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A Zsámbéki Keresztelő Szent János 
Iskolaközpont tizenkét évfolyamos 
katolikus iskola a zsámbéki Zichy-
kastélyban, a korábbi tanítóképző 
főiskola épületében. Általános iskolá-
ja a főiskola gyakorlóiskolája volt, 2003 
óta ez gimnáziumi oktatással egészült 
ki. Az intézmény fenntartója a Gödöllői 
Premontrei Perjelség. Az iskola nem azo-
nos a szintén a premontreiek által 
fenntartott zsámbéki szakiskolával.

Az intézmény célja: keresztény érték-
rendű fiatalok nevelése, eredményes fel-
készítés a felsőfokú tanulmányokra, átla-
gosnál nagyobb általános műveltség átadá-
sa. Kiemelt oktatási területei: matemati-
ka, idegen nyelvek, művészetek, humán 
tárgyak. Az iskola Theolingua nyelv-
vizsgahely, a diákok felkészülhetnek az 
itt letehető, államilag elismert nyelvvizs-
gákra (angol és német). Az informati-
ka-órákon elérhetővé válik a külföldön 
is elismert ECDL-bizonyítvány megszer-
zése. Szaktantermek: természettudomá-
nyi, képző- és iparművészeti, kézműves, 
dráma, néptánc, ének-zene, informatika, 
idegen nyelvi. A gimnázium kétféle kép-
zést kínál a jelentkezőknek: alapképzést 
és emelt óraszámú képzéseket.

A gimnáziumi alapképzés az állami-
lag előírt óraszámok szerint működik, 
tartalmazza a katolikus iskolákra jellem-
ző hittanoktatást, az iskola saját tantár-
gyi preferenciáit.

Az emelt óraszámú képzéseken egy 
tantárgy vagy tantárgycsoport emelt óra-
számú tanulása folyik külön tanárral, 
külön csoportban, beépítve a gimnáziu-
mi alapképzésbe. Választhatók:
•  matematika (heti óraszáma: 

5+5+5+6), cél: műszaki vagy gazda-
sági pályák (fizika és történelem fakul-
tációkkal);

•  angol vagy német nyelv (heti óraszá-
ma: 5+5+5+5, az utolsó két évben 
2-2 órával bővíthető), cél: magas 
szintű idegennyelv-ismeretet igénylő 
pályák;

•  rajz és vizuális kultúra (heti 
összóraszáma: 5+4+4+4), cél: rajz-
felvételit igénylő pályák (belsőépítész, 
média designer, fotográfus stb.);

•  humán tantárgycsoport (heti 
összóraszáma: 8+8+9+11): iroda-
lom, történelem és filozófiatörténet. 
Cél: bölcsészet- és társadalomtudomá-
nyok, illetve latin szakkörrel kiegészít-
ve: jogi pálya.

TÖRTÉNELMI KÖRNYEZET – 
XXI. SZÁZADI SZÍNVONAL

Az iskola épületei 2016 elejére teljes fel-
újításon esnek át. 2014 szeptemberében 
átadták az új, rekortán burkolatú sport-
pályát. A két kosárlabda- és egy kézilab-
dapálya, futó-, magasugró- és távolugró-
pálya esti használatát nagy teljesítményű 
halogénreflektorok biztosítják.

Még 2014-ben megújul a díszterem-
ként is funkcionáló Catharineum, amely 
a színvonalas rendezvények méltó ottho-
na lesz. Végül a Zichy-kastély eddig fel-
újítatlan épületrészei születnek újjá: a 
történelmi épület izgalmas, modern isko-
latérré válik. Gyönyörű, egyedi tornate-
rem, 200 férőhelyes ebédlő, új informa-
tikaterem és szaktantermek, zenetermek, 
koncertszobák, közösségi terek, 44 férő-
helyes kollégium és még sok újdonság áll 
hamarosan a diákok és tanárok rendel-
kezésére.

www.kszj.hu – iskola@kszj.hu – 23/565-567

Gimnáziumi nyílt nap: 
2014. november 12., szerda, 8–11.35
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Keresztény értékrend, út a felsőoktatásba
Kívül-belül megújul a zsámbéki Keresztelő!
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a polgármesterek
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A budakeszi járásban csupán 
Zsámbékon és Nagykovácsiban más 
a polgármester. Zsámbékon Csenger-
Zalán Zsolt országgyűlési képvise-
lő helyére pártjának jelöltje, Horváth 
László lép. Nagykovácsiban 59 szava-
zattal győzte le a három ciklusát kitöltő 
Bencsik Mónika független polgármes-
tert a Fidesz-KDNP-s Kiszelné Mohos 
Katalin.

ORSZÁGOS EREDMÉNYEK

A Fidesz-KDNP megnyerte az önkormány-
zati választásokat is. Ezúttal öt évre válasz-
tottak az ország települései polgármes-
tert és képviselőket lakóhelyük vezetésé-
re, megyei közgyűlést és nemzetiségi kép-
viselőket.

A megyeszékhelyeken a polgármester-
választást a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerték, 
kivéve három város: Békéscsabán a Jobbik 
által is támogatott Farkas Péter független 
jelölt (41,93%) 9%-kal verte a kormánypár-
ti jelöltet, Szegeden Botka László (MSZP 
58,21%) 22 %-kal győzött a kormánypár-
ti jelölttel szemben, s Salgótarjánban Dóra 
Ottó (MSZP 42,88%) mindössze 0,4%-
kal, ötven szavazattal előzte a korábbi 
polgármestert, Székyné Sztrémi Melindát 
(Fidesz-KDNP 42,48), aki megtámadta a 
választás eredményét..

A Miskolcért folytatott küzdelem-
ben a polgármesteri széket végül Kriza 
Ákos, a Fidesz-KDNP jelöltje szerezte 
meg 42,37%-kal, 9%-ot ráverve a baloldali 
jelöltre, Pásztor Albertre.

A Fidesz-KDNP nyert Esztergomban 
is, ahol az ismét függetlenként indult 
Tétényi Évát (43,52%) alig három száza-
lékkal győzte le Romanek Etelka.

