mellé, a budaörsi 
német-magyar katonai temetőbe.

A négy német azonosító jegyet elküld-

ték a német társszervnek, akik majd átkül-
dik az adatokat a HM-nek. Annyi viszont 
már kiderült, hogy a négy katona Mária 
Terézia SS-alakulatánál szolgált. Ezen ala-
kulatot főként magyarországi sváb fiata-

lokkal töltötték fel, így az is lehetséges, 
hogy a német azonossági jeggyel rendelke-
ző katonák között is van magyar.

A katonák biztosan Budapest 1945. 
januári ostroma során estek el, amikor a 
szovjetek olyan szűkre szorították az ost-

romgyűrűt, hogy a védők gyakorlatilag a 
budai vár területére szorultak vissza. Ez a 
második világháború egyik „legöldöklőbb 
ostroma” volt 1944 karácsonyától 1945. 
február középig, amikor több tízezer kato-
na esett el, különösen a kitörés vonalán: 
a budai vár, a Széll Kálmán tér, a Széna 
tér és a Szilágyi Erzsébet fasor területén, 
ahol a különböző felújítások, munkála-
tok során bárhol előkerülhetnek még egyé-
ni, vagy akár tömegsírok is.   (forrás: MTI)

Rost Andrea 
Budapest díszpolgára
Június 19-én átadták Budapest díszpol-
gári címeit a Fővárosi Közgyűlés ünne-
pi ülésén. A szabadság napja alkalmá-
ból tartott ünnepségen Tarlós István 
főpolgármester kiemelte, hogy 1991. 
június 19-én hagyta el Magyarországot 
az utolsó szovjet katona. E dátumot 
2001-ben a kormány emléknappá nyil-
vánította.

Tarlós István emlékeztetett arra, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnök többször 
kijelentette, erős és sikeres főváros nél-
kül nincs erős és sikeres Magyarország. 
A cselekvéshez, az eredményekhez jó pél-
dák, remek alkotói, művészi és sporttelje-
sítmények kellenek, ezek fejeződnek ki a 
most kitüntetendő új díszpolgárok életút-
jában − emelte ki a főpolgármester. Az idei 
tizenhárom díjazott Kovács Ágnes olim-
piai bajnok úszó, Psota Irén színművész, 
Rost Andrea operaénekes, Csoóri Sándor 
költő, esszéíró, politikus, Faragó Tamás 
olimpiai bajnok vízilabdázó, Jelenits 
István piarista szerzetes, teológus, Kocsis 
Zoltán karmester, Ránki Dezső zongora-
művész, Rubik Ernő építész, játéktervező, 
a Rubik-kocka feltalálója, Taróczy Balázs 
teniszező, Tóth József válogatott labda-
rúgó, az Aranycsapat tagja. Posztumusz 
kitüntetésben részesült Czibor Zoltán, 
az Aranycsapat csatára, és Rónay György 
költő, volt országgyűlési képviselő. (MTI)

A katonák a budaörsi temetőbe kerülnek

Szülővárosa emlékművet állított 
a világhírű, biai születésű Hantai 
Simonnak. A festőművész egykori 
házánál felállított, több mint két méter 
magas, carrarai és ruskicai márvány 
szoborcsoportot június 17-én avatták 
fel. Az alkotást a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázata 4,5 millió, az önkor-
mányzat 2,5 millió forinttal támogatta.

Az emlékmű alkotója, Szinte János évtize-
dekig Franciaországban élő és alkotó szob-
rászművész, akinek ez az első magyaror-
szági köztéri alkotása. A szoborcsoport 
egyik oszlopán a világhírű festő barátja, 
a Kossuth-díjjal kitüntetett Juhász Ferenc 
költő Hantainak címzett verse olvasha-
tó. Szinte János az MTI-nek elmondta: 
„ez az emlékmű abban tér el más közté-
ri, művészekről állított szobortól, hogy 

itt nem magát Hantai 
Simont jelenítettem 
meg, hanem neki aján-
lom fel ezt a kompozí-
ciót”. 

A Ludwig Múzeum 
Kortárs Művészeti 
Múzeumban május 9. 
óta látogatható a Hantai-
életműkiállítás, ame-
lyen a Franciaországban 
világhírűvé vált magyar festő 68 munká-
jával találkozhatnak a látogatók. A múze-
um és a Hantai család együttműködésé-
ben megvalósuló kiállítás anyagát elsősor-
ban a család és annak barátai tulajdoná-
ban álló, többségében eddig nem látható 
munkákból, továbbá a Magyarországon 
őrzött képekből állították össze. Hantai 
Simon leghíresebb munkái az általa kifej-

lesztett pliage techniká-
val készültek, melynek 
lényege, hogy a festő 
nem keretre feszítette a 
vásznat, hanem össze-
gyűrte, illetve összehaj-
totta azt, és úgy kent rá 
festéket, sajátos abszt-
rakt mintázatokat létre-
hozva. A tárlat augusz-
tus 31-ig látogatható.

Hantai Simon 1922-
ben született Bián. 

Tanulmányait Aba-Novák Vilmos és 
Kontuly Béla vezetésével végezte, majd 
a negyvenes évek végén Franciaországba 
emigrált. A hatvanas évektől dolgozta 
ki sajátos pliage technikáját. Az 1982-
es Velencei Biennálén Hantai képviselte 
Franciaországot, ezt követően visszavo-
nult a nyilvánosságtól. 2008 szeptemberé-
ben, párizsi otthonában hunyt el.   (MTI)

Emlékmű Hantai Simonnak

Berente Imréné
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Jó itt élni, jó itt lenni
Ezzel a szlogennel ünnepelte Biatorbágy 
a közel egymilliárd forintos uniós 
pályázati pénzzel támogatott, funkció-
bővítő városfejlesztési beruházásainak 
befejezését a Füzes-patak városrészben 
június 28-29-én. 

A Biatorbágyi Városünnep rendezvény-
sorozat egyik eseményeként június 21-én 
adták át a városháza bővítésével meg-
valósított új ügyfélszolgálati teret, ahol 
remélik, hogy a későbbiekben 
okmányirodai feladatokat ellá-
tó kormányablak is működ-
het. Június 22-én, úrnapján a 
torbágyi templombelső resta-
urálása miatt a Füzes-patak 
partján tartották a háromszáz 
éve újjáalapított római kato-
likus egyházközség szentmi-
séjének, majd az úrnapi kör-
menetnek. Az Öntöde utca 
és Fekete köz között felavat-
ták a német anyanyelvűek 
1946-os elűzésének memen-
tójára állított szoborkompozí-
ciót. Lelkes Márk szobrászmű-
vész alkotását. 

