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Kapcsolatban az „éteren”
RECEPT:   u F�FOGÁS: mobil eszközre optimalizált online oktatójáték

u F�ZÉSI ID�: 2 év
u HOZZÁVALÓK: okos telefon, játékkedv
u ALKALOM: hétköznapok, felölt�désre, játékra, fejl�désre szánt szabad percek
u F�SZEREZÉS: egzotikus (magyaros –mediterrán egy kis skandináv felhanggal)
u A RECEPT HIVATALOS SZPONZORA: Európai Unió Élethosszig Tartó Tanulás Programja

2013 �szén 4 ország részvételével érdekesnek ígérkez� nemzet-
közi fejlesztés vette kezdetét, melyet érdemesnek találunk a 
Figyelmükbe ajánlani! 
A magyar, olasz, svéd és török koprodukciós projekt olyan 
mobilkészülékre optimalizált oktatóanyag fejlesztését t�zte 
ki célul els�sorban munkavállalók és vállalkozók számára, 
melyet egyaránt használhatnak tanuló, önfejleszt� és szóra-
koztató céllal, EU-s zsargonnal élve, ún. „soft skill”-jeik (nem 
munkakörhöz szorosan munkakörhöz kapcsolódó „puha”, 
vagy informális készségeik) fejlesztésére. A recept jónak 
ígérkezik, minden adott egy felhasználóbarát, ötletes eszköz 
el�állításához: magyar csízió és leleményesség, svéd precizitás 
és ergonómia, olasz f�szerezés és humorérzék, valamint nem 
utolsó sorban török temperamentum és „piachódító” lelkület.  
A szolgáltatás szektor leggyorsabb „versenylova” manapság 
az információs és kommunikációs technológia (IKT), így az 
e téren dolgozók versenyképességének fenntartása, javítsa 
kulcs fontosságú. A szóban forgó projekt az IKT szakem-
berek munkáját hivatott támogatni f�szeresen, humorosan, 
játékos formában tálalt, munkájuk során tapasztalt kihívá-
sokra válaszokat kínáló tippekkel és szituációs gyakorlatokkal, 
fókuszban tartva a gyakorlati hasznosságot és életszer�séget. 
Honnan az elnevezés, INTOUCH, és mit takar? Az 'in 
touch' angol kifejezés, azt jelenti “kapcsolatban”. Ez több 
szempontból is jellemz� a projektre. Egyrészt, a termékfej-
lesztés (mert err�l van szó) egy innovációs folyamat, amelyet 
nagyban el�segít az, hogy nemzetközi együttm�ködés 
keretében jön létre. A projekt résztvev� partnerei Magyaror-
szág (Trebag Projekt és Vagyonmenedzsment Kft), Olaszország 
(a római Sapienza Egyetem információtechnológiai Kutatóla-
boratóriuma, a Sapienza Innovazione illetve a Refile konzor-
cium), Svédország (CFL, Söderhamn Önkormányzatának Flexi-
bilis Oktatási Központja) és Törökország (TBV Török Informa-
tikai Alapítvány, az isztambuli OKAN Egyetem, illetve a projekt 

koordinátoraként Törökország legfontosabb informatikai cége, 
az ENOCTA Kft). 
Ma az id� nagy kincs, ezért a kompetenciafejlesztés eszköztárát 
is ennek fi gyelembevételével kell kialakítani. Az elfoglalt dolgozó 
ember számára kézenfekv� megoldás a mobiltelefonra szabott 
online oktatóanyag, mely egy tucat munkaer� piaci érvénye-
süléshez fontos képesség és készség fejlesztését, gyakorlását 
teszi lehet�vé a fejlesztés eredményeként. A fejleszteni kívánt 
kompetenciák és a problémás munkahelyi helyzetek azonosí-
tását nemzetközi közvéleménykutatás, mélyinterjú sorozat és 
az m-tanulás (mobil telefonos) legmodernebb pszichológiai 
megközelítéseinek elemzése alapozta meg. 
2014 májusában, Svédországban megtörtént a szituációs 
játékalapanyag „finomra hangolására”, és kezdetét vette 
a tartalomfejlesztés. Ízelít�ként elárulhatjuk, hogy a játék 
kitér például problémás kommunikációs helyzetekre megren-
del� és szolgáltató között, együttm�ködési nehézségekre egy 
sokszín� projektcsapaton belül, tervezési nehézségekre bels� 
vagy küls� okból fakadóan, s még sok más akadályhelyzetre, 
melyeknek forrását az interjúk során feltárt valós élettapasz-
talatok jelentik. 
Mindezen kihívásokra megoldást is kínál a software, feltéve, 
ha a játékos végigjátssza a menetet! És miért is ne tenné, 
ha mindeközben egy szappanoperához hasonlító, fordulatos 
kalandok várják a „virtuális IT cégénél”, az INTOUCH Kft-ben! 
Már önmagukban is mókás, szerethet� és kissé groteszk 
figurákkal találkozik a játékos, akik egymással konfliktusba, 
viszonyba, szövetségbe és sok más kalandba keverednek. 
Játék közben az adott munkahelyi helyzeten túl a f�h�sökr�l 
sok minden mást is megtudhatunk, csillagjegyükt�l kezdve az 
�ket ért gyermekkori „traumákig”. Boss, a nagyf�nök például 
azóta is nyalogatja sebeit, hogy 12 évesen nem nyert meg egy 
ifi teniszversenyt, s ennek apró-csepr� következményeit alkal-
mazottai viselik nap, mint nap… 

Milyen lehet�ségeket tartogat az INTOUCH ICT a munkavállalók és vállalkozók számára?

További információ:  Orosz Anna Linda (annalinda.orosz@trebag.hu)

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. 
Ez a kiadvány (közlemény) a szerz� nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság 
nem tehet� felel�ssé az abban foglaltak bárminem� felhasználásért.
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Május 25-én a 751 fős Európai 
Parlament (EP) 21 magyar képviselőjé-
ről döntöttünk. Az EP legnagyobb frak-
cióját adó Európai Néppártban a 28 
uniós tagország közül a Fidesz-KDNP 
kapta a legnagyobb (51,49%) támo-
gatást. Rajtuk kívül csak egy pártnak 
sikerült abszolút többséget szereznie 
hazájában, a szocialista frakcióhoz tar-
tozó Máltai Munkáspártnak (53,3%).

MAGYARORSZÁGON 28,92% 
SZAVAZOTT, 

A NEGATÍV REKORDER 
SZLOVÁKIA 13 SZÁZALÉKKAL

Európa-szerte 43,1 százalékos volt a 
részvételi arány. A választói aktivitás 
Belgiumban és Luxemburgban volt a leg-
nagyobb, 90 százalékos - igaz mindét 
országban kötelező a voksolás. A lista első 
felében van Olaszország 60, Németország 
47,9 százalékkal. Franciaországban a 
választásra jogosultaknak 43,5 százaléka 
vett részt az európai parlamenti válasz-
táson, ez a szám Nagy-Britanniában már 
csak 36 százalék volt. 

Az Európai Unió keleti fele húzta le 
látványosan az átlagot. Bulgária 40 szá-
zaléka mellett Romániában már 34,7, 
Magyarországon pedig 28,92 százalékos 
volt az eredmény. Ezzel is aktívabbak vol-
tuk ugyanakkor, mint a környező orszá-
gok túlnyomó többsége: Horvátországban 
(24,3 %), Lengyelország (22,7%), 
Szlovénia (20,9%, Csehország (19,5%,), 
Szlovákia (13%). 

A Felvidéken átlépte a parlamentbe 
jutáshoz szükséges ötszázalékos küszö-
böt a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a 
Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt is. 
Mindketten egy-egy képviselőt küldhet-
nek az európai parlamentbe.

A bukaresti kormányban részt vevő 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) a voksok 7 százalékát kapta, így 

várhatóan legalább két képviselőt küldhet 
az Európai Parlamentbe Winkler Gyula és 
Sógor Csaba jelenlegi EP-képviselők sze-
mélyében. 

MINDEN MEGYÉBEN ÉS 
FŐVÁROSI KERÜLETBEN 

A FIDESZ-KDNP NYERT

Csongrád megye kivételével minden 
megyében a Jobbik áll a második helyen, 
ott az MSZP kapta a második legtöbb sza-
vazatot. A fővárosban a második helyen a 
DK végzett, az Együtt-PM szerezte meg a 
harmadik helyet, az MSZP a negyediket, 
a Jobbik pedig az ötödik helyre csúszva 
előzte meg az LMP-t.

Az MSZP a legtöbb megyében harma-
dik helyet szerzett, Csongrádot kivéve, 
Fejér és Pest megyében azonban a DK 
mögé, a negyedik helyre csúszott.

Az Együtt-PM minden megyében az 
ötödik lett, az LMP pedig mindenhol a 
hatodik helyet szerezte meg.

A Haza nem Eladó Mozgalom és az 
SMS (Seres Mária Szövetségesei) fél szá-
zalék alatti eredményeket értek el.

Pest megye szavazói nagyjából hoz-
ták az országos átlagot azzal a különbség-
gel, hogy az országos eredménnyel szem-
ben a 3. helyen nem az MSZP, hanem 
a Demokratikus Koalíció végzett, s az 
MSZP a 4. helyre szorult vissza.

A BUDAKESZI JÁRÁS 
EREDMÉNYEI

A legnagyobb részvételi arány hagyomá-
nyosan Remeteszőlősön volt (53,96%), a 
2. Telki (49,47%), 3. Budakeszi (46,49%), 
4. Budajenő (46,45%), 5. Nagykovácsi 
(43,6%), 6. Budaörs (39,28%), 7. 
Biatorbágy (35,93%), 8. Herceghalom 
(35,35%), 9. Páty (35,13%), 10. Zsámbék 
(33%), 11. Perbál (32,02%) és a legkisebb 
részvételi aránnyal Tök (31,2%) zárta az 
európai parlamenti szavazást.

A legnagyobb aránnyal a Fidesz-KDNP 

Perbálon (63,38%), Tökön (61,49%) és 
Zsámbékon (59,7%) nyert.

A Jobbik Budajenőn (15,74%), 
Zsámbékon és Tökön volt a legsikere-
sebb. Térségünk hat településén a máso-
dik helyen végzett.

Az Együtt-PM Telkiben (15,99%), 
Remeteszőlősön és Nagykovácsiban sze-
repelt a legjobban, jelentősen jobban, 
mint amit az országos átlag mutat. 
Térségünkben öt településen is a második 
helyen végzett.

Az LMP az országos átlagnak több mint 
dupláját kapta Herceghalmon (11,93%), 
ahol a második helyen végzett, vala-
mint kiemelkedően szerepelt Telkiben és 
Remeteszőlősön is.

A Demokratikus Koalíciót Remete-
szőlősön (10,67%), Budaörsön és 
Nagykovácsiban értékelték a legnagyobb 
arányban.