A polgármester-választás érdekessé-
ge, hogy Veresegyháza óriási fölénnyel 
(87,42%) ismét polgármesterré választot-
ta a települést 1965 óta, azaz 49 éve veze-
tő, függetlenként indult, 76 éves Pásztor 
Bélát.

TARLÓS ISTVÁN VEZETI 
A FŐVÁROST

A fővárosban Tarlós István (Fidesz-KDNP 
49,06%) magabiztos előnnyel, 13%-kal 
tarthatta meg főpolgármesteri székét, 
Bokros Lajos, a baloldali összefogás jelölt-

je 36,04%-nyi szavazatot tudott megsze-
rezni. 

A főpolgármester nélkül 32 fős fővárosi 
közgyűlésben 20 mandátummal rendel-
keznek a kormánypártok. A fővárosi köz-
gyűlést ettől a ciklustól a 23 fővárosi kerü-
let polgármesterei, 9 képviselő a kompen-
zációs listákról és a főpolgármester alkotja. 
A 23 fővárosi kerület közül csupán hatot 
vesztett a Fidesz-KDNP.

Az MSZP két fővárosi kerületben győ-
zött: a XIII. kerületben, Angyalföldön, 
ahol Tóth József óriási fölénnyel, 69,86%-
kal nyerte a polgármester-választást a kor-
mánypárti Bagdy Gábor (22,5%) előtt, 
valamint a XIX. kerületben, Kispesten, 
ahol szintén nagy előnnyel a szocialista 
Gajda Péter nyert 60,55%-kal. 

A XIV. kerületben, Zuglóban elég szo-
ros küzdelemben végül Karácsony Gergely 
(Együtt-PM 42,53%) nyert a kormánypár-
ti Rozgonyi Zoltánnal (41,08%) szemben, 
de egyes választókerületekben várhatóan 
meg kell ismételni a választást. 

A DK is szerzett egy polgármeste-
ri helyet a fővárosban, a XV. kerület-
ben, Rákospalotán, ahol Hajdu László 
43,89%-kal igen szoros küzdelemben győ-
zött Pintér Gábor (Fidesz-KDNP 41,08%) 
előtt, de megismétlik a választást novem-
ber 9-én.

Egy kerületi polgármesteri helyett 
szerzett még a baloldali összefogás 
(DK-Együtt-MSZP-PM) a XX. kerületben, 
Pesterzsébeten. Itt Szabados Ákos (53,6%) 
vezeti öt évig a kerületet a kormányoldal 
jelöltje, Juhász Lajosné (34,67%) helyett.

A XXIII. kerületben, Soroksáron viszont 
a civil szervezetek jelöltje, Geiger Ferenc 
(37,28%) verte a kormánypárti Orbán 
Gyöngyit (26,42%).

A PEST MEGYEI KÖZGYŰLÉS

Mind a 19 megyei közgyűlésben, így Pest 
megyében is a Fidesz-KDNP képviselői 
vannak többségben. 

A Fidesz-KDNP 23 (Alattyányi István, 
Bazan Tibor, Bodnár András, Edelman 
György, Gazdikné Kasa Csilla, Géczy 
Krisztián, Harkai László, Horváth Tamás, 
Karácsony János, Seltenreich József, Sosity 
Irén, Szabó István, Szabó József, Szerenka 
Tibor, Takáts László, Török István, 
Tóth János, Dr. Vántsa Botond, Ványi 

Lászlóné, Vicsi László, Wentzel Ferenc, 
Dr. Zsámberger György és Zsebe Zsolt).

A Jobbik 8 (Csanádi Gábor, Császárné 
Kollár Tímea, Fehér Zsolt, Koncz Szilvia, 
Sipos Richárd, Szalontai Boldizsár, Szente 
Béla és Varga Zoltán), 

– az MSZP 5 (Krállné Malecz Julianna, 
Laczik Zoltán, Oldal István, Szabó Imre és 
Szentgyörgyi József),

– a DK 4 (Bukovszky István, Rónai 
Sándor, Svisztné Kis Ildikó és Szabó 
Attila) és 

– az LMP 3 (Földi Áron, Lengyel Szilvia 
és Sepsei Gergely) mandátumot szerzett.

A BUDAKESZI JÁRÁS 
TELEPÜLÉSEI

Tíz településen maradt az eddi-
gi polgármester, ebből két helyen, 
Remeteszőlősön és Perbálon ellen-
fél hiányában győzött a korábbi veze-
tő, míg két településen, Zsámbékon 
és Nagykovácsiban új polgármestert 
választottak. Zsámbékon Csenger-
Zalán Zsolt eddigi polgármester ebben 
a ciklusban már csak országgyűlési 
képviselőként folytathatja munkáját. 
Helyére pártjának jelöltjét, Horváth 
Lászlót választották a zsámbékiak. 
Nagykovácsiban viszont komoly küzde-
lem alakult ki a három ciklusát kitöltő 
Bencsik Mónika független polgármes-
ter és a Fidesz-KDNP jelöltje, Kiszelné 
Mohos Katalin között. A különbség 
mindössze 59 szavazat a fideszes jelölt 
javára.

A budakeszi járásban hagyományosan 
magas a részvételi arány a választásokon. 
A Pest megyei 41%-os átlaggal összeha-
sonlítva

1. Budajenő  .............58,7%
2. Herceghalom  .......57,1%
3. Nagykovácsi  ........55,7%
4. Remeteszőlős  .......54,0%
5. Budaörs ................51,6%
6. Telki  .....................50,2%
7. Tök  ......................49,4%
8. Budakeszi  ............47,5%
9. Páty ......................46,7%
10. Zsámbék  ............45,1%
11. Biatorbágy  .........44,4%
12. Perbál  ................32,1%

folytatás a 4. oldalon



0

4

2014. október-
november-decemberBuda környéki Irányt� Választás 2014

BIATORBÁGY

Tarjáni István eddigi polgármester ismét 
a Fidesz-KDNP színeiben ráerősített az 
előző választáson elért eredményére.2010-
ben 47,62%-kal, most 51,92%-kal nyerte 
a választást.