Június 28-29-én a Füzes-
patak partján kialakított parkot, 

sétáló és kerékpárutakat, valamint a 
Fűzfalu építményeit vehették birtokba a 
biatorbágyiak. A 2014 perc, azaz 33 óra 
34 percnyi folyamatos kispályás focibaj-
nokságra közel hetven csapat, többek 
között a színész-, a média- és a parlamen-
ti válogatott kapott meghívást. A foci mel-
lett színes, minden korosztályt megszó-
lító kulturális programok, gyermekmű-
sorok és koncertek várták a város lakó-
it és Biatorbágyra látogatókat. A Zöld-
völgy legújabb látványossága a viadukt 
két hídja között felvezető elegáns lépcső-
sor, amelyen felsétálva mintha egy kilátó-
ba érnénk, csodálhatjuk a biatorbágyi kilá-
tást a vasúti forgalomból régóta kivont, 
vasúttörténeti érdekességnek számító két 
völgyhíd egyikén.

Juhász Ferenc 
az első díszpolgár

A 86 esztendős, kétszeres Kossuth-díjas 
költő 1928-ban született Bián. nek adomá-
nyozta. A Halastóra néző házukban nevel-
kedett Gyula öccsével együtt, aki később 
történészként akadémikus, az Országos 
Széchenyi Könyvtár főigazgatója volt. 
Kőműves apja, cselédlány anyja nagy sze-
génységben élt, nehezen nevelték gyerme-
keiket. Az elismerést Tarjáni István polgár-
mester a Hantai-emlékmű avatóünnepsé-
gén nyújtotta át a kitüntetettnek.

A kortárs magyar poétika egyik meg-
határozó alakjaként számon tartott költő 
felesége és két lánya kísértében vett részt 
a testvéreként szeretett gyermekkori barát-
ja, a szintén Biáról elszármazott világhí-
rű festőművész Hantai Simon tiszteletére 
emelt szoborkompozíció leleplezésén, ahol 
az ünnepség keretében Tarjáni István pol-
gármester méltató szavait követően vehet-
te át a díszpolgári okiratot. (biatorbagy.hu)

A biatorbágyi városünnepen több évti-
zedes gyógyító munkájuk és közös-
ségi tevékenységük elismeréséül dr. 
Stierbach Imre a Biatorbágy Városért 
életműdíjat, dr. Juhász Zsuzsanna 
és dr. Tálas-Tamásy Tamás pedig a 
Biatorbágyért kitüntetésben részesült.

A Bián született Stierbach Imre1971-ben 
summa cum laude szerzett orvosi dip-
lomát, hogy aztán élete egyetlen mun-
kahelyén, a biatorbágyi Táncsics utcai 
rendelőben az Istentől kapott küldetés-
nek tekintett orvosi hivatását teljesítse. 
A több mint négy évtizedes orvosi szol-
gálat mellett a helyi református gyüle-
kezet presbitere, rövid ideig főgondno-
ka is volt. 

A szintén biai születésű Dr. Juhász 
Zsuzsanna 1997-ben lett a telepü-
lés eéső gyermekorvosa. A Baross utcai 
Hétszínvirág Gyermekegészségügyi 
Központ létrehozója, az Egészséges 
Biatorbágyért Közhasznú Egyesület alapí-
tója, mely civil szervezet fontos helyi szű-
rőprogramok megvalósítója lett.

Dr. Tálas-Tamássy Tamás 1981-től 
Biatorbágy egyik körzeti orvosa nyugdíja-
zásáig. Jelenleg a József Attila utcai rende-
lő egyik háziorvosa. Önkormányzati kép-
viselőként és szakbizottsági tagként tevé-
kenyen részt vett a település egészségügy-
ének minőségi fejlesztésében. Alapító tagja 
az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú 
Egyesületnek és alapítója a Biatorbágyi 
Polgári Körnek.                 (biatorbagy.hu)

Orvosok BiatorbágyértSzép porta 
Biatorbágyért 2014

„Szép porta Biatorbágyért” elismerés-
ben részesült a nyolcvanas éveikben járó 
házaspár, Willinger Antal és felesége, akik 
magas koruk ellenére egész évben odafi-
gyelő gondossággal tartják rendben lakó-
ingatlanuk környékét, művelik annak 
udvarát és kertjét. Ezért az idei négy jelölt 
közül a város képviselő-testülete nekik 
ítélte oda a kulturált kertvárosi lakókör-
nyezet példaértékű ápolásáért járó emlék-
táblát és oklevelet.

A díjjal 2012-ben a Hajzuk-család 
(Szabadság út 5.), 2013-ban a Lukács csa-
lád (Diófa utca 6.), míg idén a Willinger 
család (Móricz Zs. u. 5.) munkáját ismer-
te el a városvezetés.

Biatorbágy büszkesége 
− Ifjúsági Ki mit tud?
A Biatorbágyi Faluház Ifiklubja tehet-
ségkutató versenyt indít olyan 14–25 év 
közötti fiatal számára, akik megmutat-
nák a tudásukat Biatorbágynak. A verseny 
kategóriái:
–  tánc (a néptánctól a modern irányzatokig)
–  ének (a népi énektől a modern stílusokig)
–  hangszeres zene (szóló vagy együttes for-

májában)
A produkciók hossza: maximum 5 perc.
A szakmai zsűri mellett a közönség is szavazhat.

A verseny győztesei értékes jutalmakat 
kapnak, továbbá elnyerik a 2015-ös év 
„Biatorbágy Arca” címét. Fellépési lehető-
séget kapnak az önkormányzati rendezvé-
nyeken, és kiemelt szerepük lesz a 2015-ös 
városünnepen. 

Jelentkezési határidő: 
2014. október 23. a faluházban.

Selejtező: november 9. 
Döntő: november 23.

A budakeszi járás hírei

A biatorbágyi általános iskola 3. a. osztályának 
színes kupakokból készült alkotása
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Páty különösen büszke különleges táji 
értékeire, háromszáz borospincét rejtő 
pincefalujára, amely közel egy ember-
öltő óta ad otthont a pátyi pincenapok 
rendezvényeinek. Székely László pol-
gármester a június 13-15. között meg-
rendezett fesztivál családias hangu-
latát emelte ki a finom borok, ízletes 
ételek, kellemes zene, a családi progra-
mok, a jó levegő és a gyönyörű környe-
zet mellett.