Az MSZP Budaörsön (8,79%), Pátyon 
és Herceghalmon őrizte meg leginkább a 
szavazótáborát.

A budakeszi járás részletes eredményei 
megtekinthetők honlapunk ugyanezen a 
címmel megjelentetett cikkében az aláb-
bi linken: www.budakesziiranytu.hu/index.
php?cikk=9069

KÉPVISELŐINK AZ EURÓPAI 
PARLAMENTBEN 

A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN

Fidesz-KDNP: Pelczné Gáll Ildikó, Szájer 
József, Tőkés László, Deutsch Tamás, 
Gyürk András, Gál Kinga, Schöpflin 
György, Erdős Norbert, Bocskor Andrea, 
Deli Andor, Kósa Ádám, Hölvényi György

Jobbik: Morvai krisztina, Balczó Zoltán, 
Kovács Béla

MSZP: Szanyi Tibor és Újhelyi István
DK: Molnár Csaba és Niedermüller 

Péter
Együtt-PM: Jávor Benedek
LMP: Meszerics Tamás

Koós Hutás Katalin

Választás 2014

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

Ismét Fidesz-KDNP-győzelem, 
történelmi vereség a baloldalon

Fidesz-KDNP
Jobbik
Demokratikus Koalíció
MSZP
Együtt-PM
LMP
A Haza nem Eladó
SMS

52,62%
14,64%
9,95%
8,41%
7,88%
5,56%
0,57%
0,37%

Listát állító pártok

Fidesz-KDNP
Jobbik
MSZP
Demokr. Koalíció
Együtt-PM
LMP
A Haza nem Eladó
SMS

szavazat
1.191.163

339.501
252.494
225.762
167.012
115.957

12.107
9.263

mandátum
12
3
2
2
1
1

(5% alatti lista)
(5% alatti lista)

%
51,49
14,68
10,92

9,76
7,22
5,01
0,52

0,4

%
57,14
14,29

9,52
9,52
4,76
4,76

Megszerzett

52,62%

14,6%

10%

8,4%
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Csakazértis XP-támogatás
2014. április 8-án a Microsoft meg-
szüntette a Windows XP támogatását, 
frissítési lehetőségét. Hogyan védjük 
rendszerünket ingyen, frissítések nélkül, 
hiszen a PC felhasználók közel 30%-a 
továbbra is XP-t használ.

A Microsoft továbbra is hajlandó egyedi 
frissítéseket, biztonsági javításokat szol-
gáltatni azoknak a szervezeteknek, akik 
ezért hajlandóak fizetni. Hivatalos árlis-
tát nem bocsátottak ki, ám az általánosan 
elfogadott éves díj számítógépenként 200 
USD körül mozog, ami minden azt köve-
tő évben duplázódik.

A biztonságos működés fenntartása 
érdekében az XP felhasználóknak egyéb 
lehetőségeik is vannak az említett egye-
di támogatáson túl. Feltelepíthetnek egy 
figyelő szoftvert (ExtendedXP) minden 
végpontra, továbbá XP monitoring szol-
gáltatást rendelhetnek hozzá, amit egy 
francia vállalat kínál. Ebben az esetben 
a költségek valószínűleg alacsonyabbak a 
Microsoft támogatásnál. Egy másik meg-
oldást Kaliforniában fejlesztettek ki, ami-
nek során virtuális izolációt (vSentry) 

alkalmaznak az egyes alkalmazások eseté-
ben. Amennyiben behatolás, támadás tör-
ténik ebben a hardware-izolált micro-VM 
környezetben, úgy elszigetelve marad a 
processzortól, a memóriától, az adattá-
roló eszközöktől és a hálózat hozzáféré-
si pontjaitól.

Azok számára sem omlik össze a rend-
szer, akiknek nincs lehetőségük megfizet-
ni a támogatást, ugyanis Gyebnár Gergő, 
a BlackCell IT Security vezető bizton-
sági szakértője az un. Windows XP OS 
Hardening néven oktatást indít e téma 
mélységeiben, továbbá 14 pontban össze-
foglalta azokat az intézkedéseket, amiket 
mindenki saját maga megtehet rendszerei 
védelmének érdekében.

A fenti 14 pont kifejtése lapunk hon-
lapján a részletes cikkünkben megtalálha-
tó: http://www.budakesziiranytu.hu/index.
php?cikk=8937.

A mélyebb OS hardening ismeretek 
oktatásáról bővebb információt a követ-
kező linken talál: http://www.blackcell.hu/
windows-xp-rendszerek-megerositese/

forrás: MARCOMM3d1a.com

A pályázók közül 19 tagú szakértő zsűri választ ki 50 vállalko-
zót, majd közülük kerül ki a fődíjas és az online közönség révén 
a közönségdíjas. A fődíj 3 millió forint, a közönségdíj 1 millió 
forint. Mindemellett a zsűri több különdíjat is odaítél a jelent-
kezőknek. 
A díjak ünnepélyes átadására Az Év Példaképe díjátadó gála-
esten kerül sor, melynek tervezett időpontja: 2015. január 17.

Ajánlani a vállalkozó és a vállalkozás nevének és weboldalá-
nak megadásával lehet. Az ajánlás nem minősül hivatalos jelent-
kezésnek. Az ajánlott vállalkozót a szervező a pályázati felhívás-
sal emailben felkeresi.

További információ: 
Tel.: +36 30 508 4010; 

info@peldakep.hu; www.peldakep.hu

A Bűvösvölgy az első hazai oktató köz-
pont, ahol a május 15-i megnyitót 
követően, szeptembertől élményalapú 
oktatással sajátíthatják el a 9 és 16 év 
közötti fiatalok a média értelmezését 
és használatát segítő új készségeket. 
Átfogó ismereteket kaphatnak a média 
előnyös és hátrányos befolyásoló erejé-
ről a Hűvösvölgyi út 95. alatt.

Az évente több ezer diák fogadására 
készült médiaértés-oktató központ egye-
dülálló kezdeményezés. A központ élet-
re hívása a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság azon felelős elgondolásán nyug-
szik, hogy a most felnövekvő generáció-
nak útmutatást adjon a globalizált virtu-
ális térben való eligazodáshoz. A külön-
böző médiaműfajok szerint gondosan fel-
épített foglalkozások vezetői a fiatalo-
kat a modern eszközök felelősségtudatos 

használatára ösztönzik, felhívják figyelmü-
ket az azokban rejlő kiváló ismeretszerzé-
si lehetőségekre, ugyanakkor az ismeretlen 
veszélyforrásokra is. 

A ház június 13-ig tesztüzemben műkö-
dik, az iskolai nyári szünetben gyermek-
otthonokból érkező táborozó gyerekcso-
portokat is fogad majd. Az oktatóközpont 
a pedagógusoknak is nyújt továbbkép-
zési lehetőséget, amelyre az ország min-
den pontjáról várják majd tanárok jelent-
kezését. Az NMHH médiaértés-oktató 
központjába szervezett csoportok jelent-
kezhetnek majd, további információ a 
www.buvosvolgy.hu oldalon érhető el.

A Bűvösvölgy média- és hírközlési terü-
leten működő partnerei közé tartozik az 
MTVA, az Index, az Invitel, a Microsoft, a 
Nokia, az Origo, az RTL Klub, a Telekom, 
a Telenor, a TV2, a UPC és a Vodafone. 
Az állami és társadalmi szervezetek közül 

Megkezdődött 
az erdőtervezés 

a Budai-hegyekben 
A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága május elején megkezdte a 
körzeti erdőtervezést a Budai-hegyekben. 
Az érintett erdőgazdálkodók, önkormány-
zatok és az erdészeti vagy természetvédel-
mi célra alakult civil szervezetek 2014. 
június 16-ig írásos javaslatokat tehetnek 
a körzetben folytatandó erdőgazdálkodás-
sal kapcsolatosan. Például a különleges 
felújítási módokkal, az erdősítési célállo-
mányokkal, a fahasználatokkal, az üzem-
móddal és a rendeltetéssel összefüggésben 
a pest-erdeszet@nebih.gov.hu címen vagy 
postán (2101 Gödöllő, Pf.: 431.).

Médiaértés oktatóközpont nyílt 
a Hűvösvölgyben

Terjedő szőlőbetegségre 
figyelmeztetnek

Tavaly augusztusban Magyarországon is 
megjelent a szőlő egyik legveszélyesebb 
karantén kórokozója, az aranyszínű sár-
gaságot okozó Grapevine flavescens dorée 
(FD) fitoplazma. A betegség elleni véde-
kezés kizárólagos módja a hatóságilag 
ellenőrzött, minőségtanúsítással rendel-
kező szaporítóanyag ültetése, az ameri-
kai szőlőkabóca elleni hatásos védelem, a 
szőlőállományok megfelelő karbantartá-
sa, művelése és a nem gondozott szőlőül-
tetvények felszámolása, mivel a kabóca az 
elhanyagolt, nem megfelelően ápolt sző-
lőkben szaporodik el a leginkább.

A Pest Megyei Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatósága felhívja a 
figyelmet, hogy a termelő és földhaszná-
ló köteles a kórokozókat elpusztítani, a 
terjedésüket megakadályozni és a fertő-
zést vagy annak gyanúját haladéktalanul 
a növényvédelmi hatóságnak bejelente-
ni: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor út 3.; 
pest-nti@nebih.gov.hu; T: 06-28-512-440.

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 
NMHH Internet Hotline szolgáltatása, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 
a Tévézz okosan! program és a Vizuális 
Világ Alapítvány nyújt támogatást. 

PÉLDAKÉP PÁLYÁZAT 2014
A Példakép Alapítvány a Fiatalokért, a Vállalkozókért, a Jövőnkért közzétette a Példakép Pályázat 2014 felhívását, 
melyre 18 és 39 év közötti fiatal magyar vállalkozók jelentkezhetnek. A pályázatra bárki ajánlhatja legalább két éves 
múlttal rendelkező vállalkozó ismerősét, férjét, feleségét, rokonát, főnökét, aki megfelel a pályázati feltételeknek. 

A határidő: augusztus 31.
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Budakeszi önkormányzatának oldala

A május 30-án megrendezett Pedagógus 
napon Budakeszi önkormányza-
ta a tavaly szeptemberben alapított 
Oktatásügyért díjjal jutalmazta a buda-
keszi Széchenyi István Általános Iskola 
11 jelölt közül kiválasztott két peda-
gógusát, Hellner Péternét és Kaposiné 
Héger Ágnest.

Az önkormányzat a kitüntetéssel azokat 
a pedagógusokat, oktatókat, intézményi 
dolgozókat jutalmazza, akik Budakeszi 
oktatásügye érdekében hosszabb időn át 
kiemelkedő munkát végeztek vagy a tele-
püléshez kötődően életpályájukkal elköte-
lezettségüket bizonyították a pedagógusi 
élethivatás mellett. A díjjal nettó százezer 
forintos pénzjutalom is jár.