A 11 fős képviselő-testületben a kor-
mánypárti képviselők az összes biatorbágyi 
egyéni választókörzetben megnyerték a 
választást. A Fidesz-KDNP képviselői: 
Szakadáti László (1.vk. 40,97%, újravá-
lasztott), Sólyomvári Béla (2.vk. 42,07%, 
újraválasztott), Bodorkos Ádám (3.vk. 
34,7%), Tálas-Tamássy Richárd (4.vk. 
44,23%), Varga László (5.vk. 37,33%, 
újraválasztott), Nánási Tamás (6.vk. 
49,91%), Kecskés László (7.vk. 40,09%, 
újraválasztott) és Koleszár Kázmér (8.vk. 
40,66%, újraválasztott). A Szövetség 
Biatorbágyért Egyesület kompenzáci-
ós listáról két mandátumot szerzett: dr. 
Palovics Lajos (újra) és Koósné Lévai 
Ildikó személyében, míg a Bia Futura 
Egyesület kompenzációs listájáról Molnár 
Tibor került be a testületbe.

BUDAJENŐ

A polgármester Budai István (független) 
maradt. 56,11%-os szavazati aránnyal 
győzte le egyetlen kihívóját, Oláh Istvánt 
(független). Budai István az előző önkor-
mányzati választáson 73,91%-kal nyert.

A 6 fős képviselő-testület összetétele: 
Bartos Gyárfás (újraválasztott), Csörgő 
Józsefné, Kompp György (újraválasz-
tott), Kuli László (újraválasztott), Marton 
Krisztina és Reisner Tamás. Mindannyian 
független jelöltek.

BUDAKESZI

Nagy sikert könyvelhet el dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottília (Fidesz-KDNP), akit 
az előző választási eredményéhez 
képest (51,8%) kisebb részvételi arány 
mellett is jóval nagyobb százalékban 
(68,78%) választottak ismét polgármes-
ternek. Egyetlen kihívója, Szél Bálint 
(LMP), korábbi önkormányzati képvi-
selő 31,22%-ot kapott. Mivel a kom-
penzációs lista végén szerepelt, a kép-
viselő-testületbe ezen a választáson már 
nem került be. Győri Ottília választókör-
zetében képviselőként is nagy előnnyel, 
56,66%-kal nyert. Polgármesterként így 
megtakarít egy képviselői tiszteletdíjat a 
városnak. 

A 11 fős képviselő-testületben az erő-
viszonyok nem változtak. A Fidesz-
KDNP továbbra is hét képviselői helyet 
szerzett meg, a nyolcból hét egyéni 
választókörzetben: ’Sigmond Bertalan 
(1.vk. 59,1%), Ohr Alajos (2.vk. 52,5%), 
Páczi Erzsébet (3.vk. 42,7%), Bakács 
Edit Bernadett (4.vk. 59,31%), Bánhidi 
László (5.vk. 40,85%), Czifra Zsuzsanna 
(6.vk. 58,24%), Dr. Csutoráné Dr. 
Győri Ottilia (7.vk. 56,66%), közülük 
’Sigmond Bertalan és Páczi Erzsébet, 
Basa Péter, Ybl-díjas építész özvegye új 
képviselő. Tömösi Attila (38,94%) füg-
getlen képviselő újra nyert a 8. választó-

körzetben. Listáról Ligetiné Komáromi 
Gabriella (LMP) Pataki Juditot vált-
va új képviselőként, Somlóvári Józsefné 
(Budakesziért Függetlenek Egyesülete) 
és Szabó Ákos Péter (MSZP-DK-Együtt-
PM-MLP) régi listás motorosként foly-
tatja a budakeszi testületben.

BUDAÖRS

A rendszerváltás óta verhetetlen pol-
gármester, Wittinghof Tamás (Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület) ismét nyert, 
ráadásul kilenc százalékkal megerő-
södve, 69,31%-os szavazati aránnyal 
tarthatta meg polgármesteri székét. 
Megerősödésének legnagyobb eredmé-
nye azonban, hogy Budaörs mind a tíz 
egyéni választókerületében az őt jelö-
lő szervezet, a Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület jelöltjei nyertek, így abszo-
lút többsége van a 14 fős testület-
ben. Ennek azért nagy a jelentősé-
ge, mert az előző ciklusban a tes-
tületben Fidesz-fölény mellett irányí-
totta a várost. A BFE-s képviselők: 
Dr. Bakó Krisztina (1.vk. 51,57%), 
Simándi Szelim (2.vk. 46,9%), Hauser 
Péter (3.vk. 48,38%), Dr. Tóth Ferenc 
(4.vk. 51,11%), Dr. Molnár Gábor 
(5.vk. 45,09%), Dr. Ritter Gergely 
(6.vk. 53,08%), Stift Nándor (7.vk. 
68,66%, újraválasztott), Biró Gyula 
(8.vk. 70,43%, újraválasztott), Becz 
György (9.vk. 51,48%) és Dr. Kisfalvi 
Péter (10.vk. 48,96%).

A Fidesz viszont elég gyengén sze-
repelt, mindössze három kompenzá-
ciós listáról szerzett mandátuma van 
a budaörsi városvezetésben: Kálóczi 
Imre, Sánta Áron és Török István. 
A 2010-es önkormányzati választáson 
mindhárman egyéni választókerületben 
(2.vk., 4.vk. és 10.vk.) nyertek.

A testületnek egy jobbikos jelöltje van 
még, Császárné Kollár Tímea, aki 2010 
után is testületi tag volt, szintén listáról. 
A Pest megyei közgyűlésnek is tagja.

HERCEGHALOM

Négy jelölt közül újra Erdősi László 
(független) Herceghalom polgármestere 
44,99%-kal, 14%-kal előzve a Fidesz-
KDNP jelöltjét, Csizmadia Zsuzsannát. 
Az előző választáson Erdősi volt a Fidesz 
jelöltje, akkor csak 37,16%-ot kapott.