A falu díszpolgára, M. Sarlós Erzsébet 
Harmónia című kiállításával és Szádváriné 
Kiss Mária Pátyi portrék című, a pátyi 
önkormányzat gondozásában megjelent 
könyvének bemutatójával kezdődött a ren-
dezvényfolyam. A péntek esti hangulatot a 
These Flyers, a Susnset, az AWS, a 3land 

és a Pedigazicánaktetszik 
együttesek biztosították a 
könnyű és blues zenét ked-
velőknek. Szombat reggel a 
pincehegyen már készültek 
a bográcsos ételek a látoga-
tóknak, miközben a műve-
lődési házban a sakkverse-
nyen három korosztály mér-
hette össze tudását. Délután 
a pincehegyen a Rudimental 
dobosai rezegtették a kör-
nyék levegőjét és a szíveket, 
majd a Panic Crew Hip-Hop 
Tánciskola, a Kéknefelejcs 
tánccsoport, Galántáról a Stilla Pectrus 
női kar és a pátyi Fürgelábú cigány tán-
cosok mutatkoztak be. Este a RáZene 
városi fúvószenekar koncertje követke-

zett, majd az Állami 
Művészegyüttes Roma 
Hungaricum címmel 
játszott cigányzenét.  
Az ExperiDance tíz 
táncosa nagy sikert ara-
tott a Pincehegyi vil-
lámcsárdás című műso-
rukkal, végül a Swamp 
Sixty Rock Band ját-
szott.  

A vasárnapi gyer-
mekprogramok széles 
skálája mellett pátyi 
egyesületi csoportok 
mutatkoztak be. Este 
a Kunterbunt tánc-

csoport, a Pátyi Népzenészek és Tintér 
Gabriella műsora után a Gríz zenekar és a 
DJ Face diszkó zárta az idei rendezvény-
sorozatot. 

XXI. Pincenap

A budakeszi járás hírei

A Pincenapok keretében 
a vasárnapi istentisztele-
ten Szabó István, a Duna 
melléki Református 
Egyházkerület püspöke 
és Albert Miklós orgo-
naépítő mester részvéte-
lével ünnepélyes keretek 
között vette birtokba a 
gyülekezet az eredetileg 
1894-ben Szalay Gyula 
orgonaépítő készítette 
hangszert. 

Az ezredfordulóra erőteljesen elhasználó-
dott orgonának a barokk hangzásvilágnak 
és a műemlékvédelmi hatóságnak is meg-
felelő felújítását Albert Miklós győri orgo-
naépítő vállalta. Először a karzatmellvéd-

be épített egy teljesen 
új orgonarészt, hat 
regiszterrel (hat síp-
sorral), 2004 karácso-
nyára, adományokból 
és az Egyházkerületi 
Orgona Alap kétmil-
lió forintos támo-
gatásával, 4,5 mil-
lió forintért. Az idő-
közben nyolcmillió-
ra nőtt adománykeret 

azonban kevésnek bizonyult a folytatásra, 
hiszen csupán az orgonaszekrény restau-
rálása három millió forintba került. A gyü-
lekezet imádságaira végül válasz érkezett. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 

kapták meg a hiányzó másik nyolc mil-
liót, így 2014 júniusára a teljes orgona 
elkészült, tizenhat regiszterrel, összesen 
húszmillió forintért. A felújított orgoná-
ban egy sípsor eredeti, a többi új. A 1012 
sípos orgonát Vizi Dávid kántor szólaltat-
ta meg teljes hangzásában, huszonkét év 
után először.

Ritka pillanat egy közösség életében 
mikor orgonát avatnak. A különleges 
alkalmat orgonakoncerttel tették emléke-
zetessé Vizi István, Vizi Dávid és ifj. Vizi 
István közreműködésével, fuvolán Bencze 
Réka játszott a legnagyobb barokk zene-
szerzők, Bach, Buxtehude és Pergolesi 
műveiből.                                       − h −

Református orgonaavató 

Halálos gázolás 
a Rákóczi úton

Súlyos baleset történt június 12-én dél-
előtt a Rákóczi út és a Kincsem köz 
találkozásánál. Egy Zsámbék irányá-
ba tartó kisteherautó előzés közben a 
baloldali sávban elgázolt egy vele egy 
irányban haladó 64 éves kerékpárost. 
A nő a Kincsem közbe, balra kanyaro-
dott volna, s csupán egy méter válasz-
totta el, hogy a közbe beérjen.
 
A mentők kiérkezéséig egy közeli üzlet-
ből kiszaladó, egészségügyi végzettségű nő 
újraélesztette a sérültet. Más segítségnyúj-
tókkal közösen a sérült keringését fenntar-
tották, de a légzését nem tudták visszaállí-
tani. A balesetet szenvedett nőt mentőheli-
kopterrel egy budai kórházba szállították, 
ahol két nap múlva belehat súlyos kopo-
nyasérüléseibe.                                   h.

Az Erkel u. 9-ben, június 12-én kora 
délután kigyulladt Pálfalvi Ferenc nyu-
galmazott tanár és felesége, Kreisz 
Erzsébet családi háza. A pátyi önkén-
tes tűzoltó egyesület és az érdi hivatá-
sos tűzoltók egyszerre érkeztek, s meg-
állapították, hogy elektromos tűz miatt 
égett ki az épület.

A tulajdonosok 14 óra előtt pár perccel 
égett szagra és füstre lettek figyelmesek. 
Kirohantak a házból és megdöbbenve vet-
ték észre, hogy a hűtő- és fagyasztószek-
rények helyisége gyulladt. ki. A műanyag 
nyílászárók olvadni kezdtek és egy gáz-
palack is felrob-
bant. Az utcán 
sokkos állapot-
ban álló házas-
páron egy arra 
járó autós segí-
tett és riasztot-
ta a tűzoltókat. 

Az anya-
gi kár húszmil-
lió forint, bár a 
házra kötöttek 

biztosítást. A házaspár elmondta, hogy 
óriási emberségről tettek tanúbizonyságot 
a pátyiak. Sok élelmiszert, ruhát kaptak. 
A Levendula Otthon díjmentesen bizto-
sít nekik átmeneti szállást. A polgármester 
már a tűz oltásakor a helyszínre érkezett 
és százezer forint gyorssegélyt bocsátott a 
rendelkezésükre, s minden segítséget fel-
ajánlott a faluvezetés részéről. 

Páty önkormányzatának kérésére a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
számlát biztosított a károsultak megsegí-
tésére érkező adományok gyűjtésére

11784009-20200817-00000000, 
  (név: MMSZ Egyesület)
közlemény: Pálfalvi Ferenc

Csák Attila pátyi szobrász ötven 
grafikáját ajánlotta fel a család 
támogatására. Az alkotások egyen-
ként ötezer forintért megvásá-
rolhatók a Zamat Natúrboltban 
(Rákóczi u. 11., 06-20-240-0299). 
Az eladásból származó teljes összeg 
a család folyószámlájára kerül.                

hájas

Kiégett egy családi ház

Pátyon a zsámbéki kanyarban augusztus köze-
péig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. el�írá-
sainak megfelel�en egymással szemben két 
új buszöböl létesül gyalogátkel�vel, a f�utat 
kiszélesítik és lassító sziget is épül. A munká-
latok komoly közlekedési korlátozásokat nem 
okozhatnak
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Június 23-27. között a helyi karitász cso-
port tizenkét gyermeknek nyári napközis 
tábort szervezett, melyet a helyi önkor-
mányzat pályázat útján hetvenezer forint-
tal támogatott. A kézműveskedés, lovag-
lás, lekvárfőzés és palacsintasütés mellett 
a gyerekek bibliaismereti alapfogalmak-
kal és közvetlen környezetük látnivalói-
val ismerkedtek: ellátogattak a Budakeszi 
és Páty közötti Szent Jakab zarándokút-

ra, a pátyi Főkút-forráshoz, Zsámbékon 
a romtemplomot és a lámpamúzeumot, 
Budán a pálos kolostor romjait nézték 
meg, utaztak a gyermekvasúttal és jártak 
a Budakeszi Vadasparkban is.