Hellner Péterné 1974-ben végzett 
a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 

Pályakezdőként az I. kerületben, majd 
1984 óta Budakeszin a Széchenyi István 
Általános Iskolában tanított. Negyven év 
pedagógusi pályafutással a háta mögött 
2013 decemberében ment nyugdíjba. 
A diákok egyéni sajátosságainak figyelem-
be vételével, a gyerekek erkölcsi nevelésé-
re is gondot fordítva végezte nevelő-okta-
tó munkáját, melyet az odafigyelés, a törő-
dés, a megbocsátás, a szeretet és az újrakez-
dés feltétel nélküli biztosítása jellemzett. 
A szolgálatkészséget, a másik ember tisz-
teletét, az együttműködés fontosságát, az 
udvarias viselkedést végtelen türelemmel 
és reménnyel az iskolai élet mindennapjai-
nak szerves részévé tette. A keze alól kike-
rült fiatalok megállták helyüket az életben, 
akik a szülőkkel együtt a mai napig emlege-
tik a kezei alatt eltöltött éveket. 

Kaposiné Héger Ágnes 1980-ban végzett az 

Egri Tanárképző Főiskolán. Harmincnégy 
éve biológia-kémia szakos tanár a budake-
szi Széchenyi István Általános Iskolában. 
2004-ben pedagógiai értékelési szakér-
tő lett, az iskolában a minőségirányítási 
munkacsoport vezetője, az országos kom-
petenciamérés iskolai lebonyolításának 
koordinátora. 2013-ban mesterfokozatot 
és okleveles pedagógiatanári képzettséget 
szerzett. Szakmai felkészültségére nagy 
gondot fordít, mentorpedagógusként szá-
mos főiskolai hallgató szakmai gyakorla-
tát segíti. Gyakorlatias oktatási stílusára 
jellemző, hogy az elméleti tananyagot élet-
szerű, érdekes példákkal színesíti. Újszerű 
tanítási módszerekkel ösztönzi diákjait a 
legjobb teljesítmény elérésére és tisztele-
tüket élvezi a mai napig, ami a hozzáér-
tésének és következetes nevelőmunkájá-
nak köszönhető.       (x)(portrék a címlapon)

Oktatásügyért díjban részesültek

Jó ütemben halad az új szennyvíztisztító telep építése, mellyel párhuza-
mosan folynak a csatornaépítési munkálatok is. Az új telepet a várossal 
összekötő vezetékből négyszáz méter már el is készült. 

A kivitelező a Kert és a Domb utca kereszteződésében alakította ki telephe-
lyét, ahol az építéshez szükséges anyagokat tárolja. A tulajdonosokkal a bekötés 
pontos helyét egyeztetve először megépítik a bekötő aknát és az bekötőveze-
téket a telekhatáron belül, és ez után épül meg az utcai gerincvezeték. Jelenleg 
a Kert utca elején fektetik a csatornát, ahol eddig nyolcvan méter gerincveze-
tékkel készültek el, de dolgoznak a Makkosi úton is a Székely köz és a Megyei 
út közti szakaszon. A Hajnalka és a Lejtő utcában a házi bekötések kialakí-
tása folyik. Rövidesen felgyorsulnak a munkák Makkosmária más területe-
in, a Munkácsy és Meggyes utcában is. A kivitelezés befejezését ez év végé-
re tervezik. Az utak helyreállítása leghamarabb a jövő év elején várható, hogy 
legyen idő a csatornaépítéssel megbolygatott talaj tömörödésére. A Domb és a 
Budaörsi út közötti áteresz kishídját a csatorna-beruházás keretében helyreállít-
ják. Ennek egyetlen akadálya, hogy a kiviteli terve még nem készült el.

A kivitelező és a polgármesteri hivatal minden páratlan héten szerdán a 
Szőlőskert utca 5. alatti telephelyen 16-18 óra között lakossági tájékoztatót 
tart, s válaszol az építéssel kapcsolatos kérdésekre.

A kivitelezéssel kapcsolatos információk, így a csatornaépítés tervezett üte-
mezése is a http://csatornazas.budakeszi.hu címen érhetők el.                    (x)

Áprilisban megkezdődött a hárommilliárdos beruházás
UTCA KEZDÉS BEFEJEZÉS

Gábor Áron u. (Kalmár és Székely u. között) 2014. 07. 22. 2014. 08. 27.

Őr u. 2014. 10.26 2014. 11. 04.

Makkosi út 2014. 05. 06. 2014. 08. 19.

Megyei út (Gerinc u.-tól É-ra) 2014. 08. 21. 2014. 09. 05.

Gerinc u. 2014. 09. 05. 2014. 11. 11.

Kalmár u. (Makkosi út felé) 2014. 09. 05. 2014. 09. 30.

Őr u. (Makkosi út felé) 2014. 10. 01. 2014. 11. 04.

Kert, Lejtő, Bolgár, Besenyő u. 2014. 05. 19. 2014. 07. 31.

Kert u. 1. szakasz 2014. 06. 11. 2014. 06. 23.

Szász, Törökőr u.. 2014. 08. 01. 2014. 10. 30

Alkony, Angol u. 2014. 08. 20. 2014. 09. 04.

Törökvész u. 2014. 08. 15. 2014. 08. 25

Árnyas, Bem és Gábor Á. u. 
a Napsugár és Bem u. között 2014. 06. 24. 2014. 08. 28.

Gábor Á. u. (Bem u-tól NY-ra) 2014. 09. 02. 2014. 09. 12.

Hajnalka u. 2014. 05. 19. 2014. 06. 10.

Megyei út (Gesztenye sortól DK-re a gerincig) 2014. 06. 11. 2014. 07. 10.

Megyei út (Gesztenye sortól a Gerinc u. felé) 2014. 07. 25. 2014. 08. 14.

Lejtő u. (Bolgár és Gerinc u. között) 2014. 05. 19. 2014. 06. 06.

Táncsics, Munkácsy, Meggyes u. 2014. 08. 18. 2014. 12. 05.

48 kisded 
már beiratkozott

Vissza nem térítendő, 149 milliós uniós 
támogatással épül a negyvennyolc férőhe-
lyes új bölcsőde a Barackosban, a Konth 
Miklós utcában. A kivitelezés gyors ütem-
ben halad, az épület átadására még június-
ban sor kerül, s az engedélyezési eljáráso-
kat követően szeptember elején megnyit-
ja kapuit az új intézmény, melynek élére 
május végi ülésén a képviselő-testület júni-
us 1-jétől öt évre Schäfer Andrásné kine-
vezéséről döntött, aki 35 éve dolgozik böl-
csődében és tíz éve a budakeszi bölcsőde 
helyettes vezetője.                             (x)

A július 4-i Semmelweis-nap alkalmával 
a Budakeszi egészségügyi ellátása érdeké-
ben kifejtett kiemelkedő szakmai munkát, 

példaértékű eredménye-
ket a város önkormány-
zata Egészségügyért díjjal 
ismeri el. A lakosság javas-
latait június 20-ig írásban 

várják a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán (2092 
Budakeszi, Fő u. 179.), vagy 
a pm.titkar@budakeszi.hu 
címre.                           (x)

−  tizenhárom új munkahely létesült az új 
bölcsődében

−  négy új óvodapedagógus és egy új dajka 
dolgozhat a Pitypang Sport Óvodában 
a 2011. évi uniós bővítésnek köszön-
hetően

−  két félállású alkalmazott kapott munkát 
a két óvodában tavaly óta a rehabilitá-
ciós hozzájárulás terhére 

−  2013 novemberétől további három 
pedagógiai asszisztens foglalkoztatását 
vállalta az önkormányzat az óvodák 
javára.

−  tavaly nyár óta 66 embernek adott 

munkát a város a közfoglalkoztatási 
programban. A 20,4 milliós bérkölt-
ségből az állam 18,2 milliót, az önkor-
mányzat 2,2 millió forintot fizet. 

−  2013 júniusa óta két szociális munkás 
keresi a kapcsolatot az éjszaka a város-
ban szórakozást kereső fiatalokkal az 
Értékes vagy! ifjúsági és bűnmegelőzési 
pályázatnak köszönhetően. Kéthetente 
péntekenként sikeres foglalkozásokat 
tartanak a művelődési házban működő 
ifjúsági klubban. A két tréner tovább-
foglalkoztatását a város a projektzárást 
követő még egy évre vállalta.            (x)

Munkahelyteremtés 

Jelöltek az egészségügyért



0 2014. június

6

Buda környéki Irányt� Budakeszi hírek

Idén május 4-én tartotta az Erdélyi 
Gyülekezet legrangosabb világi rendez-
vényét, a Magyarországon Élő Erdélyiek 
Találkozóját a X. kerületi Reménység 
Szigetén. Az első világháború kitöré-
sének 100. évfordulójára emlékezve 
Hende Csaba honvédelmi miniszter 
meghívása mellett a Budakeszi Kultúra 
Közhasznú Alapítvány képviselői vol-
tak a díszvendégek. 

Közvetlenül a miniszteri köszöntőt köve-
tően Bánkuti Ákos kurátor Harcok, áldo-
zatok, sírok az ezeréves határon a Keleti-
Kárpátokban címmel az alapítvány hadi-
sírgondozó tevékenységét ismertette, 
Herein Gyula kurátor A történelmi emlé-
kezet ápolása, mint erőforrás a jövő szá-
mára címmel pedig az alapítvány feledésre 
ítélt magyar értékek megmentése érdeké-
ben határainkon belül és kívül tett erőfe-

szítéseiről tartott vetített képes előadást. 
Dr. Stenczinger Norbert a Nagy Háború 
Kutatásáért Közhasznú Alapítvány képvi-
seletében Magyarország első világháború-
ban betöltött szerepét foglalta össze.

A Magyarországon önálló egyházként 
bejegyzett Erdélyi Gyülekezet egyház-
jogilag a Romániai Református Egyház 
Királyhágó-melléki Egyházkerületéhez 
tartozik. A gyülekezet a ’70-80-as évek 
egyik legjelentősebb egyházi ellenzé-
ki személyisége, Németh Géza refor-
mátus lelkész által elindított mene-
kültsegítő misszióból jött létre. 1992-
ben a gyülekezet Budapest X. kerüle-
tében, egy valamikori laktanya terüle-
tén Reménység Szigete néven létrehozta 
karitatív és kulturális központját. Célja a 
Magyarországon élő erdélyiek kapcsolat-
tartásának elősegítése és a határon túli 
magyarok segítése.                         –khk-

Budakeszi hagyományőrzők

Idén tizenhetedszer rendezték a Kékes 
csúcsfutást Mátrafüred és Kékestető 
között. A 11,6 kilométeres táv több 
szempontból is a legek versenye. Azon 
túl, hogy az ország legmagasabb pont-
ján van a cél, a legnehezebb magyar-
országi közúti verseny is a maga 671 
méteres szintkülönbségével. Ráadásul 
az idei versenyt 30 fokban, tűző napon 
kellett teljesíteni a résztvevőknek, 
közöttük öt elszánt budakeszi futónak.