A 6 fős képviselő-testületben 4 képvi-
selő a Fidesz-KDNP jelöltje (Csizmadia 
Zsuzsanna, újraválasztott; Czinege 
Jánosné, Makay István, újraválasztott; 
Szendrei Bence és két képviselő függet-
len jelöltként került be a testületbe (Erdei 
László, újraválasztott; Hunya Krisztina 
újraválasztott). A függetlenként bekerült 
képviselők az előző önkormányzati válasz-
táson Erdősi László kihívói voltak a pol-
gármester-választáson. Az erőviszonyok 
a Fidesz-KDNP javára tolódtak el a tes-
tületben: míg az előző ciklusban három 
kormánypárti és három képviselő alkotta 
a döntéshozó testületet, most négy kor-
mánypárti és két független jelölt az arány 
a szintén független polgármester mellett. 

NAGYKOVÁCSI

Nagykovácsiban öt jelölt versengett a pol-
gármesteri helyért, köztük Bencsik Mónika, 
aki már a három önkormányzati ciklus 
óta vezeti a települést, de 2013-ban meg-
bomlott a korábban tapasztalható egység 
a polgármester és képviselőtársai között. 
A politikai csatározás eredményeként a kép-
viselő-testület a polgármester felfüggeszté-
sét kezdeményezte, amely ugyan nem sike-
rült, de a polgármester és a képviselők vitá-
ja egy bírósági perbe torkollott, amelyben 
a szeptember 25-én szóban kihirdetett jog-
erős ítélet lapunk információi szerint eluta-
sította a képviselőknek a polgármester ellen 
indított keresetét. 

A szoros versenyben Bencsik Mónika 
független jelölt (36,55%, 1141 szava-
zat) mindössze 59 szavazattal maradt le 
Kiszelné Mohos Katalin, a Fidesz-KDNP 
(38,44%, 1200 szavazat) jelöltje mögött.

A 8 fős, korábban csupán független, de 
javarészt Bencsik Mónika csapatához tar-
tozó és a Fidesz által is támogatott kép-
viselőkből álló képviselő-testületben most 
négyen a Fidesz-KDNP jelöltjei (Bánóczi 
Margit, Fodor Attila, Ledács-Kiss Miklós és 
Szemesy Barbara), négyen pedig független-
ként (Honti Zoltán, dr. Klein Katalin, dr. 
Szabó András és Tegzes Endre) kerültek a 
testületbe. Utóbbiak Tegzes Endre kivételé-
vel Bencsik Mónika csapatának tagjai vol-
tak a választási kampányban. Az egyetlen 
újraválasztott képviselő Bánóczi Margit.

PÁTY

Székely László polgármester az Összefogás-
Páty jelöltjeként másodszor nyeri a polgár-
mester-választást, ugyanúgy hat jelölt közül, 
mint az előző választáson, de ezúttal markán-
san javítva a négy évvel ezelőtti eredményén, 
azaz a 2010-es 37,25% után most 45,17%-
kal tartotta meg a polgármesteri széket.

A felerészben kicserélődött, 8 fős kép-
viselő-testületben az Összefogás-Páty jelen-
tős többséget szerzett, hiszen hat képvi-
selő e szervezet jelöltje, közülük négyet a 
Fidesz-KDNP is támogat: Gábor Ákos (újra-
választott) és Szeitz Zsolt (újraválasztott) 
(ÖF-Páty),  dr. Monostori Ernő, Somogyi 
Farkas Tamás, Szabó István László (újravá-
lasztott) és Temesszentandrási Gábor Gujdó 
(Fidesz-KDNP-ÖF-Páty). A két független 
képviselő dr. Bognár András (újraválasztott) 
és Sági György független jelöltek. 

PERBÁL

Perbálon nem volt tétje a polgármes-
ter-választásnak, mivel az egyetlen indu-
ló a korábbi polgármester, Varga László, 
a Fidesz-KDNP jelöltje volt, így abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy a leadott 
szavazatok 100%-át szerezte meg, össze-
sen 478 voksot az 1677 szavazásra jogo-
sulttal rendelkező településen.

A 6 fős képviselő-testület tagjai: Bárány 
Péter (újraválasztott), Brunecker Károly, 
Galambos Zsolt, Kemenczei Kálmán 
(újraválasztott), Mayer József (újraválasz-
tott) és Pregitzer György (újraválasztott), 
mindannyian független jelöltek.  

folytatás a 8. oldalon

folytatás a 3. oldalról
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Az önkormányzati választások eredmé-
nyeinek ismeretében köszönöm Önöknek 
azt a támogatást és segítséget, amely lehe-
tővé tette, hogy a következő öt évben 
egyéni képviselőként és polgármesterként 
is képviselhetem az itt élőket és lakóhe-
lyünk érdekeit.

Köszönöm, hogy támogatták azt a négy 
évvel ezelőtt megkezdett munkát, amely-
nek eredményeit már érezzük a minden-
napjainkban, látjuk a környezetünkben.

A választást a Fidesz-KDNP maga-
biztosan megnyerte, s javítani tudott a 
négy évvel ezelőtti választási eredménye-
in. Budakeszi nyolc választókerületéből 
hétben a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerték 
a választást: ’Sigmond Bertalan (1.vk. 
59,1%), Ohr Alajos (2.vk. 52,5%), Páczi 

Erzsébet (3.vk. 42,7%), 
Bakács Edit Bernadett (4.vk. 
59,31%), Bánhidi László 
(5.vk. 40,85%), Czifra 
Zsuzsanna (6.vk. 58,24%), 
dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia (7.vk. 56,66%), pol-
gármesterként 68,78%. 

Ugyanakkor vetély-
társaink is jelentős meny-
nyiségű szavazatot kap-
tak. Egyéni képviselőként a testület tagja 
még a 8. választókerületben győztes 
Tömösi Attila (38,94%) független jelölt 
és listáról Komárominé Ligeti Gabriella 
(LMP), Somlóvári Józsefné (Budakesziért 
Függetlenek Egyesülete) és Szabó Ákos 
Péter (MSZP-DK-Együtt-PM-MLP).