Köszönet Peszmeg Balázsnak (cseresz-
nye), Tóthné Kelemen Tündének (kecs-
ketej) , Bíró Ilonának (lovagoltatás) és az  

Ida Cukinak (fagylalt). Külön köszönet a 
foglalkozásokért Finok Orsinak, Harkai 
Gábor atyának, Szloboda Lajosnak és 
Tücsöknek, Sadeczky Ilának és Borinak 
a finom ebédekért, Fábián Andreának a 
konyhai munkákért, Czajlik Gabriellának 
és Tihanyi Péternek az egész heti munká-
jáért.                                              -h-

Utcakönyvtár sétálóknak
Június 14-én Remete-
szőlős önkormányzata 
és a Remete Csemete 
Alapítvány a közösségi 
munkával létrehozott 
Bodza-ligetben, az 
Örkény-telefonfülke 
mellett megépítette 
az első agglomeráci-
ós könyvmegállót. Ez 
egyfajta utcakönyvtár, 
egy könyvekkel feltöl-
tött köztéri szekrény, 
ami éjjel és nappal min-
denkinek nyitva áll. 

Az erre sétáló a könyv-
megállóba elhelye-
zett könyveket szaba-
don és persze ingye-
nesen olvasgathat-
ja a park padjain, az 
Örkény-emlékfülke tár-
saságában, ahol viszont 
az író egyperceseit hall-
gathatja a telefonkagy-
lóban kiváló színészek 
tolmácsolásában. A nyi-
tott szekrényből bárki kivehet egy köny-
vet, ha azt egy másik könyvvel pótolja. 
A szervezők bíznak a „becsületkasszában”, 

hiszen aki az irodalmat szereti, 
az rossz ember nem lehet.

A könyvmegállót a közössé-
gi munkában elbontott Rácski-
tanya tégláiból építette meg 
az önkormányzat és a Remete 
Csemete Alapítvány készítette 
el a belevaló könyves szekrényt.

A könyvmegálló így nem-
csak a település kultúra mel-
letti elkötelezettségét jelképezi, 
azt a meggyőződésüket is, hogy 
a saját múltunk tiszteletére ala-
pozó közösségi összefogás szép 

és értékes eredményeket tud szülni, mint 
például az ugyancsak a tanya bontott tég-
láiból épített közösségi kemencét..

A budakeszi járás hírei

Új bölcsőde 
Nagykovácsiban

Nagykovácsi önkormányzata több 
mint 145 millió forint vissza nem térí-
tendő uniós támogatást nyert új böl-
csőde építésére. A 161 millió forintos 
beruházás alapkőletételére június 15-én 
került sor. Az új intézmény várhatóan 
2015. február végére készül el.

A nagykovácsi Kaszáló u. 12-14. alatt új 
építésű, kétszobás, 24 férőhelyes, aka-
dálymentes, a legmodernebb energetikai 
szabványoknak megfelelő bölcsőde épül, 
amely hátrányos helyzetű és sajátos neve-
lési igényű gyermekek fogadására is alkal-
mas. A költségvetés tartalmazza a bölcső-
de működtetéséhez szükséges eszközök, 
bútorok, berendezések, gyermekjátékok és 
a dolgozók informatikai és kommunikáci-
ós eszközeinek fedezetét is. 

Nagykovácsi 
Önkéntes Segítők

A Magyar Hospice Alapítvány és a nagy-
kovácsi önkormányzat 2009-ben létrehoz-
ta a helyi Hospice otthonápolási csoportot 
a rákbetegeknek és hozzátartozóik segí-
tésére. Éveken át önkénteseknek szerve-
zett tanfolyamok után alakították meg a 
Nagykovácsi Önkéntes Segítők csapatát, 
akik segítenek, ha
− valaki beteg és nem tud eljutni az orvo-
sához, a gyógyszertárba, vagy a szükséges 
vizsgálatokra, kezelésekre. Vállalják, hogy 
elkísérik,
− ha a háztartási, házkörüli munkák vagy 
a bevásárlás okoz gondot,
− ha szükségét érzi egy baráti beszélgetés-
nek, egy kis lelki támogatásnak
− ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szü-
net nélkül gondozza és egy kis segítségre, 
némi szabadidőre, pihenésre lenne szüksége
− ha beteg gyermekét egyedül neveli, és 
alkalmanként segítségre lenne szüksége, 
vagy ha nagycsaládos és időnként segítség-
re, tanácsra szorulna.

Várják a segítségre szorulók és azok 
jelentkezését is, akik szeretnének csatla-
kozni a Nagykovácsi Önkéntes Segítőkhöz, 
vagy ha tudnak környezetükben valakiről, 
akinek támogatásra van szüksége.

Kapcsolatfelvétel: 
Jelinkó Ildikó: 06-26-389-594, 

06-30-557-9384; 
Fábos Lajosné: 06-30-990-6743

Átadták kedden az amerikai AGCO tag-
vállalata, a GSI gabonatároló és anyag-
mozgató rendszerek gyártására specializá-
lódott gyárát Biatorbágyon. A 670 millió 
forintos beruházással a tervek szerint 125 
munkahelyet hoznak létre.

A rendezvényen kiosztott sajtóanyag 
szerint az AGCO 2011-től van jelen 
Magyarországon a svájci regionális köz-
pont támogató irodájával. A GSI tagválla-
lat 2013 októberében kezdte meg műkö-
dését Magyarországon. A cégcsoport első 
európai gyára az EAME (Európa, Afrika, 
Közel-Kelet) régióra koncentrál és a mező-
gazdasági szektor – ezen belül a gabo-
na, baromfi és sertés ágazat – növekedé-
se hívta életre. További fontos tényező 
volt a szakképzett munkaerő jelenléte és 
a helyi beszerzési lehetőségek. Jelenleg a 
vállalat közvetlen anyagbeszállítói között 

76 százalék (13 cég) a magyar beszállí-
tók aránya.