Fodor László, Hidas Csaba, Huber-Szabó 
Lőrinc, Lelkes István és Tóth Szabolcs 
képviselték Budakeszit ezen a rangos ese-
ményen, a maguk alapította Budakeszi 
Főnix Futóklub színeiben. Mindannyian 
jól teljesítették a távot, melyet a Bécs-
Pozsony-Budapest ultramaratonra való 
felkészülésük egyik lépcsőjének tekinte-
nek. Fodor László a közel 1500 indu-
ló között az előkelő 51. helyen végzett, 
amely szép reményekkel kecsegtet az őszre 

tervezett, 311 kilométeres megméretteté-
sen. A rajtig hátralévő öt hónap alatt még 
sok verseny és több száz kilométer vár 
rájuk, amihez sok erőt, kitartást és továb-
bi sikereket kívánunk.

Budakeszi futók csúcstámadása

Kovács Tamás, a 
székelyudvarhelyi Móra 
Ferenc Általános Iskola 
hatodik osztályos diák-
ja vak. Eredetiségéért 
mégis különdíjat kapott 
román nyelvű esszéjé-
re az országos tantárgy-
versenyen Romániában. A fiú éve-
kig élt Budakeszin édesanyjával, hogy 
egy budapesti speciális intézményben 
készítsék fel a látássérült gyermeket az 
iskolára.

Tamás iskolába édesanyjával jár, ő jegy-
zetel az órákon fiának. Egy éve az isko-

la alapítványa jóvoltából egy 
Braille-írást ismerő számító-
gép is segíti a fiút a tanulás-
ban. Amellett, hogy jól tanul, 
tud zongorázni, sőt egy éve 
parasztfurulyán is szépen ját-
szik. Tamás nagyon gyorsan 
tanul, az viszont megnehe-

zítette a felkészülést, hogy hiába kérték a 
tankönyvkiadókat, nem bocsátották elekt-
ronikusan a rendelkezésükre a tanköny-
veket, amikből a fiú speciális számítógé-
pe segítségével könnyebben tanulhatott 
volna.

A versenyen Az én átalakulásom törté-
nete témában Tamás művészi eszközök-

kel egy megható történetet varázsolt abból 
az egyszerűnek tűnő jelenetből, melyben 
találkozik egy varázserejű fával, amely tel-
jesíti a kívánságát. Szép és illatos virággá 
változik, aki az út széléről mosolyt csal az 
arra járók arcára, s ez őt is boldoggá teszi.

A történetről a központi román sajtó is 
beszámolt az oktatási minisztérium román 
szakos tanfelügyelőjét, Mina Maria Rusut 
idézve: „Felkavaró érzés volt, amikor meg-
tudtam, hogy van köztünk egy fiú, aki 
nem sokat tud a napfényről, de annál töb-
bet a belső ragyogásról. Leckét adhatna 
nekünk – akik nem mindig vagyunk jók 
és érzékenyek – arról, hogy mit jelent igaz 
embernek lenni”.         (forrás: szekelyhon.ro)

Könnyekig meghatotta a román 
pedagógusokat

Elhunyt 
Bernhard Hansel

Hosszantartó betegség után 2014. május 
1-jén elhunyt Bernhard Hansel, a német-
országi westenholz-i Heimatverein, 
a Budakeszi Szépítő Egyesület test-
véregyesületének tiszteletbeli elnöke. 
A testvértelepülést, Budakeszit Hidas 
Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület 
elnöke képviselte a búcsúztatáson 
Delbrück-Westenholzban.

Bernhard Hansel 
Delbrück város kép-
viselő-testületének 
1979-1998. között volt 
tagja. A Heimatverein 
elnökeként végzett 
munkája eredménye-
ként 1985-ben a település elnyerte az 
Unser Dorf soll schöner werden - pályá-
zat arany minősítését (Golddorf), létrejött 
a testvértelepülési kapcsolat Budakeszivel. 
Közösségi munkája főműveként készült el 
a Sport- és Közösségi Központ városában. 
Elkötelezett tevékenységéért 2005-ben a 
Szövetségi Köztársaság Érdemkeresztjével 
tüntették ki. 

Híd a mamutfenyőhöz

A korábbi kis hidat egy közeli lakos nagy-
vonalúságának köszönhettük, amit nemré-
giben elsodort egy villámárvíz. Az önkor-
mányzat négymilliós keretet szavazott 
meg egy szélesebb, biztonságosabb, gya-
logosan, babakocsival és biciklivel is jól 
használható, mutatós híd megépítésére. 
A képviselő-testület ötletpályázatot írt 
ki a híd elnevezésére. A lakosság javas-
latait július 5-ig írásban várják a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán (2092 
Budakeszi, Fő u. 179.), vagy a pm.titkar@
budakeszi.hu címre.                           (x)

Fotó: Salamon László
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A budakeszi járás hírei

Május 22-én katonai tisz-
teletadás mellett újra-
avatták a Józsefvárosban 
a 32-es Mária Terézia 
budapesti házi ezred 
emlékművét, amelyben 
az első világháborúban 
besorozott Buda környé-
kiek jelentős része is har-
colt. A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány megkoszorúz-
ta a felújított emlékmű-
vet az elesett budakeszi-
ek tiszteletére.

A Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat, a Honvé-
delmi Minisztérium Tár-
sadalmi Kapcsolatok  és Háborús Kegyeleti 
Főosztálya és a Magyar Honvédség vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár szervezte eseményen a 32-esek 
terén álló, felújított emlékműnél dr. Kocsis 
Máté, a kerület polgármestere köszöntőt 
mondott, Vargha Tamás, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára 
emlékbeszédet tartott.

A 32-es gyalogezred felállítására az oszt-
rák örökösödési háború idején Ghymesi 
Forgách Ignác gróf alezredes 1741. október 

30-án kapott parancsot. Az ezredet akkor 
még a parancsnokáról nevezték el, csak 
1769-ben kapta a 32-es hadrendi számot. 
Az ezred magyaros ruházatú, Felvidéken 
toborzott magyar ifjakból állt. 1781-től 
a toborzási és kiegészítő helyét Pestre és 
a szomszédos vármegyékbe helyezték át, 
ekkortól vált az ezred Pest, 1873-tól pedig 
Budapest „házi ezredévé”, melyben az első 
világháború alatt térségünk településeiről 
az akkori katonaköteles férfiak zöme szol-
gált és halt esetleg hősi halált. 

Az I. világháborúban az ezred küzdött 
a szerb (Szabács), az orosz (Rohatyn, 
Borova, Tatár-szoros), majd az olasz fron-
ton (Montello), hősies, súlyos vesztesé-
gekkel járó harcokat vívott. Az 1918. 
őszi politikai összeomlás az olasz fron-
ton érte. A novemberi fegyverszüneti 
szerződés után rendezetten visszavonult 
Budapestre, ahol vörös agitátorok züllesz-
tették az ezred fegyelmét, majd a balolda-
li hatalom más hasonlóan kipróbált ezred-
del együtt feloszlatta, miközben román, 
cseh és szerb csapatok már nyomultak az 
ország belseje felé.  

A trianoni békeszerződés után a monar-
chia közös alakulatai megszűntek, így a 
32-es gyalogsági ezred is. 1933. május 
14-én civil összefogással felavatták a 32-es 
emlékművet a Józsefvárosban. A szobor 
közadakozásból született, Szentgyörgyi 
István alkotása a József körút és a Baross 
utca sarkán. Egy rohamsisakos kato-
nát ábrázol, aki egy nyeles gránátot dob 
jobb kezével, a balban pedig egy szuro-
nyos puskát tart. A tér ekkor kapta a 
Harminckettesek tere nevet.

Koós Hutás Katalin
Fotó: Bánkuti Ákos

Felújították a 32-esek emlékművét

Május elejétől munkaidő után is intéz-
hetik ügyeiket a budaörsiek telefonon 
és az interneten. Az interaktív ügyfél-
szolgálat kialakítására több mint 47 
millió forintot fordított a város uniós 
forrásból - tájékoztatta az MTI-t az 
önkormányzat sajtóreferense.

Nagy Ildikó Emese a projekt előzményeiről 
elmondta, hogy egy 2012-es vizsgálat egy-
értelművé tette: a budaörsiek kényelmét 
nagymértékben szolgálná a telefonos ügy-
fél-tájékoztatás kiépítése, a hivatali időn 
túli ügyintézés lehetősége. Tavaly január-
ban pályázott az önkormányzat az ügy-
félszolgálat korszerűsítésére. Az elnyert 
támogatásból az eltelt idő alatt 12 embert 

- 7 operátort és 5 távmunkást - képeztek 
ki a feladatra. Az operátorok a hivatal-
ban fogadják a hívásokat munkanapokon 
7-20 óra között, valamint kedden, szerdán 
és csütörtökön délután 16-19 óra között. 
Az általános tájékoztatáson kívül segíte-
nek az egyes ügyek előkészítésében (pél-
dául dokumentumokat, adatlapokat kül-
denek az ügyfeleknek), és akár csetelni 
is lehet velük. Videótelefonon az általuk 
mutatott képernyők, ügyintézési útvona-
lak is láthatók, de sms-ben is lehet kér-
dezni tőlük. Az interaktív ügyfélszolgálat 
Budaörs honlapján (www.budaors.hu), a 
segitahivatal@budaors.hu e-mail címen, 
valamint a 23/880-440-as telefonszámon 
érhető el. (MTI)

Interaktív ügyfélszolgálat Budaörsön
A világhírű biatorbágyi 

festő első kiállítása 
Magyarországon

A Franciaországban világhírűvé vált, 
biatorbágyi származású magyar festő, 
Hantai Simon munkásságának eddig 
kevésbé ismert, magyarországi korsza-
kát is feldolgozza a Ludwig Múzeum 
- Kortárs Művészeti Múzeum (Lumú) 
május elején megnyílt, 68 képet felvo-
nultató, augusztus 31-ig látogatható 
életmű-kiállítása.

A Lumúban látható anyagon keresztül 
első alkalommal sikerült végigkövetni 
Hantai teljes pályafutását a korai mun-
káktól a szürrealizmuson keresztül a lírai 
absztrakcióig és a pliage technikával létre-
hozott képekig. 