Az Önöktől kapott erős felha-
talmazás garancia arra, hogy a 
megkezdett munkát folytathat-
juk. Engedjék meg, hogy köszö-
netet mondjak a polgármeste-
ri hivatal munkatársainak, a 
szavazókörökben dolgozóknak 
az idei három választás sike-
res lebonyolításáért, támogató-
inknak az aktív segítségért, a 
választóknak a megerősítő sza-
vazatokért.

Öröm számomra, hogy 
Budakeszin a kampány viszonylag békés 
keretek között zajlott le.  

Mégegyszer köszönöm a támogatásukat! 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília 
polgármester

Tisztelt Budakesziek!

A projekt keretében bővül 
a csatornahálózat, s egy új 
szennyvíztisztító-telep is 
épül, melynek fő technoló-
giai létesítményei már elké-
szültek és hamarosan meg-
kezdődik a gépészeti beren-
dezések beépítése, amely alkalom-
ból Budakeszi önkormányzata bokré-
ta-ünnepséget szervezett.

Idén áprilisban vette kezdetét a település 
csatornahálózatának bővítése, valamint 
egy új, a legszigorúbb környezetvédelmi 
előírásoknak is megfelelő szennyvíztisztí-
tó-telep építése. Az október 4-én tartott 
bokréta-ünnepségen a város vendége volt 
Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi 
és rendészeti bizottságának elnöke. 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília pol-
gármester a beruházással kapcsolatban 
elmondta: az építési munkálatok befeje-
zése még ebben az évben megtörténik, ezt 
követően a végleges átadásig a szennyvíz-
telep próbaüzemben működik majd, ami 
garantálni fogja a minden szempontból 

megbízható, környe-
zetbarát működést.

A 3,7 milliárd 
forint összértékű 
Budakeszi szenny-
vízelvezetési és 
szennyvíztisztítási 

projekt 94%-ban uniós forrásból való-
sul meg. A világviszonylatban is kor-
szerű, membrántechnológiával működő 
szennyvíztisztító-telep napi 3311 köbmé-
ter szennyvíz fogadását és megtisztítását 
teszi lehetővé, és az ingatlanokon kelet-
kező szennyvíz elvezetésére 20,5 km csa-
torna épül.

Félidős a budakeszi szennyvízberuházás 

A lakosság az esetleges problémák megoldá-
sára a kivitelez� és az önkormányzat illetéke-
seivel minden második hét szerdán – legköze-
lebb november 5-én – 16-18 óra között egyez-
tethet a kivitelez� PEW Budakeszi Konzorcium 
irodájában, a Sz�l�skert u. 5-ben. 
A projekt megvalósításával kapcsolatos aktu-
alitásokról Budakeszi városi honlapján (http://
csatornazas.budakeszi.hu/) lehet tájékozódni.

Szeptember 9. óta minden kedden és pén-
teken budakesziek számára ingyenes helyi 
járat közlekedik a Honfoglalás sétány és 
a szőlőskerti bevásárló központ között a 
Honfoglalás sétány – Márity u. – Temető 
u. – Fő u. – Budaörsi út – Szőlőskert u. – 
Szürkebarát u.  – Tesco Parkcenter útvo-
nalon a Honfoglalás sétányról 8.15, 9.15, 
10.15, 11.15, 12.15 és 13.15 órai indu-
lással. A Parkcenterből vissza 8.45, 9.45, 

10.45, 11.45, 12.45 és 13.45-kor indul.
A Temető ideiglenes megállóhely csak 

Halottak napja időszakában, október 23. 
és november 2. között üzemel.

Amennyiben a kedd munkaszüne-
ti napra esik, az ingyenes buszjárat a 
keddi napot követő következő munkana-
pon üzemel. Ha a péntek a munkaszüneti 
nap, úgy a pénteki napot megelőző mun-
kanapon jár az ingyenes járat. Kivétel ez 
alól december 26., mert ahelyett decem-
ber 27-én jár majd az ingyenes busz.

Karácsonyi adománygyűjtő akciót szer-
vez a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat a rászoruló lakosoknak egy cso-
mag tartós élelmiszer (pl. olaj, cukor, 
tea, tartós tej, tészta, szósz, kakaó, kon-
zerv stb.) összeállításával vagy pénzbe-
li támogatással, melyek segítségével élel-
miszer vásárlására fordítható utalványo-
kat nyújtanak a lakosság krízis helyzet-
be jutott tagjainak. A lakossági és vállal-
kozói felajánlásokat a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat központi címén 
2092 Budakeszi, Fő utca 103. vagy a 
11742348-16935729-0000010 számla-
számára várják. 

Budakeszi önkormányzata a városban élő, 
szociálisan rászoruló nyugdíjasok, csalá-
dok támogatására 550 db, egyenként 3000 
Ft értékű Szociális Erzsébet utalványt, 

valamint 300 ezer forintot tartós élelmi-
szercsomag beszerzésére átad a Segítő 
Kapcsolatok Alapítvány (Budakeszi, Fő 
u. 103.) részére. A HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat részére pedig 
550 ezer forintot biztosít szociális tűzifa 
beszerzésére és kiosztására.

Javaslattétel 
Pest megyei díjakra

Budakeszi képviselő-testülete 
• Pest megye díszpolgára címre javasolja 
Balczó András háromszoros olimpiai baj-
nok öttusázót; 
• Pest megyéért emlékéremre dr. Hargitai 
András olimpiai bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok úszót; 
• Tudományos díjra dr. Kéri Szabolcsot, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem kognitív tudományi tanszékveze-
tőjét; 
• Pest Megye Közbiztonságáért Díjra 
Somlóvári Józsefné önkormányzati kép-
viselőt; 
• Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjra 
a Budakeszi Városi Polgárőrséget; 
• az Év Sportolója díjra Pest Megye 
Legjobb Férfi Sportolója kategóriában 
Ruszák Mátyás lovas íjászt; 
• Pest Megye Legjobb Női Sportolója 
kategóriában Berecz Anna alpesi síző, 
olimpikont;
• Pest Megye Legjobb Utánpótláskorú 
Férfi Sportolója kategóriában Szatmári 
Kristófot;
• Pest Megye Legjobb Fogyatékos 
Sportolója kategóriában Szabó Ozor János 
fekve nyomó paraolimpikont; 
• Pest Megye Legeredményesebb 
Szabadidő- és Sportszervezete kategóriá-
ban a budakeszi Viadal Sportegyesületet.