A nyolcezer négyzetméteres csarnok 
gyártási területén 12 hegesztő állomás, 
lézervágó- és hajlító, vízvágó, szögvas-, 
valamint lemez- és rúdanyag megmun-
káláshoz használt berendezések kaptak 
helyet. A gabona anyagmozgató rendsze-
rek gyártása mellett az épület raktárként 
és elosztó központként is funkcionál mind 
a teljes gabona, mind a baromfi- és ser-
téstenyésztést kiszolgáló üzletágnak. A 
további, kétezer négyzetméteres irodaépü-
lettel együtt a GSI Hungary Kft. tervei 
szerint 125 munkahely létesül, a kiszol-
gáló egységek mellett tervező és mérnök 
csapatra, logisztikai és beszerzési, minő-
ségbiztosítási, valamint CNC és hegesztő 
szakmunkásokra is szükség lesz. A mun-
kavállalók száma az első két év teljesítmé-
nye alapján jelentősen növekedhet.  (MTI)

Átadták a GSI 
mezőgazdasági gépgyártó üzemét

Karitásztábor Pátyon
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Május 24-én jótékonysági koncertet ren-
deztek a tinnyei református templomban, 
az ottani kultúrház javára. Az est során 
fellépett Bakos Kornélia és a Nemzeti 
Énekkar művészei a Pelre Della Musica 
barokk kamaraegyüttes közreműködésé-
vel, akik korhű hangszereken muzsikál-
tak. Ennek apropóján beszélgettem Koós 
Viktor tinnyei vonós hangszerkészítő-
vel, aki a rendezvény egyik támogatója 
volt. Koós Viktor a zeneakadémián tanult 
vonós hangszerkészítést, majd az angli-
ai West Dean College tanulója volt. Ez 
a világ egyetlen olyan iskolája, ahol csak 
barokk vonós hangszerekkel foglalkoznak.

− Miért tartotta fontosnak, hogy a rendezvényt 
támogassa?
− Az est egyik fellépője Bakos Kornélia 
volt, aki két éve költözött Tinnyére, és 
mivel egy barokk zenekar muzsikált a 
koncerten, így jól esett támogatóként 
részt venni egy ilyen rendezvény meg-
valósulásában. A koncert teljes bevétel-
ét a Kultúrház felújítására fordítják és 
elmondhatom: egészen szép összeg gyűlt 
össze a jegyek árából és a támogatók 
részéről. 
− Akkor ezek szerint sikeresnek tartja a ren-
dezvényt?
− Igen, de túl az anyagi sikeren meg kell 
említenem, hogy megtelt a református 
templom, amit különösen nagy sikernek 
tartok.
− Ön vonós hangszerkészítő és ezen belül pedig 
főként barokk hangszereket készít. Miben más 
egy akkori hangszer a maiakhoz képest?
− A vonós hangszerkészítés nagy változá-
sokon ment keresztül az elmúlt néhány-

száz év alatt. Korábban a hangszereknek 
egészen más hangzásviláguk volt, mint a 
mai modern szintetikus, vagy fém húrok-
kal ellátott társaiknak. Talán éppen ezért, 
az elmúlt tíz évben ismét népszerű a his-
torikus előadásmód, amikor a XVII-XVIII. 
századi darabokat olyan hangszereken 

adják elő, amelyeken akko-
riban játszottak. Azt kell, 
mondjam: ez a fajta előadás-
mód egészen más. 
− Mitől más?
− Maga a hangszer teste 
jelentősen nem változott, 
annak ellenére, hogy minden készítő bele-
teszi egy-egy hangszerbe a saját személyi-
ségjegyeit. Elsősorban azonban külsődle-
ges jegyek alapján lehet megállapítani a 
különbséget; ennek a „motorja” pedig a 

bélhúr. Az I. világháborúig kizárólag csak 
ezen játszottak, és ezáltal a vonós hang-
szereknek olyan felhanggazdagsága, össze-
tettsége van, amely lényegesen megkülön-
bözteti a modern hangzásvilágtól. Maga a 
hangszerkészítés folyamata is más, mint 
korábban. Régen voltak külön húrkészí-
tők; ma is léteznek, de ipari körülmények 
között állítják elő a „terméket”. 
− Miért tűnt el a bélhúr?
− Valójában sosem tűnt el, de a szinte-
tikus és fémhúrok sokkal nagyobb teret 
nyertek, mivel a bélhúrok jobban sza-
kadnak vagy könnyebben elhangolódnak. 
Korábban egy opera közben − ha kellett 
− megálltak hangolni, ma sokkal „sterileb-
ben” kezelik az ilyesmit.  
− A hangszerkészítés mellett tanít is...
− Igen, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hangszerkészítő szakán, mint 
vonós hangszerkészítő. A tanulók havon-
ta három nap elméleti oktatáson vesznek 
részt, a többi gyakorlat. Ugyanúgy, mint 
háromszáz évvel ezelőtt, le kell tölteniük 
az inaséveket, hiszen tankönyvekből nem 

lehet hangszerkészítést tanulni. 
− Miért éppen Tinnye?
− Itt nőttem fel, s bár dolgoz-
tam Budapest belvárosában is, 
nem találtam inspiratív kör-
nyezetnek. Az alkotómunká-
hoz a betonrengeteg és a zaj 
nem mozgósítja bennem azokat 
az erőket, amelyek egy olyan 
hangszer elkészítéséhez kelle-
nek, ami még ötszáz évig hang-
szer marad. Nekem éppen ezért 

a természet közelségére napi szinten szük-
ségem van. Ez a szakma egyébként is egy 
magányos küldetés; itt a műhelyben elmé-
lyült gondolkodást és türelmet igénylő 
munkát végezhetek.                 Tóth Anna
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Zsámbékról indul a 
Magyar Borok Útja Rali

A szekszárdi és a villányi borvidéket járja 
be idén a Magyar Borok Útja Rali, ame-
lyet augusztus 29. és 31. között immár 
19. alkalommal rendeznek meg. Az első, 
pénteki napon a szekszárdi, másnap a 
villányi borokkal ismerkedhetnek meg, 
míg a rá következő vasárnap délelőtt - 
immár versenyen kívül -, a balatonboglári 
borvidékre látogatnak el. Emellett betér-
nek még Harkányba, valamint Pécsre is. 
A két és fél nap alatt 12-15 pincészetet jár-
nak végig.

A rali ezúttal Zsámbékról rajtol majd, 
ahol a Drivingcamp tanpályáján veze-
téstechnikai tudásukról is számot adhat-
nak az indulók. Az útvonalról való leté-
rést, az ellenőrző pontok kihagyását vagy 
a túl gyors haladást a versenybírók pontle-
vonással sújtják. A pontvesztéseket tréfás 
ügyességi játékokkal, pálinka-felismerések-
kel tudják ellensúlyozni a versenyzők.