A kiállítást Fabényi Júliával együtt ren-
dező Daniel Hantai a megnyitót megelőző 
sajtóbemutatón felidézte: Franciaországot 
édesapja képviselhette az 1982-es 
Velencei Biennálén, munkái azonban 
ekkor oly mértékben felkeltették a speku-
lánsok figyelmét, hogy a művész inkább 
visszavonult a nyilvánosságtól, és 2008-
as haláláig már alig állított ki. Életmű-
kiállítást így a párizsi Pompidou Központ 
is csak tavaly rendezhetett munkáiból. 
Daniel Hantai kiemelte, hogy budapes-
ti kiállítás retrospektív jellege ellenére 
mégis más, mint a párizsi: nem elsősor-
ban a nagy közgyűjteményekben őrzött, 
hanem a család és a barátok tulajdonában 
álló képekre épül, így számos, eddig soha 
ki nem állított munkával is találkozhat a 
közönség.                                   (MTI)

 A pályázat időtartama:  2014. május 12. - július 11.
 Beadási határidő:  2014. július 18.
 Eredményhirdetés:  2014. szeptember 16.
 A pályázat 350.000 Ft összdíjazású.

További információ: 
     Tel.: 06-23-451-161 u iip@efmk-budakeszi.hu 

A Budakeszi Idegenforgalmi Információs 
Pont és a Mi kisvárosunk. hu – Budakeszi 
Családi Magazin internetes hírpor-
tál digitális fotópályázatot hirdet „Zöld 
Pixel 2014 – Buda környéki Turisztikai 
és Természetfotó pályázat” néven, hagyo-
mányteremtő szándékkal. A tizennégy 
év feletti amatőr és hivatásos fotósoktól 
Turisztikai vonzerők, Élővilág és Kreatv 

kategóriában olyan fényképeket várnak, 
amelyek a Buda környéki településeken 
(Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, 
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék) 
készülnek. Kiemelik az egyes települések 
természeti adottságait, azon belül is az élő-
világát, idegenforgalmi természeti vonzerő-
it, a tájegység egyedi arculatát.

Zöldpixel 2014
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Buda környéki Irányt� 
A budakeszi járás hírei

Május harmadik hétvégéjén ismét 
határjárásra indultak a perbáliak, és 
velük együtt egy közel hetvenfős német 
küldöttség Burgwaldból, a község part-
nertelepüléséről. Perbálon öt évvel 
ezelőtt hagyományteremtő szándékkal 
valósult meg az Első Határjárás, ame-
lyet Perbál önkormányzata azért hívott 
életre, hogy a határjárók közösen 
ismerkedhessenek a települést körül-
vevő természeti és épített értékekkel, 
tovább erősödjenek a közösségi kap-
csolatok és akár újak is születhessenek.

Pénteken délelőtt az időjárás nem volt 
éppen kirándulásra csábító, de ez nem 
szegte kedvét azoknak, akik ezen a napon 
a töki-budajenői „alsó határt” járták be. 
A határ kiszögellési pontján határkövet 
állított Balogh Kálmán, Tök polgármeste-
re, Bartos Gyárfás, Budajenő alpolgármes-
tere és Varga László, Perbál polgármeste-
re, Harkai Gábor plébános pedig megál-
dotta azt. Délben Reisner Tamás és csa-
ládja fogadta a kirándulókat a budajenői 

művelődési házban. Délután a budajenői 
Öregtemplomot nézték meg a határjá-
rók, este a perbáli közösségi házban a 
Limúzs zenekar muzsikált és a Maklári 
József kórus adott egy rövid meglepetés-
koncertet.

Szombaton, már jobb időben, a pilis-
csabai-tinnyei határt járták be a kirándu-
lók és ismét határkövet állítottak, melyet 
Turi Gábor, Tinnye alpolgármestere és 
Varga László Perbál polgármestere helyez-
tek el, ismét Harkai Gábor plébános áldá-
sával. A közeli Somogyi réten tartott rövid 
pihenő után hazafelé indultak a határjá-

rók. Este a közösségi 
házban a Kis-forrás 
Német Nemzetiségi 

Általános Iskola diákjainak német nyelvű 
zenés színdarabját és az iskola sváb tánc-
csoportját, a Kövér Hattyúkat, a német-
országi Musikzug zenekart, a Kontáros 
együttest és a Ringlein tánccsoportot lát-
hatták-hallhatták a jelenlévők.

A szervezők tervei szerint öt év múlva 
ismét közösen indulunk útnak, addig 
pedig érdemes akár egyedül, barátokkal, 
kutyát sétáltatva, biciklin, lóháton... beba-
rangolni minél többet a minket körülvevő, 
mindig gyönyörű faluhatárból.

Tóth Anna
Fotó: Keresztúri Anna

rórók.k. EEststee aa köközözösssségégii

„Olyan Waldorf-iskolát szeretnénk, 
amely biztos alapokon áll, bizalom-
mal teli, a világban tudatosan van 
jelen, az újra nyitott, befogadni képes. 
Ahol a közösség harmonikus és össze-
tartó, ahova mindenki örömmel 
megy, és amely belső átélésen alapu-
ló, élménygazdag, hasznos tudást ad.”

A Waldorf-intézményeket mindenhol a 
világon alulról jövő, általában szülői kez-
deményezés és közös munka hívja életre. 
2006 őszén egy lelkes szülőkből álló cso-
port elhatározta egy felmenő rendszer-
ben kiépülő, idővel kerttel, gazdasággal 
együttműködő Waldorf-iskola létrehozá-
sát. A Zsámbéki-medencében élő csalá-
dok Tökön találtak otthont az iskolának. 
2008 szeptemberében indult a Kisgöncöl 
Waldorf Iskola első osztálya, s a fenntar-
tó (Gyermekliget Alapítvány) 2009-ben 
Szárligetről Tökre egy faluszéli paraszt-
házba költöztette az általa fenntartott 
Waldorf-óvodát is. A nyolc osztályos isko-
la a középiskolai folytatást egy regionális 
Waldorf-gimnázium létrehozásában látja.

ÖKOISKOLA 
KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA 

NEVEL

Az ökoiskolák olyan iskolák, melyek pél-
dát mutatnak abban, hogyan kell a lehető 
legnagyobb mértékben tiszteletben tartani 
az élővilág értékeit, s megpróbálják a lehe-
tő legkisebb kárt okozni környezetüknek. 
A töki Waldorf-iskola a generációk neve-
lésében célul tűzte ki a környezettudatos, 
környezetével harmóniában élő, cselekvő 
állampolgár eszményképének kialakítását. 
A környezettudatos életvitel kialakítását a 
környezeti válsággal való küzdés egyik fő 
eszközének tartják.

KIEMELT SZEREP 
A CSALÁDOKNAK

Összetartó szülői közösséggel működik 
csak igazán jól egy Waldorf-iskola. Az 
iskolai közösséghez tartozást megkönnyí-
ti, ha a gyerekeket otthon is közel hasonló 
elvek alapján nevelik. Fontos például, hogy 
tv nézés helyett a szabadban történő játé-
kot, természetjárást, olvasást helyezze elő-
térbe a család, és ez ne csak a gyerek felé 
legyen elvárás, hanem a szülő is mutas-
son példát. 

„Hosszú a virágfüzér / kéztől kézig ér / 
valamennyi kézen át / kezdettől végig ér.” 
Ezekkel a Weöres Sándor-sorokkal kezdő-
dött május 17-én az ötödik Nyárköszöntő 
fesztivál a töki Kisgöncöl Waldorf 
Iskolában. A „virágfüzért” a színes szala-
gok összefonása jelképezte, ahol az új elsős 
gyerekek szüleikkel virágfüzérként fonód-
nak be az iskola életébe. Szép hagyomány 
ez a közösség életében. Az iskola virágok-
tól roskadozik, a termekben vásári porté-
kák, az udvaron népi játékok, és kézműves 
tevékenységek várják az ide látogatókat, 
akik az iskolai közösséggel együtt ünnep-

lik ezt a napot. Volt kórus szülői és taná-
ri részvétellel, néptánc a Höcögő együttes-
sel, táncház, kisállat-bemutató, zsonglő-
rök, kerámiakiállítás Bangó Alíz keramikus 
tanítványainak munkáiból. Hagyomány, 
hogy a Waldorf óvodát hívják meg báboz-
ni, szülői közreműködésel. A nyárköszöntő 
ünnepen mutatják be tudásukat a külön-
böző hangszereken  tanuló diákok   egy 
koncert keretében. A finomságok asztalán 
pedig ott voltak a sajtok, lekvárok, bodza-
szörpök, igazi házi konyhákból. A büfében 
házi sütemény, finom kávé, s a nagyobb 
gyerekek helyben sütötték a goffrit. És per-
sze a híres töki pompos is szerepelt az étla-
pon. S mi volt még? Jókedv, öröm, vidám 
együttlét.                        www.kisgoncol.hu

Az iskolai és községi közkönyvtár gyűj-
teményében 25 ezer könyvvel kétszintes 
modern épületben működik, melynek alsó 
szintjén folyóiratolvasó, a felső szinten 
felnőtt könyvtár, gyermekkönyvtár, kiállí-
tási felületek a falakon és négy internetes 
munkaállomás.

A Herceghalmi Könyvtár egyidejűleg 
kíván a Herceghalmi Iskola oktatási prog-
ramjának médiaközpontja és a Község igé-

nyének (legyen az kutatás, önképzés vagy 
csak érdeklődő információszerzés) forrás-
központja lenni. Szolgáltatásaival, sokszí-
nű programjaival, hozzájárul Herceghalom 
sajátos arculatához, őrzi és ápolja a klasz-
szikus kultúrához kapcsolódó értékeket.

Weboldal: www.hhkonyvtar.hu
További web: www.3konyvtar.hu

Fotó a címlapon

A második határjárás Perbálon

A Herceghalmi Könyvtár

A Fej, a Szív és a Kéz iskolája
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„Lenyűgöző megoldások az urbanisz-
tikában: fókuszban a társadalmi igé-
nyek - Budajenő, Nagykőrös és Vác a 
legjobbak között” – ezekkel a címek-
kel számolt be a Magyar Urbanisztikai 
Társaság (MUT) idei díjazottjaik több 
éves, de inkább évtizedes kitartó és 
következetes stratégiát mutató pályá-
zati anyagairól.

A tervek közül a bíráló bizottság azo-
kat értékelte leginkább, amelyeknél a 
következetes és hosszantartó stratégiai 
tevékenység nem pusztán városépítésze-
ti szempontból kiváló, hanem a társadal-
mi igényeket, a gazdasági fenntartható-
ság követelményeit is magas színvonalon 
elégítette ki.

A 2000 fő alatti települések kategó-
riájában Budajenő, a 2000-30 000 fő 
közötti települések közül Nagykőrös, a 
30 000 fő fölötti lélekszámú települé-
sek közül pedig Vác vehette át a ran-
gos díjat. Dicséretben három települést, 
Sárvárt, Veszprémet és Szegedet részesí-
tették. A díjat Körmendy Imre, a MUT 
elnöke adta át a települések képviselő-
inek, melyet Budajenő esetében Lázár 
Miklós önkormányzati képviselő vett át 

a szervezet XX. Országos Urbanisztikai 
Konferenciáján.