A javaslatokról Pest megye közgyűlése 
dönt, a díjakat a december 4-hez kötődő 
megyenapon adják majd át a megyeházán.

Karácsonyi adománygyűjtő akció

Ingyenes helyi járat
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Háromnapos túrával emlékeztek 
az ezeréves határt védő katonákra 
augusztus 22-24. között az első világ-
háború kitörésének 100. és a gyimesi 
kitörés 70. évfordulója alkalmából a 
Kelet-Magyarországi Speciális Mentő 
Egyesület, a Maglódi Sebő Ödön 
Túratársaság, Csíkszentdomonkos 
önkormányzata, a gyimesközéploki 
plébánia és az általános iskola, a 
gyimesbükki plébánia és a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány szervezésében, a 
Honvédelmi Minisztérium támogatá-
sával. A túrasorozat célja a gyimesi 
csángók, a székelyek és az anyaország-
ban élő magyarok közötti kapcsolat 
erősítése.

A túra résztvevői augusztus 22-én 
Gyimesfelsőlokon, az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Gimnázium fölötti az Ugra-
tetőn tartott szabadtéri szentmisét köve-
tően az ezeréves határt képező hegyge-
rincen a Rákóczi-várhoz indultak a párat-
lan kilátást nyújtó Apa-havas érintésével. 
Útközben felkeresték azokat a hadisírokat, 
amelyeket az elmúlt öt évben a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány a gyimesiekkel össze-
fogásban kutatott fel és jelölt a helybé-
liek emlékezete és a bécsi katonai levél-
tár adatai alapján, Lókút környékén és az 
Áldomás-patakában. Az egyes állomáso-
kon Bánkuti Ákos, a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány hadtörténeti szakértője tar-
tott tájékoztatást, miközben az alapít-
vány munkatársai a fejfák karbantartá-
sát is elvégezték. Az eddig fellelt sírok-
ról térképes ismertető is készült GPS-
koordinátákkal, hogy bárki megkereshes-
se azokat. 

Augusztus 23-án a Bilibók-tetői helyi 
megemlékezéshez kapcsolódott a túra. 
1944. augusztus végén az ezeréves határ 
részét képező Bilibók-tetőt a szovjet gya-
logság elfoglalta, de a 4. székely határ-

őrzászlóalj egy harccsoportja meglepe-
tésszerű szuronyrohammal szeptem-
ber elsején visszafoglalta ezt a stratégia-
ilag fontos tüzérségi megfigyelőpontot. 
A háborús veterán, Orbán Ferenc készí-
tette emlékkőnél tartott, Bilibók-tetői sza-
badtéri szentmise és megemlékezés után a 

túrázók a Tar-havas-patakában első világ-
háborús katonasíroknál tisztelegtek. 1917. 
augusztus 10-én a Tar-havas-patakában 
egy tisztáson a magyar legénység és a tisz-

tek tábori misére gyűltek össze, akik közé 
egy váratlanul felbukkanó orosz repülőgép 
egy sorozatot adott le. Egy lövedék átlőt-
te Páll Lajos, a pécsi 19. népfölkelő gya-
logezred főhadnagyának mellkasát, majd 
felrobbant és szilánkjaival halálosan meg-
sebesítette Heinrich Róbertet, a budapes-
ti 29-esek hadnagyát. Mindketten azon-
nal meghaltak. A két tisztet katonáik nagy 
részvéte mellett ide, az akkor még lakat-
lan területre, korábban elesett bajtársaik 
mellé temették, sírjuk fölé a ma is látha-
tó síremlékeket emelték. Az azóta beépült 
terület ma egy magát már románnak, 
ortodox vallásúnak valló, magyar anya-
nyelvű család veteményesében áll. A csa-
lád egyetértésével a Kelet-Magyarországi 
Speciális Mentők egy háromnyelvű ismer-
tető táblát állítottak a kert kerítése mellé 
a Honvédelmi Minisztérium pénzügyi 
támogatásával, melyet azonban már a fel-
állítás másnapján ismeretlenek megron-
gáltak. A magyar nyelvű részt letépték, a 
német és román nyelvű táblát összekor-
mozták, s a tábla alá muskátlihulladékot 
dobáltak. Hasonló incidens alapítványunk 
gyimesi működésének elmúlt nyolc évé-
ben nem fordult elő. A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány a tábla helyreállítását magá-

ra vállalta.
Augusztus 24-én a hagyományos 

32-es határvadász zászlóalj emlék-
túrája az 1944. augusztus 28. és 
szeptember 20. között lezajlott 
hősies védekezésének, majd a beke-
rítésből való bravúros kitörésének 
állít emléket, melynek krónikáját 
a gyimesbükki határvédelem egyik 
parancsnoka, Sebő Ödön főhadnagy 
A halálra ítélt zászlóalj című visz-
szaemlékezéséből ismerjük. A túra 
Kovás-patakon, a csángók „szent” 
hegye, a Naskalat legyőzésével a 
szokásos csíkszentdomonkosi foga-
dással zárult, melyet a Hazajáró-
sorozat forgatócsoportja is elkísért. 

A szervezők jövőre ugyanebben 
az időszakban várják a magyar hadtörté-
nelem hiteles részleteinek megismerésére 
vágyó érdeklődőket.              

Koós Hutás Katalin

Budakeszi hírek

Világháborús megemlékezések 
a Gyimesekben

Az ún. Jankovics-keresztet 213 évvel 
ezelőtt, 1801-ben emelte a budakeszi 
Jankovics-család, a szájhagyomány szerint 
hálából azért, hogy a közeli erdőben elté-
vedt gyermeküket sikerült megtalálniuk. 