A versenyen 75 páros indul, az esemény 
egyik fővédnöke Pintér Sándor belügymi-
niszter, a másiknak idén is Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési minisztert kérték fel.

A Kis-forrás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola hetedik osztá-
lya a „Határtalanul” pályázat révén 
Felvidékre látogatott június első hét-
végéjén. A rövid, de tartalmas két 
nap programjában Komárom, Ógyalla, 
Léva, Nagysalló, Búcs, Karva, Deáki, 
Galánta, Dévény, Pozsony, Bős is sze-
repelt.

A kirándulás előtt a tanulók tanáraiknak, 
Juhászné Szatmári Irénnek és Királyné 
Halmosi Editnek köszönhetően számos 
érdekes felkészítő órán szerzett tudással 
felvértezve látogathatták végig a felvidé-
ki településeket. A diákok beszámolója 

szerint mindenhol, ahol magyarok élnek, 
nagyon nagy szeretettel fogadták őket. 
Búcson koszorúztak a trianoni emlékmű-
nél, és saját műsorukkal gazdagították az 
ottani diákok és lakosok megemlékezését. 
Beszélgetéseik során sok mindent megtud-
tak Trianonról, a mai Szlovákiában élő 
magyarok sorsáról és a mostani életükről. 

A kirándulásról készített fényképek 
és filmfelvételek felhasználásával tartott 
élménybeszámolójukon az itthon maradt 
diáktársainknak is továbbadták kinn szer-
zett élményeiket és tapasztalataikat a kár-
pát-medencei magyar kapcsolatok érdeké-
ben tett első lépéseikről.

Határtalanul pályázattal a Felvidéken

„Ez egy magányos küldetés...”
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Jegyek 06-23-342-318 
és az előadások napján a  

helyszínen.

Július 24-25-26. 20 óra

HazaTér
− (fel)derítő előadás magyar 
családok látleletei alapján

Rendező: 
Tóth János Gergely

a Zsámbéki Színházi 
és Művészeti Bázison.
Jegyek 06-23-342-318 
és az előadások napján 

a  helyszínen.

Július 25-27. 

PERBÁLI BÚCSÚ
07.25. 18 óra 

plébániatemplom
A maklári József kórus 
hangversenye
20 óra plébániakert
Borkóstoló a Nyakas 
pincével
Moldvai tánchát a Kontáros 
együttessel

07.26.16 óra 
plébániakert
Mozi: Csinibaba
18 óra retrokiállítás
19 óra Ecseri János Blues 
Trupp
20.30 Voodoo Papa Duo
22 óra Retrodisco 
Landszmann Zsolttal

07.27.10.30 
Szentmise
utána: ünnepi megemlékezés, 
Perbálért emlékérem átadás
15.30 Mazsorett felvonulás
16 óra néptáncbemutató
17 óra a Ringlein tánccso-
port és a Kövér Hattyúk
18 óra Pályi János: Vitéz 
László
20 óra MagyarVista koncert

Július 26. szombat 7-13 óra

PÁTYI PIAC
a Piac üzletház körül.

Július 26. szombat 16 óra

VOLT EGYSZER EGY...
Az Aranyszamár és a 
Kabóca Bábszínház 

a zsámbéki 
művelődési házban.

Belépő 800 Ft.
www.mizsambekunk.hu

Július 26-27. 19 óra 

SHAKESPEARE: 
III. RICHÁRD

a zsámbéki romtemplomnál
A Manna Produkció 
és a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem 

végzett hallgatóinak előadása
Jegyek 06-23-342-318 

és az előadások napján a  
helyszínen.

Július 26. szombat 19 óra

TELEKI MIKLÓS 
(Budapest)

orgonaestje és 
CD-bemutatója

a zsámbéki 
plébániatemplomban
A belépés ingyenes.

Júli. 31.-augusztus 1-2. 20 óra

Kelemen Kristóf: 
Sok alvó közt 

semmi dolgom nékem
(Jelenetek)

a Zsámbéki Színházi és 
Művészeti Bázison.

Jegyek 06-23-342-318 
és az előadások napján a  

helyszínen.

Aug. 1. péntek, 10-21 óra

AGY–TORNA
a biatorbágyi faluházban.

Augusztus 1. péntek 20 óra

TAKÁCS TAMÁS 
BLUES BAND 

koncertje
a zsámbéki Zárdakertben

Jegyek 1500-2500 Ft
www.mizsambekunk.hu

Augusztus 2. szombat 8-12.30

TERMELŐI PIAC 
a telki Pajtánál.Telkiben

Augusztus 9. szombat 14 óta

Mária mennybevétele napi
(Maria Himmelfahrt)
gyógynövény-csokrok 

kötése
gyerekeknek 

és felnőtteknek
Sztankovics Judittal

a zsámbéki 
Szent Vendel- tájházban.

Augusztus 9. szombat 19 óra

TEMPLOMKERT ESTÉK
Művészek a templomért 

2014
Jótékonysági estek a 

máriaremetei bazilika javára
Zeng a harang…

a MAGYAR HONVÉDSÉG 
LÉGIERŐ

zenekarának koncertje
a 18 órai szentmise után.

Augusztus 10. vasárnap

ŐSEINK EMLÉKÉRE
német nemzetiségi 
emlékmű avatása

a 10 órás szentmisét 
követően

a Szent László-ház 
előtti téren.

Július 9. és 10. 

szerda-csütörtök 20.30

SZÁZ ÉV ORFEUM 
a budaörsi városházán.

A hajdani orfeumok emlékeze-
tes világát az egykori kávéházak 
hangulatával ötvözve idézi meg 
a Budaörsi Latinovits Színház.
Jegyek a budaörsi Latinovits 

Színház jegypénztáránál.
www.latinovitsszinhaz.eu

Július 11., péntek, 20 órától
július 12., szombat, 10 óráig

FILMMARATON 2.0
az Ifiklubban,

a biatorbágyi Faluházban.
Tel.: 06 23 310 636 

http://faluhaz.biatorbagy.hu
Részletek az Ifi Klub 

Facebook-oldalán.

Július 11-12. 20 óra

Samuel Beckett: 
GODOT-RA VÁRVA

A Forte Társulat előadása
a Zsámbéki Színházi és 

Művészeti Bázison.
Jegyek 06-23-342-318 

és az előadások napján a  
helyszínen.

Július 12. szombat 7-13 óra

PÁTYI PIAC
a Piac üzletház körül.

Július 12. szombat 10 óra

JÁTSZÓHÁZ
gyerekeknek és felnőtteknek

Régi sváb motívumok 
festése 

Fuchs Szandra Titanillával
a zsámbéki 

Szent Vendel-tájházban.
www.mizsambekunk.hu

Július 12. szombat 16 óra

ILSE GEWOLF (Ausztria)
festő kiállítása

a töki Pajta Galériában
(Kossuth u. 16.)