A méltatás szerint Budajenő fejlesztése 
a helyi szinten értelmezett, jó értelemben 
vett polgári akarat. A kicsi közösség saját 
fejlesztésében kiválóan menedzseli dédel-
getett helyi értékeit, ügyes akciókkal, 

okos döntésekkel javítva az agglomerációs 
községnek a társaihoz hasonlóan egyálta-
lán nem egyszerű helyzetét. A szinte szo-
kásosnak mondható, gondosan megkom-

ponált lakóterületi fejlesztések mellett a 
helyi értékekkel való gondos gazdálkodás 
határozza meg a település fejlődését, von-
zerejének, sajátos karakterének húzóerő-
ként való hasznosítását. A más települé-
sek számára is jó példaként felmutatha-
tó szervezeti megoldások, pl. a rendsze-
res lakossági kommunikáció, az együtt-
gondolkodás, a civil szférával való kiváló 
kapcsolat – mellett a példamutató szak-
mai munka, a Műemléki Tervtanács, az 
ország szakmai élvonalának foglalkoztatá-
sa, és nem utolsó sorban az örökségvédel-
mi múltú, a szakmai közéletben is aktív, 
nagy tapasztalattal és kapcsolati hálóval 
rendelkező főépítész, dr. Mátéffy Anna 
töretlen lelkesedése kiemelkedő szerepet 
játszik abban, hogy a kiváló adottságok-
kal rendelkező kistelepülés példamutató 
fejlődési utat járhasson be.

Budajenő önkormányzata 2006-ban 
fogadta el a település városfejlesztési kon-
cepcióját, melyet azóta is céltudatosan, 
logikusan építkezve valósít meg, jelentős 
eredményeket érve el a régi településmag 
megőrzésében, értékes műemlékeik meg-
mentésében és hasznosításában, a táji 
környezet megőrzésében és az infrastruk-
túra-fejlesztésben is.      Koós Hutás Katalin

Hild-díjas lett Budajenő

Telkiért
A május közepén hagyományos, több 
helyszínen három napon át igen gaz-
dag programmal jelentkező Telki 
Fesztivál keretében ismerte el a telepü-
lés a Telkiért érdemérem idei díjazott-
jainak, Vászolyi Tímeának és Bartos 
Györgynek a munkáját.

Vászolyi Tímea a Telki Sportegyesület rit-
mikus gimnasztika szakosztályának ala-
pítója, vezetőedzője, a Telkiben és kör-
nyékén élő kisebb és nagyobb lányok 
mára szinte nyilvánvaló sportolási lehe-
tőségének kidolgozója és megszervező-
je. Az évek során felépített, mára nem-
csak a térségben, de országosan is ismert 
rendszerbe kicsik és nagyok, verseny-
szerűen sportolni vágyók és a színvo-
nalas tömegsport iránt érdeklődők egy-
aránt csatlakozhatnak. Létszámuk mára 
meghaladja a 150 főt. A gyermekek és 
szüleik színvonalas sportfoglalkozások 
keretében, edzőtáborokon, versenyeken, 
színpadi produkciókon keresztül tapasz-
talhatják meg az egész ember formálását 
célzó, elkötelezett nevelési eszközöket 
és szakértelmet.

A nem kifejezetten versenysport iránt 
érdeklődők számára idén már negyed-
szer készül a Telki Gyermek Táncszínház 
nagyszabású színpadi produkciója, ezúttal 
Sepp Norbert A bűvös forrás című mese-
játékának színpadi bemutatója, amely a 
számos telki és környékbeli közreműkö-
dő háttérember (meseírók, zeneszerzők, 
színészek, díszlettervezők, jelmezkészítők 

és sokan mások) segítségével egész élet-
re szóló élménnyel ajándékozza meg a 
közreműködő gyermekeket és felnőtteket. 
A produkciót, amely évről-évre újabb ötle-
tekkel készül, egyre több helyre hívják 
vendégszerepelni és az országos média fel-
figyelt rá. Az ötgyermekes édesanya olyan 
példaértékű helyi közösséget szervezett 
kollégáival, a szülőkkel és a gyerekekkel, 
amelyre Telki méltán lehet büszke.

Bartos György Telkiben élő szakácsmes-
ter. Franke László Oscar-díjas, nemzet-
közi hírű budakeszi szakács, legutoljára 
a budajenői egykori Tante Susanne étte-
rem főszakácsa tanítványaként 1961-ben 
kezdte a szakmát a budapesti Corvin étte-

remben. De főzött már az erdélyi hegyek-
ben, Horvátországban, sőt Líbiában is egy 
magyar építőipari vállalkozás dolgozói-
nak. A felvidéki Eperjesen rendezett nem-
zetközi vásáron a magyar konyha biztosí-
tásának a felelőse volt. A telki magánkór-
ház konyháját is ő üzemelte be, s erről a 
szakterületről is ment nyugdíjba. Arra kér-
désre, hogy mi a specialitása, egyértelmű-
en a hagyományos magyar konyha mellett 

tette le a voksát. Nincs jobb egy pörkölt-
nél, egy sóletnél tarjával, fasírttal, tükör-
tojással vagy sült libamellel. Szalontüdő, 
pirított máj, vesevelő, pacal – a legjob-
bak ezek az egyszerű, jó magyaros éte-
lek, amiket már alig lehet kapni.

A telki és budajenői falurendezvé-
nyek, valamint a katolikus egyházközség 
eseményeinek elmaradhatatlan vezér-
alakja. A telki Faludisznaja 1994-es első 
megrendezése óta minden nagyobb ese-
ményen ő főz, irányítja a kukták sere-
gét. Ha a közösség szolgálatáról van szó, 
nem lehet tőle olyat kérni, amit ne tel-
jesítene. Teszi mindezt fáradhatatlan 
lelkesedéssel és igazi székely humor-
ral. Édesapja gyergyóditrói, édesany-
ja gyergyóremetei, akik a háború alatt 
menekültek Magyarországra. A több 
mint 10 éve elindult Székely Betlehemes 

alapító tagja és a Budajenő-Telki Székely 
Társulat aktív szereplője, a katolikus egy-
házközség képviselő-testületének is több 
ciklus óta tagja. A közösségért végzett, 
odaadó munkája példaértékű minden fia-
tal számára.
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Buda környéki Irányt� Hirdetés

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

Több mint 1375 millió forintos Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásból valósul 
meg Nagykovácsi Nagyközség szennyvízhálózatának fejlesztése annak köszönhetően, hogy 

az önkormányzat sikeresen pályázott a KEOP 1.2.0/09-11 kódszámú konstrukción. 

Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztési projektje 
uniós forrásból

Az Új Széchenyi Terv keretein belül elnyert uniós támogatásból valósulhat meg a község szennyvízhálózatának fejlesztése. 
Az önkormányzat ehhez kapcsolódóan sikeresen vett részt a KEOP 7.1.0/11 kódjelű pályázaton, amely jelen projekt előkészíté-
sére szolgált, s melynek keretében a tervdokumentációk és tanulmányok készültek el. A projekt során megvalósuló fejlesztések 
tervezett összköltsége meghaladja az 1 milliárd 480 millió forintot, ebből az elszámolható költség 1 milliárd 461 millió forint. 
A projekt megvalósításához szükséges helyi hozzájárulás mértéke – e kiírásban szereplő támogatási intenzitásának köszönhe-
tően – az elszámolható költségek vonatkozásában mindössze 6%, így a településre jutó önrész a nem elszámolható költségek-
kel együtt 105 millió Ft.

A fejlesztési projekt Támogatói Okirata 2014. 01. 07-én lépett hatályba, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszer-
zési eljárás előkészülete zajlik. A projekt előreláthatóan 2015 II. félévében kerülhet lezárásra. 

A beruházás megvalósulásával megoldódik az északi településrész (Zsíros-hegy) szennyvízelvezetése, kiépül egy új szenny-
víz főgyűjtő, központi szennyvízátemelő és szennyvíznyomócső rendszer fővárosi csatlakozással, valamint sor kerül a pályáza-
ti konstrukció keretein belül megengedett mértékű rekonstrukciós feladatok elvégzésére a meglévő szennyvízelvezető hálózat 
tekintetében.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.
E-mail: palyazat@nagykovacsi.hu 
www.palyazat.gov.hu

Nagykovácsi Nagyközségi Önkormányzat
Szabó Bernadett
pályázati referens
E-mail:  palyazat@nagykovacsi.hu
Telefon: +36 (26) 389-566

Mester Ákos 
projektmenedzser
Telefon: +36 (96) 524-630
Fax:  +36 (96) 524-631
E-mail:  akos@innosystem.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014. 04. 29.

Bővebb információ:
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A zsámbéki Lochberg Regionális 
Tánccsoport immár másodízben 
kapott meghívást Németország egyik 
legnagyobb társasági eseményére, az 
évente közel ezer érdeklődőt és ven-
déget vonzó Gerlingeni Tartományi 
Sváb Bálra, melyet 1952 óta ren-
deznek meg. A zsámbéki delegáció a 
pilisvörösvári Die Adlersteiner zene-
karral és dr. Görög János nyugállo-
mányú nagykövettel indult a kitelepí-
tettek fellegvárába, ahogy Gerlingent 
Németországban sokan emlegetik. Az 
eseményről Fuchs Sandra Titanillával, 
a Lochberg Tánccsoport vezetőjével 
beszélgettünk.

GERLINGEN 
A KITELEPÍTETTEK VÉDNÖKE

Az 1946-os kitelepítéskor a zsámbékiak 
második transzportjából több mint 200 
ember érkezett ide. A környéken ezer-
fős zsámbéki kolónia kezdte újra életét 
az elűzetés után. A Gerlingenben letelepe-
dett zsámbékiaknak, dunabogdányiaknak és 
egyházaskozáriaknak köszönhetően a város 
hamar a magyarországi németek központ-
jává vált. Ebben a munkában és a II. világ-
háború után romokban heverő Stuttgart és 
környéke újraépítésében a zsámbékiak élen 
jártak. Gerlingen már 1969-ben védnöksé-
get vállalt a kitelepítettek szervezete felett. 
A zsámbékiak és a Magyarországról elűzöt-
tek már 1952-ben megalapították helyi egye-
sületüket és azóta is aktívan építik a kapcso-
latot a két ország közt. 2008 óta külön szer-
vezőcsapat munkálkodik a rendezvények 
előkészítésén, a programok, hazalátogatások 
megszervezésén.