A kereszt sorsát felkaroló Budakeszi 
Szépítő Egyesület nevében Hidas Mátyás 
köszönetet mondott mindazoknak, akik a 
hónapokig tartó munkát segítették. 

A kereszt restaurálását Bánfi Gábor 
okleveles szobrász-restaurátor végez-
te, akivel az egyesület már együtt dol-
gozott a templom melletti Nepomuki 
Szent János szobor és az I. világháborús 
emlékmű talapzatának helyreállításánál 
is. A restaurálás és a környezet Bechtold 
Gábor tájépítész tervei szerinti rendezésé-
nek pénzügyi fedezetét a Fővárosi önkor-
mányzat, a XII. kerület önkormányzata, a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány, Budakeszi 

önkormányzata, a Pilis Parkerdő Zrt. 
Budapesti Erdészete segítette, a Budapesti 
Közlekedési Központ az árok feletti átjá-
rót készítette. A „pléhkrisztust” modern, 
rozsdamentes anyagra Nádor Tibor fes-
tette meg újra. Az adományozó magán-
személyek Ács Józsefné, Bodola Lajos, 
a Bogos-család, Franke László, Herein 
Gyula, Jóna Gyula, Navracsicsné Prevoz 
Anikó, Ostoros Gyula, Pfendtner József, 
a Romhányi-család, Salamin András, 
a Schrotti-család, dr. Surján László, 
Szendeff Gyuláné, Szirmai Jenő.

A keresztet Filó Kristóf budakeszi plé-
bános áldotta meg.                             -khk-

Megújult az országúti kereszt 
Budakeszi és Budapest határán
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Bilibók-tető

Tar-havas-pataka
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Fokozatosan bővül a biztonsági kame-
ra-rendszer és épülnek ki a wifi átját-
szóállomások (hotspotok), melyek a 
kamerarendszer kommunikációs 
hálózatán keresztül biztosítják az 
ingyenesen köztéri internetet 
mindenki számára. „Free 
WiFi” táblák jelzik majd, 
hol érdemes rákeresni APF 
PATY FREE 1-15 néven a 
szolgáltatásra.

Schneider Mihály, az 
Alapítvány Páty fejlesztéséért 
kuratóriumi elnöke, a pátyi önkormány-
zat közrendvédelmi munkacsoportjának 
tagja a település honlapján arról tájé-
koztatja a lakosságot, hogy legutóbb a 
Széchenyi-téren állítottak fel két kamerát 

és két hotspotot, amelynek segítségével a 
kiemelten közösségi tér környékén is már 
működik a díjmentesen használható WIFI 

internet szolgáltatás, melyet erre 
alkalmas eszközzel bárki szabadon 

használhat.
A professzionális veze-

ték nélküli rendszerben 
elindult az a szolgálta-
tás, amely lehetővé teszi, 
hogy a rendőrök akár jár-
őrözés közben is online 

láthatják a jogosított tele-
fonjukon, vagy a járőrautóba 

elhelyezett tableten keresztül az összes 
kamera élő képét.

A Vörösmarty utca melletti vízmű-telep 
területén működő adótornyot felhasznál-
va folyamatban van három kamera kiépí-

tése, amely a vízbázis védelmét is szolgál-
ja, és további két kamera a sporttelep esz-
közeinek védelmére. A környezet WIFI 
ellátását három hotspot szolgálja.

A következő hetekben sebességmérő-
vel kombinált kamerás térfigyelő pontok 
épülnek ki a település belépési pontjain, 
és több önkormányzati tulajdonú épület 
környezetét is bevonják a megfigyeléssel 
védett területek közé.         (forrás: paty.hu)

A budakeszi járás hírei

A Honvédelmi Minisztérium írás-
ban arról tájékoztatta a zsámbéki 
Légvédelmi Múzeumot üzemelte-
tő Zsámbéki-medence Idegenforgalmi 
Egyesületet, hogy december 31-ig a 
katonai műtárgyak elszállítását terve-
zi, s azokat máshol mutatják be. 

Így az országban egyedülálló múzeum, a 
hidegháborús korszak kiemelkedő emléke 
szűnhet meg, amely tematikusan mutat-
ja be az 1950-es évektől az 1900-as évek 
végéig a honi légvédelemben használt esz-
közöket, mindezt eredeti műemlék kör-
nyezetben a Műemlék Rakétabázison, 
amely az egyetlen, eredeti állapotában 
fennmaradt erődítmény, a huszadik szá-
zad egy letagadhatatlan történelmi kor-
szakának egyedi emlékhelye, amely évről 
évre egyre több látogatót vonz, erősítve 

ezzel Zsámbék és a kistérség turiszti-
kai vonzerejét.

A Zsámbéki-medence Idegen-
forgalmi Egyesület a Műemlék 
Rakétabázis területének kezelője és 
a múzeum üzemeltetője a zsámbéki 
önkormányzattal együttműködve 
lépéseket tett a múzeum megmenté-
sére. 

A Honvédelmi Minisztérium saj-
tóosztálya lapunk kérdéseire tájékoz-
tatást szintén későbbre ígért, mivel 
közlésük szerint a múzeumi tárgyak 
elszállítása egyelőre csak egy terve-
zet részét képezik annak ellenére, hogy 
a múzeumi tárgyak ez évi elszállításáról 
hivatalos levélben értesítették az üzemel-
tető egyesületet. 

A Zsámbéki-medence Idegenforgalmi 
Egyesület október 8-ra sajtótájékoz-

tatót hirdetett a helyszínen, de ezt a 
Honvédelmi Minisztérium és az egyesü-
let között időközben megindult egyez-
tetésre való hivatkozással lemondták. 
Tájékoztatást az egyeztetés függvényében 
későbbre ígértek.