Július 12. szombat 19 óra

ZSÁMBÉKI PREMONTREI 
ESTÉK

Gesztesi-Tóth László 
és Dobszay Péter 

(Budapest)
két orgonás egyházzenei 

hangversenye
a zsámbéki 

plébániatemplomban.
A belépés ingyenes.

Július 18. péntek 20 óra

ARTUS SZABAD ZENEI 
MŰHELY

Műhelyzáró performance 
zenével

Porteleki-Márkos-Kiss-

Mózes-Makkai-LoBuglio-
Debreczeni

a Zsámbéki Színházi és 
Művészeti Bázison.

Jegyek 06-23-342-318 
és az előadások napján a  

helyszínen.

Július 19. szombat 8-12.30

TERMELŐI PIAC 
a telki Pajtánál.

Július 19. szombat 15 óra

A SKICC 
Művészeti Egyesület 

(Dunaföldvár) 
bemutatkozó kiállítása 

a zsámbéki művelődési házban.
Közreműködik 

Andresz Katalin

Július 19. szombat 17 óra

Országos Színháztörténeti 
Múzeum 

SZÍNÉSZKATONÁK, 
fogolyprimadonnák  
kiállítás megnyitója

A kiállítás július 19-től 
augusztus 10-ig 
tekinthető meg.

a Zsámbéki Színházi 
és Művészeti Bázison

Július 19. szombat 20 óra 

KÉRÉSZ MŰVEK
Az Artus Stúdió 

és a Kompánia Színházi 
Műhely előadása

a Zsámbéki Színházi és 
Művészeti Bázison.

Jegyek 06-23-342-318 
és az előadások napján 

a  helyszínen.

Július 19. szombat 19 óra

Róbert György (blockflőte), 
Szabó István (lant) 

és Déri Tamás (orgona) 
Budaörs

EGYHÁZZENEI 
HANGVERSENYE

a zsámbéki 
plébániatemplomban
A belépés ingyenes.

Július 19. szombat 19 óra

TEMPLOMKERT ESTÉK
Művészek a templomért 

2014
Jótékonysági estek a 

máriaremetei bazilika javára
ZENE ÉS HITVALLÁS

Hegedűs Endre 
zongorakoncertje

a 18 órai szentmise után.

Július 20. vasárnap 20 óra

PR-EVOLUTION 
Dance Company

a Zsámbéki Színházi és 
Művészeti Bázison.



0 2014. júliusBudakeszi Irányt� 

13

Június 30. – augusztus 15.

NYÁRI NAPKÖZIS 
TÁBOROK

a telki Topi sárkány 
játszóházban.

Tel: 06-70-648-9696
www.jatszohaz.eu

Július 14-18., 21-24.
HAGYOMÁNYŐRZŐ 

GYEREKTÁBOR
Pilis, Rózsatanya

www.hagyomanyorzo-
gyermektabor.hu

www.facebook.com/
hagyomanyorzo 
gyermektabor

Augusztus 11-15.

Akrobatikus rocky tábor
a zsámbéki művelődési házban

Tel.: 23/340-694; 
20/665-9464

Aug. 25-29. a herceghalmi
Mackó Klubban

NAPKÖZIS ANGOL/
NÉMET TÁBOR

6-12 éves gyerekeknek
Schrenckh Edit 

06-30-639-9552; 
edit0614@gmail.com

Bővebben: 
www.vidamtaborok.hu; 
www.vidamanangol.hu

P r o g r a m a j á n l ó

• 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. 
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  06-23-455-251, 
06-20-971-1120 
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás 
csator-navizsgálat, csatornák, víz-
vezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő szi-
vattyú karbantartása. 
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, üzleti 
nyelv is. MAGYAR kül föl di ek nek. 
Tel.: 06-23-453-217
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás diá-
koknak. Helyesírási, szövegértési 
problémák javítása, középiskolás 
felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361
• REDŐNY, napellenző, szalagfüg-
göny, szúnyoghálók, reluxa gyár-
tása, szerelése, javítása. Pontos, 
precíz munka, kedvező áron. 
Tel.: 06-70-268-9591
• TAKARÍTÁST, VASALÁST vállal 
megbízható középkorú nő, igé-
nyes házaknál, referenciával. 
Tel.: 06-20-440-2347
• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti elek-
tromos gépek, berendezések javí-
tása, hibakeresése. Épületvilla-
mossági szerelés, javítás, hibake-
resés. Páty, Orgona u.5. 
06-20-243-8811, 
06-20-984-3782
• VASALÁST vállalunk, háztól-há-
zig szolgáltatással, ingyenes futár-
szolgálattal. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-20-375-6432
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, akár 
bentlakással is. Empátia Iroda. 06-
70-380-5650, 06-20-465-8458

• FRANCIA minden szinten,  
diplomás tanárnál. MAGYAR 
külföldieknek. Hungarian  for 
foreigners Tel.: 06-30-389-8376
• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívható! 
Tel.: 06-70-221-5144
• ELADÓ alkalmi áron ónémet, 
hat darabos, felújított garnitúra 
és különálló kanapé. 
Tel.: 06-30-639-5361
• KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, ácsola-
tok készítése. 
Tel.: 06-30-644 2881, 
Attila.Hadabas@gmail.com
• ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ Budake-
szin a Bem és az Árnyas u. sar-
kán. 2x1111 m² 
Tel.: 06-23-450-338 
• KERTGONDOZÁS, parlagfű-mente-
sítés. Ifj. Márton Géza Dísznö-
vénykertész 
Tel.: 06-30-681-6217, 
martongeza77@gmail.com
• PG BAU vállal homlokzati hőszi-
getelést, gipszkarton-szerelést, 
szobafestést, mázolást. Tel.: 
06-20-375-6432
• KERTI ÉS HÁZ KÖRÜLI munkák 
vállal megbízható, leinformálható 
középkorú férfi. 06-30-388-1588
• RUHASZERVIZ! Vasalást vállalok, 
javítással! Leszakadt gombok? 
Felhajtások? Tönkrement cipzá-
rak? Háztól házig szállítással! 
Tel.: 06-30-990-1449
• ALBÉRLETET KERES házaspár egy 
kistestű kutyával Pátyon vagy 
környékén. Idős ember ápolását 
is vállalják ott lakással, esetleg 
kertben, gazdaságban is dolgoz-
nának. Minden megoldás érde-
kel. Tel.: 06-30-728-5715 Fábián 
Andrea, Balogh Tibor
• TELEKTISZTÍTÁST, kézi kaszá-
lást, kerti munkákat vállalunk. 
Szabó Norbert 06-20-208-6322, 
Németh Ágnes 06-20-259-3461
• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁ-
ROLOK! Porcelánt, kerámiát, fest-
ményt, csillárt, bronz- és ezüst-
tárgyakat, képeslapot, bizsut, 
borostyánt, bakelit hanglemezt, 
órákat, könyveket, hifit, teljes 
hagyatékot, lomtalanítást díjta-
lan kiszállással, értékbecsléssel. 
Hívjon bizalommal! 
06-1-466-8321, 06-30-973-4949 
Pintér Nikoletta

• ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötnék 
szakképzett ápolónői végzettség-
gel. Tel.: 06-1-285-4808, 
06-30-991-8719 Aradi Lászlóné

• SZERELŐT KERES budake-
szi vállalkozás garázskapuk 
beépítésére, sok utazással. 
Feltétel: német középszintű 
nyelvtudás, technikai érzék, 
jogosítvány. EUROKAPU 
06-30-924-7748

ÁLLÁSHIRDETÉS
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NYÁRI TÁBORAJÁNLATOK

A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
NYÁRI TÁBORAI

• Két ÓVODAPEDAGÓGUST keres a 
pátyi Pátyolgató óvoda teljes mun-
kaidőben, felsőfokú képesítéssel. 
Egyet határozatlan időre, egyet há-
rom évre. Jelentkezés július 31-ig. 
Info: Demény Erika 06-23-343-451; 
www.patyolgato-ovoda.hu

SZÍNSÁRKÁNY TÁBOR I.
6-12 éveseknek

Július 21-25. 9-16 óra
Angol, és francia nyelven beszé-

lő gyerekeketis fogadunk.
Táborvezető: 

Drinóczky Viktória 
kreatív mozgás tanár és 

gyermekpszichodráma vezető
 (06 30 559-7624, 
dvikk@t-online.hu)

Díj: 22 000 Ft

ÉKSZERKÉSZÍTŐ TÁBOR
10-14 éveseknek

Július 21-25. 9-13 óra
Táborvezető: 

Vadászy Eszter ékszerkészítő
 (06 30 272-7022, 

vadaszyeszter@gmail.com)
Díj: 13 000 Ft

KÉKFESTŐ TÁBOR
10–14 éveseknek

Július 21-25. 9-16 óra
Táborvezetők: Bauer Eszter 

néprajzkutató, 
Füri Erika mindentvarró

 (06 70 335-6287, 
BAUER.ESZTER@

MARCZI.HU)
Díj: 22 000 Ft

LEHETSZ KIRÁLY – 
TÖRTÉNELMI TÁBOR

8-10 éveseknek
Július 21-25. 9-16 óra

Táborvezetők: Vágola Éva 
pedagógus, bábszínész; 

Fuchs György történelem 
tanár, szociológus.

 (06 30 646-7650, vagola.
eva1@gmail.com)

Díj: 22 000 Ft

PLICCS-PLACCS TÁBOR
4-7 éveseknek

Július 21-25. 9-13 óra
 Táborvezetők: Bene Júlia 

rajztanár
 (06 70 317-5199, 

pliccsplaccs@gmail.com)
Díj: 13 000 Ft

SZÍNSÁRKÁNY TÁBOR II.
6-12 éveseknek

Július 28. - augusztus 1. 9-16 óra
Angol, és francia nyelven 

beszélő gyerekeket is fogadnak.
Táborvezető: 

Drinóczky Viktória 
kreatív mozgás tanár és 

gyermekpszichodráma vezető
 (06 30 559-7624, 
dvikk@t-online.hu)

Díj: 22 000 Ft 

MESE TÁBOR II.
6-10 éveseknek

Augusztus 4-8. 9-16 óra
Táborvezető: Krista Anita 

bábkészítő, bábszínész
 (06 30 470-6615, 

anitaguriga@gmail.com)
Díj: 22 000 Ft

CREA(C)TIVITY TÁBOR
8-12 éveseknek

Augusztus 4-8.  9-16 óra
Táborvezetők: Lukács 

Gabriella drámapedagógus 
 (06 30 996-3233, lg@

szinjatszoter.hu)
Díj: 22 000 Ft

RADÍRPÓK TÁBOR
8-12 éveseknek

Augusztus 4-8. 9-16 óra
Táborvezetők: Vadászy 
Eszter és Féder Márta, 

 (06 30 272-7022, 
vadaszyeszter@gmail.com)

Díj: 22 000 Ft

SZÍNJÁTÉK DRÁMA-
STÚDIÓ TÁBORA

14-18 éveseknek
Augusztus 25-29. 10-16 óra

Táborvezető: Földessy Margit 
a Színjáték Dráma-Stúdió 

művészeti vezetője
 (szindra25@gmail.com)

Díj: 22 000 Ft
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

 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

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

 Gyógyászati Segédeszköz SzaküzletGyógyászati Segédeszköz Szaküzlet
Nyitva tartás: H-P 10-18 óráig

Tel.: +36-20 389 2728  • www.uzletbudakeszi.hu

– Mágnesterápia (Magneter) kezelés és készülék eladás
– Dr. Elek Emil Miklós ortopéd szakorvos szakrendelése 

(bejelentkezés alapján) www.gerincambulancia.hu
– Gyógy- és ortopéd cipők készítése (orvosi vényre és privát)

– EGYEDI talpbetét készítése 
– SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT!

DIOPTRIÁS 

NAPSZEMÜVEG 

LENCSÉK 

KEDVEZMÉNNYEL!

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K, Sz, Cs, P: 7-18

Szo 7-13 

h, v: zárva

0623/343-324

kézmíves házi füstölt termékek
 családias környezetben

Vízlágyítóba sótabletta 

25kg/zsák 2.100 Ft

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- Grillhúsok

- Disznósajt

- Tepertőkrém

- Grillkolbász

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír



16

�������	
���
���������	�����	��������������	���
�����������������������������������
������
�����	�����
�� �������!������	��������
�������������"����������	�������	��-
��������#�$%���	�����$&���	��������������������������	��������������	����
�����������

������������������������	��������������	���
#

'()*+,%.'$/*)0��1�/$2(0)3)(��.')�)$)'0)3)(��.�2'�(�$�45%0�
678�18'/�3%*9':1)11�/0/$/*7/6;<0��678�18'%�3%*9':12'')0

Metál-Sheet Kft.
 +36 30 714 3985 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3737 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
III#���	�������#���J�����
������K���	�������#��

A U T Ó S Z E R E L Ő K  É S  F L O T T A  T U L A J D O N O S O K  E X T R A  K E D V E Z M É N Y !

MŰSZAKI  VIZSGÁZTATÁS SZOMBATON IS!
S Z O M B A T I  N Y I T V A  T A R T Á S :  9 - 1 4 - I G