A VÉGTELEN VENDÉGSZERETET 
VONZEREJE

Gerlingen különlegessége a végtelen vendég-
szeretet. Mi, zsámbékiak, gyakran érezzük 
úgy, mintha itt egy kis szelet Zsámbék kelne 
életre. Van itt például múzeum zsámbéki 
viseletekkel, használati tárgyakkal és egy 
komplett zsámbéki szobával, nagyon sokan 

beszélnek és értenek magyarul. És hogy 
miért fontos ez az esemény? Mert egyszer 
egy évben összegyűlnek azok az emberek és 
leszármazottaik, akik 1946-ban egy igazság-
talan döntés miatt kényszerültek elhagyni 
a szeretett magyar hazát. Abban a pár órá-
ban, amíg a bál tart, olyan, mintha kicsit ott-
hon lennének. Megelevenednek a viseletek, 
a hagyományok, elszakított rokonok, szom-
szédok találkoznak. És a Magyarországról 
érkező vendégek híreket hoznak otthonról. 
Mert nekik a mai napig csak egy otthonuk 
van. Sokat jelent az is, hogy a német elit 
vezető politikusai, kutatói, magyarországi 
intézetek vezetői, sok polgármester és neves 
ember tiszteli meg jelenlétével az eseményt. 
Minden évben egy magas rangú ember mond 
díszbeszédet, mint pl. Habsburg Ottó, Erwin 
Teufel vagy Szűrös Mátyás. Ez már önmagá-
ban is megadja a bál rangját.

SVÁB BÁL GERLINGEN-MÓDRA
Gerlingen mindenkori polgármestere pezs-
gővel várja a vendégeket, majd a Prinz 
Eugen Marschra bevonulnak a népvisele-
ti csoportok a csarnokba. Minden évben 
több németországi „sváb” tánc- és kultúrcso-
port vesz részt ezen. A menet elején viszik 
a hatalmas, magyar nemzeti színekkel díszí-
tett rozmaring csokrot, melyet díjként ítél-
nek oda a bál folyamán. Ezt az a csoport 
kapja, aki évek óta aktívan ápolja a magyar-
országi német kultúrát és színvonalasan őrzi 
nemcsak a hagyományos táncot, hanem a 
svábság egyéb tradícióit is. Mi 2009-ben 
már megkaptuk ezt a díjat és azóta is nagyon 
büszkék vagyunk rá, mert ez az egyik legna-
gyobb ilyen irányú külföldi elismerésünk. 

A legnagyobb számban a budaörsiek, 
az elekiek, a biatorbágyiak, a leányvári-
ak és a zsámbékiak vesznek részt a nép-
viseleti bemutatón. Majd a pazar bevonu-
lás után a díszbeszédek, majd a zenés-tán-
cos bemutatók következnek. A kitelepítet-
tek hagyományőrző csoportjai magyar tán-
cokat éppúgy bemutatnak, mint magyar-
országi német polkákat, keringőket. Ebben 
élen jár a wernaui együttes és a kitelepített 
zsámbékiak unokáiból álló gerlingeni cso-

port. Majd következik a magyarországi ven-
dégcsoport előadása. Ők mindig több rész-
letben mutatkoznak be, hiszen a szeretett 
haza hírnökei. Így idén mi is négy blokkban 
léptünk fel a zenekarunkkal. A műsor köz-
ben bőséges vacsorát szolgálnak fel a terem-
ben, ami ha 800 vendéget veszünk, nem kis 
teljesítmény a szervezőktől. A program után 
aztán indul a tánc hajnalig.

AZ ÉLMÉNYEK 
FELEJTHETETLENEK

A bál egyik legmeghatározóbb élménye 
Hartmut Koschyk, a Bundestag nemzeti 
kisebbségek helyzetéért és a külföldi német-
ség kapcsolataiért felelős képviselőjének 
beszéde volt. Fontosnak tartja, hogy ez a 
nagy tradícióra visszatekintő esemény a mai 
napig elősegíti a magyar-német kapcsolatok 
fejlődését. 

Számunkra a bál egyik csúcspont volt, 
mikor bemutattuk a 300 éves Zsámbékon 
című összeállításunkat, mely magában fog-
lal egy archív és újkori képekből álló meg-
emlékezést a Zsámbékon eltöltött 300 évről 
és Wenczl József Emlékképek látványos c. 
koreográfiáját. A műsorunk után sokan gra-
tuláltak, még többen elérzékenyülten szo-
rították meg szavak nélkül a kezünket. 
Hartmut Koschyk pedig a színpadon jelen-
tette ki, hogy mindenképpen el akar jönni 
Zsámbékra és meg szeretné ismerni ezt a 
helyet, ahol még így ápolják a sváb hagyo-
mányokat a majdnem 95%-os kitelepítés 
ellenére!

Szeptember 27-én, egy fontos zsámbéki 
hagyomány nyomán, több mint negy-
ven év elteltével újra lesz Zsámbékon 
szüreti lovas felvonulás és bál. A ren-
dezvényt a Zsámbéki Kulturális 
Kerekasztal a lovasokkal, a hagyo-
mányőrző egyesületekkel és népművé-
szeti csoportokkal összefogva szervezi.

A hagyományokat követve lesz feldíszített 
lovas kocsis és stráfkocsis felvonulás, mely 
a művelődési ház elől indul és több állo-
máshelyen megállva végighalad Zsámbék 
és Tök utcáin. A műsort a helyi népdalos-
néptáncos-nótás hagyományőrző csopor-
tok biztosítják. A szereplők között ter-

mészetesen megjelennek a bíró, a bíróné, 
csőszlegények, csőszlányok, betyárok, 
huszárok, cigányok, bohócok. Miután a 
felvonulás visszatér a művelődési házhoz, 
a nagyteremben kezdődik a szüreti bál. 
A díszítő elemek és kellékek közül nem 
hiányozhat a szőlő és a korona, éppen úgy, 
mint a régmúltban. 

Amiben viszont más lesz ez a bál: 
Zsámbékon a legutolsó szüreti felvonulás 
és bál óta a lakosság kicserélődött. A kite-
lepített sváb, zsidó és cigány nemzetiség 
mellett a magyarság több határon inne-
ni és túli területéről érkezett e vidékre. 
Komoly változásokat hozott még a ’80-as 
évektől a fővárosból kitelepülő családok 

hulláma is. A cél a hagyományok felele-
venítése mellett, hogy a megújuló szüreti 
felvonulás és bál új elemekkel gazdagodva 
alkalmat teremtsen arra, hogy Zsámbék 
jelenlegi sokszínűsége megmutatkozhas-
son. Éppen ezért a bálban nem egy, hanem 
három zenekar szolgáltatja majd a talpalá-
valót, a magyar népzene, a sváb fúvós zene 
és a hagyományos cigányzene is képvisel-
teti magát. A szervezők kérnek minden-
kit, hogy ha teheti, származásának meg-
felelő viseletben vegyen részt az esemé-
nyen, megmutatva ezzel saját kultúráját, 
identitását. 

Bővebb információ: 06 20 665 9464, 
muvhaz@zsambek.hu

Felélesztik a szüreti lovas felvonulás hagyományát

59. Tartományi Sváb Bál Gerlingenben

A budakeszi járás hírei
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Június 7., 21., 
július 5. 8-12.30

 TERMELŐI PIAC 
a telki Pajtánál.

Június 7. szombat 12. 30

KÖZÖS PÜNKÖSDI MISE 
Csíksomlyóval Pilisszántón

a Boldogasszony 
kápolnánál.

Június 10-30.

Az olvasás fájának elkészítése
Június 10-17-ig 

kedvezményes használt 
könyvvásár a nagykovácsi 
Öregiskola könyvtárában.

Június 10. kedd 18 óra

Önkéntes voltam 
a Kalahári sivatagban

Feketéné Csermely Éva 
úti beszámolója 

a zsámbéki könyvtárban.

Június 11. szerda 18 óra

A budakeszi HERCEG 
Tánccsoport 

évzáró gálája Budaörsön
a Jókai Művelődési 

Központban.

Június 13. péntek 10 óra

Hozz egy könyvet és olvass!
a nagykovácsi 

Tisza István téren

Június 13-15.

„Azok a boldog szép 
napok…” 

volt zsámbéki főiskolások talál-
kozója és rock-blues fesztivál a 

Zárdakertben, Zsámbékon.

Június 13. péntek 18 óra

Kudlik Júlia 
és Szvorák Katalin 
lemezbemutatója

a nagykovácsi öregiskola 
közösségi házban

Jegy 1200, nyugd. 800 Ft
Előv. 800 Ft, nyugd. 500Ft

Június 13. péntek 16-21 óra

ÉJSZAKAI IFJÚSÁGI 
röplabdázás 

a Meggyes utcai Fittparkban.

Június 14. szombat 18 óra

NYÁRVÁRÓ KÓRUSMUZSIKA
a budakeszi református 

templomban

Június 15. vasárnap 7.20

TÚRA Pátyról a Mátrába
indulás a pátyi 

Tesco parkolójából.
Tihanyi Péter 30/579-9423

Június 15. vasárnap 14 óra

Jó ebédhez jár a séta!
a Remetehegy barlangjaihoz

Táv: 10 km, szint 200 m
Szabó Gábor 30/930-3457

Június 15. vasárnap 16 óra

Mesélő múlt – 
helytörténeti pályázat 

eredményhirdetése 
a zsámbéki 

művelődési házban.

Június 16. hétfő 18 óra

NAGY PIROSKA 
fotókiállítása

a rendszerváltásról
a nagykovácsi 
Öregiskolában.

Június 17. kedd 18 óra

HELYTÖRTÉNETI 
SZABADEGYETEM
Huber Szabó Lőrinc

Egyházi és világi zenei élet 
Budakeszin a Tarkabarka 

Óvodában (Fő u. 72.)

Június 16.-augusztus 29-ig

NYÁRI TÁBOROK 
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA

a Marczibányi téri 
Művelődési Központban.

Info: 06-1-212-4885
www.marczi.hu

Június 16-20., 
augusztus 25-29.

NAPKÖZIS ANGOL/
NÉMET TÁBOR

a herceghalmi 
Mackó Kuckóban

Június 23-27., július 7-11.

a perbáli közösségi házban.
Schrenckh Edit 
30/639 9552

Június 16- 20., 
augusztus 11-15.

AKROBATIKUS 
ROCKY TÁBOR

a zsámbéki 
művelődési házban
Tel.: 23/340-694; 

20/665-9464

Június 16-20. 8-12 óra

BÁBOSTÁBOR

Június 23-27. 8-16 óra

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

Június 30-július 4. 8-16 óra

SVÁB TÁNCTÁBOR

Július 7-11. 8-16 óra

DÉRENDÓC TÁBOR
a biatorbágyi faluház 

szervezésében.
Tel.: 23/310 636

Június 16-20.

KÉZMŰVES ÉS MESE 
TÁBOR

a nagykovácsi 
Waldorf-óvodában.

Kiss Juliánna 30/452-8192

Június 27-30.

SZENT 
KORONA-TÁBOR

Budakalászon
Családoknak gyerekekkel!

Info 30/389-3091
www.szentkoronaorszaga.hu

Június 30. – július 4. 
8-16 óra

REFORMÁTUS 
GYEREKTÁBOR
a biai református 

gyülekezeti házban.

Június 30-augusztus 15.

NAPKÖZIS TÁBOROK
a telki Topi sárkány 

Játszóházban
Tel.: 70/648-9696

Július 7-11. 8-17 óra

HELYTÖRTÉNETI 
TÁBOR

a budakeszi tájházban.
Nádas Anna 20/519 5755

Július 7-11., 14-18., 21.-24.

HAGYOMÁNYŐRZŐ 
GYEREKTÁBOR
Pilis, Rózsatanya

www.facebook.com/
hagyomanyorzogyerektabor

A stresszt érezzük akkor, amikor felvételi-
zünk, vizsgázunk, versenyzünk, de akkor 
is, ha a főnökünk számon kér valamit, 
vagy vitatkozunk valakivel, de akkor is, 
ha nem tudunk szabadulni a rossz érzé-
sektől. Rengeteget olvashatunk róla… és 
mégis. Van két dolog, amit szinte senki 
sem tud róla. 

Egy: kevesen tudják, hogy a stressz ter-
mészetes életjelenség. Ám a tartós stressz-
állapot számos súlyos betegséget okoz. 
A magyar származású orvos-kutató, Selye 
János már az 1950-es években bizonyí-
totta, hogy le nem küzdött káros stressz 
a betegségeink oka. Az „üss” vagy „fuss” 
reakció során természetes módon lebom-
lanak a stressz-hormonok és megszabadul-
hatunk a stressztől. Az emberi együttélés 
során viszont nem támadhatjuk meg azt, 
akire dühösek vagyunk. Sőt, nem is futha-

tunk el, ahányszor megijedünk. Segíthet 
ugyan a meditáció, a masszázs, az agy-
kontroll, a testmozgás, a legstresszesebb 
helyzetekben ezt mégsem vethetjük be. 
A főnök nem masszírozza meg a hátun-
kat, egy parázs vita közepén sem megyünk 
le alfába. 

Kettő: ma már ismerünk egy gyors 
stresszoldó módszert. Ez az EFT, Érzelmi 
Felszabadítás Technikája. Alapvetően a 
stressz kezelésére találták ki.  Finoman 
kopogtatjuk a meridiánpontokat és 
a hatás néhány percen belül érezhető. 
A technika hamar megtanulható, köny-
nyen alkalmazható. Van olyan változata 
is, amit észrevétlenül alkalmazhatunk bár-
milyen helyzetben. Ráadásul ezzel a mód-
szerrel minden stressz-eredetű betegség is 
gyógyítható. Talán ez pont az, amit Selye 
János is keresett.                             -sa-

Két dolog, amit tudni érdemes a stresszről Stresszkezelés 
Pátyon

Fáradt? Allergiás? 

Stresszes? 

Nem tud aludni? Fogy az energiája? 

Krónikus fájdalmak, az állandó szo-

rongás, pánikbetegség, fóbiák, gyo-

mor- és bélbetegségek, szív-és kerin-

gési betegségek, vagy a depresszió 

gyötri? Mindeféle orvosi kezelésen van 

túl és mégsincs változás? Mit szólna, 

ha kezébe adnám a megoldást? Hívjon, 

együtt elérhetjük a javulást.

Trenka Erika - Energia EFT Mester

+3630 931 9243

NYÁRI TÁBORAJÁNLATOK
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves 
szak mai, ki ál lí tói, te nyész-
tõi gya kor lat tal vál lal ja az Ön 
ott ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû 
koz me ti ká ját. 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, 
vízvezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő 
szivattyú 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 
javítása, hibakeresése. Épületvil-
lamossági szerelés, javítás, hiba-
keresés. Páty, Orgona u.5. 
06-20-243-8811, 
06-20-984-3782
• VASALÁST vállalunk, háztól-há-
zig szolgáltatással, ingyenes fu-
társzolgálattal. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-20-375-6432

• KERTI MUNKÁKAT: kézi kaszá-
lást, telektisztítást, sziklakertépí-
tést vállal Szabó Norbert 
06-20-208-6322 és 
Németh Ágnes 06-20-259-3461
• 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 

• MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK min-
dennemű régiséget, könyveket, 
hanglemezeket, bútorokat, csil-
lárokat, festményeket, porcelá-
nokat, kerámiákat, bronztárgya-
kat, órákat, ezüstöket, boros-
tyánékszereket, pénzérméket, 
jelvényeket, teljes gyűjteménye-
ket és hagyatékokat. Ferenczi 
Noémi Tel.: 06-20-365-1042 

• ANGOL/NÉMET nyári tanfolya-
mok 990Ft/tanórától. Magánórák 
folyamatosan. Info: www.kerek-
mondat.hu, Tel.: 06-23-456-632, 
06-20-382-09-71
• KERTGONDOZÁS, parlagfű-
mentesítés. Ifj. Márton Géza 
Dísznövénykertész Tel.: 06-30-
681-6217, martongeza77@
gmail.com
• KIADÓ GYULÁN a Várfürdő kö-
zelében 1,5 szobás, négy férőhe-
lyes felújított apartman gyógyásza-
ti kedvezmények lehetőségével, 
26.500 Ft-ért június 14-21-ig.
Tel.: 06-30-972-9984

Buda környéki Irányt� 

Június 19–22.

VÁROSÜNNEP 
TESTVÉRVÁROSOKKAL 

Biatorbágyon

Június 19. csütörtök 19 óra

A szószékoltár 
mint szimbólum

Dr. Harmati Béla László 
művészettörténész

az Evangélikus Országos 
Múzeum igazgatója 
a Kálvin teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.)

Június 20. péntek 19 óra

TEMPLOMKERTI ESTÉK
a máriaremetei bazilika 

javára
 1029 Bp., Templomkert 1.

18 óra Mise
19 óra St. Martin saxofon 

és pánsípművész estje

Június 21-29.

TESTVÉRVÁROSI NAPOK 
ÉS BÚCSÚ FESZTIVÁL

Zsámbékon

Június 21. szombat 18 óra

A GABRIELI KÓRUS
egyházzenei koncertje

a makkosmáriai 
kegytemplomban.

A belépés ingyenes.

Június 21. szombat 18-23 óra

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
18 óra Tárlatvezetés és film-
vetítés a zsámbéki sváb 
Tájházban
19 óra Tárlatvezetés, 
játszóház 
a Lámpamúzeumban
20 óra Tárlatvezetés 
a Romtemplom és Kőtárban
21 óra NYAKAS SMOOTH 
JAZZ KLUB 
a Romtemplomnál
Sztárvendég: BERKI 
TAMÁS (ének) és 
SÁRIK PÉTER (zongora) 
Házigazda: Pálinkás Gergely 
és együttese Zsámbékon.

Június 22. vasárnap 15 óra

HOMORÓDMENTI 
FARAGÁSOK

a zsámbéki műv. házban.

Június 28. szombat

Családi Egészségklub
a zsámbéki műv. házban
Egész napos kirándulás, 

ökofarm látogatás

Június 30-ig 

A KESZI-ART 
tavaszi tárlata
a budakeszi 

Hotel Tannéban
(Esze T. u. 1-3.)

Június 30. hétfő 19 óra

HALLGASSUK EGYÜTT 
A BEATLES LEMEZEIT!

évadzáró pódium
a nagykovácsi Öregiskolában.

Július 4. péntek 19.30

NÉMET NAPOK – 
BATYUS BÁL

A Pesthidegkúti 
Német Nemzetiségi 

Alapítvány rendezésében
Zenével, műsorral, 

tombolával, büfével.
Zene: a solymári 

Nosztalgia Party zenekar 
Fellép a Pesthidegkúti 
Német Tánccsoport.

Július 6. vasárnap 15 óra

NÉMET DÉLUTÁN ÉS 
KÓRUSTALÁLKOZÓ

A II. kerületi 
német önkormányzat 

szervezésében fellépnek:
az Ökumenikus iskola és a 
Klebelsberg iskola diákjai 
a Pesthidegkúti Német 

Nemzetiségi Tánccsoport 
és a Német Dalkör

a kórustalálkozó vendégei
az óbudai, a solymári, a sorok-

sári és a szigetszentmiklósi 
kórusok 

a pesthidegkúti Klebersberg 
Kultúrkúriában.

• SZERELŐT KERES budakeszi 
vállalkozás garázskapuk beépí-
tésére, sok utazással. Feltétel: 
német középszintű nyelvtudás, 
technikai érzék, jogosítvány. 
EUROKAPU 06-30-924-7748
• TECHNIKUS ÉS MARKETING GYA-
KORNOKNAK heti öt napban 6-8 
óra mentorált munka felsőfo-
kú végzettségű, 30 év alatti pá-
lyakezdőknek a Mária Rádió 

budapesti stúdiójában, előze-
tes meghallgatás alapján. Boros 
Zoltán Tel.: 06 30 330 14 77, 
vagy boros.zoltan@mariaradio.
hu e-mail címen.
• BIZTONSÁGI ŐRÖKET  keresünk 
Budakeszi területére, kiemelt 
bérezéssel. Jelentkezéseket te-
lefonon (06-30-8598757), il-
letve email címen várjuk: iro-
da.vagyonvedelem@gmail.com

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

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

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

LOQUET 
Az utóbbi évtizedekben a min�ségbiztosítás alkalmazásra került 
a humán szakmai tevékenységek majdnem minden szférájában, 
beleértve az oktatást is. Az oktatás és képzés min�sége kihat 
a mindennapos m�veletekre és a szervezet hatékonyságára, 
és másik oldalon az oktatás min�ségére és az elért tanulmányi 
eredményekre. Csakúgy, mint az üzleti életben, az oktatás kompetitív tényez�i egyre inkább fontosak lesznek a globalizálódó 
világban. Ugyanakkor bizonyítást nyert, hogy a min�ségbiztosítási területen szerzett szignifi káns tapasztalat, amely már 
beérett az üzleti világban, gyakran fi gyelmen kívül hagyják az oktatási szektorban. 
Jelenleg a képz� intézménynek munkatársai számára e-larninges oktatási anyag összeállításán dolgozunk, amely már 
a nyáron elérhet� lesz angol nyelven. Az elmúlt id�szakban felmértük a szakképz� intézmények min�ségbiztosítási 
munkatársainak kompetencia profi ljait és ennek eredményeképpen alakítjuk át a már meglév� oktatási anyagokat. 
További információk  elérhet�k a projekt web lapjáról:  http://www.loquet.eu/hu/ 

Dr. Varga-Pintér Barbara 
Telefon : 06-26-55524

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerz� nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság 
nem tehet� felel�ssé az abban foglaltak bárminem� felhasználásért.

Az oktatási min�ség-
biztosítás támogatása

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

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

Belsõ udvari parkoló!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 
¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 
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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

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

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- Grillhúsok

- Disznósajt

- Tepertőkrém

- Grillkolbász

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!
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