Felszámolnák a zsámbéki légvédelmi múzeumot

ják az 
tet 

alkalm
ha

Új tájékoztató tábla a 
Budaörsi Kopárokon

2012-ben a Magyar Madártani és 
Természet-védelmi Egyesület Kétéltű- 
és Hüllővédelmi Szakosztálya és a Pilisi 
Parkerdő Zrt. a budaörsi Farkashegyen 
a védett kaszpi haragos sikló élőhelyét 
helyreállította, biztosítva a rákosi vipe-
ra mellett legveszélyeztetettebb hüllő-
fajunk fennmaradását.

Idén júliusban a Budaörsi Kopárokra tájé-
koztató információs tábla került ki a hara-
gos siklóról, amely amellett, hogy a ritka 
hüllő védelmét szolgálja, a kirándulók 
számára is hasznos, hiszen segít beazo-
nosítani a védett, 500 ezer forint termé-
szetvédelmi értékű, kifejletten két métert 
is meghaladó testhosszméretű siklót. 
A haragos sikló nevét támadó viselkedésé-
ről kapta, de – sikló lévén – harapása nem 
mérgező, bár hegyes fogaival fájó sebeket 
tud okozni.                  Pilisi parkerdő Zrt.

A KSH 2011-ben megismételte azt a 
kutatását, amely Magyarország vala-
mennyi településének mutatóit ele-
mezte 2006-ban, 17 szempontot vizs-
gálva. Az akkori felmérés a legelma-
radottabb és a legfejlettebb telepü-
lésekről egyaránt képet nyújtott. Az 
élmezőnyben Budapest és az agglo-
meráció. Gondolta volna, hogy Telki 
és Remeteszőlős falu létére a magyar 
fővárost is megelőzi?

Budaörs önkormányzatának a KSH-tól 
származó információi alapján a megismé-
telt felmérés első helyén ismét Budaörs 
városa áll. A kutatást második alkalom-
mal további 13 szemponttal egészítették 
ki, így már összesen 30 szempont összesí-
tett adatai alapján lett Magyarország leg-
fejlettebb települése Budaörs. 

A gazdasági, az infrastrukturális, vala-
mint a foglakoztatási szempontok mel-
lett 2011-ben már vizsgálták a települé-

sek társadalmi és szociális mutatóit is, így 
ez átfogóbb képet nyújtott az ország tele-
püléseiről. Az adatok alapján egy komp-
lex mutatót alakítottak ki, amelynek első 
15 helyezettjét az alábbi táblázat tartal-
mazza.

1. Budaörs  ......................... 8,49
2. Remeteszőlős  ................. 8,39
3. Diósd  ............................. 8,20
4. Dunakeszi  ..................... 8,17
5. Veresegyház  ................... 8,06
6. Telki  .............................. 8,03
7. Törökbálint  ................... 7,99
8. Üröm  ............................. 7,98
9. Budapest ........................ 7,92
10. Hévíz  ........................... 7,91
11. Szigetszentmiklós  ....... 7,86
12. Szentendre  .................. 7,82
13. Biatorbágy  ................... 7,80
14. Göd  ............................. 7,74
15. Győr  ............................ 7,73

forrás: budaors.hu

Budaörs, Remeteszőlős és Telki a legfejlettebb

Fokozatosan épül a kamerarendszer és a díjmentes Wifi-hálózat

Helyreigazítás
Lapunk előző számában a 7. oldalon 
Környezetbarát jégmentesítő folyadék 
Telkiből címmel megjelent cikkünkben 
tévesen hoztuk összefüggésbe a Bagoly 
Beton Kft.-t Telkivel. A cég telephelye 
ugyanis Teleki.
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Pest megyében német, roma, román, 
szerb és szlovák területi nemzetisé-
gi önkormányzat alakult. A buda-
keszi járásban csak Herceghalmon, 
Telkiben és Remeteszőlősön nem tar-
tottak nemzetiségi választást. A többi 
településen görög és örmény helyi 
nemzetiségi önkormányzatok is ala-
kulnak.

PEST MEGYE

NÉMET TERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
Bálint Gyöngyi, Herr Tamás, Majeczki 
Martin, Marlokné Cservenyi Magdolna, 
Schrotti János, Tófalvi Mónika és Zwick 
András (ÉMNÖSZ)

ROMA TERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Baranyi Rudolf, Rafael Attila, Raffai 
László és Raffai László (LUNGO DROM), 
Oláh József, Rafael Gyula és Rafael Pál 
(MCF)

ROMÁN TERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kovács József, Máté Tünde, Prágai Ilona, 
Prágai János, Székely Sándor, Szitkó 
Etelka és Szitkó László (BRE)

SZERB TERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Dragojlovits Adriána Jadranka, Dr. Ember 
Tibor, Krunity Péter, Margaritovits 
Milenkó, Pandurovic Anica, Petyovszky 
Veszna és Székelyné Pejovic Zora (SZERB 
KLUB)

SZLOVÁK TERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Aszódi Csaba, Demjén Tamásné, Gimesiné 
Szokol Emese, Horváthné Körtvélyesi 
Ivett, Kiss Károly, Klimász Jánosné és 
Szabóné Tóth Katalin (SZLOVÁK UNIÓ-
MSZSZ-KSZ)

A BUDAKESZI JÁRÁS 
TELEPÜLÉSEINEK NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZATAI

BIATORBÁGY
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

Bechler Gyula, Rack Ferencné, Steer 
Ferenc és Wéber Ferencné, az Észak-
Magyarországi Német Önkormányzatok 
Szövetsége (ÉMNÖSZ) jelöltjei

BUDAJENŐ

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
Éhleiter Tünde, Herb József és Reisner 
Ferenc (ÉMNÖSZ)

BUDAKESZI

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
Kőrösi Csilla, Martin Andrea, Ormai 
Sebestyén és Schrotti János (ÉMNÖSZ) 

BUDAÖRS

GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
Sianos Tamás, Szidiropulosz László és 
Szidiropulosz Léna (HELLASZ GMKE) 

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
Boros György, Gajdos-Frank Katalin, 
Michelberger Katalin és Németh 
Magdolna (ÉMNÖSZ)

ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
Bokor Sándorné, Fancsali Bence és 
Fancsali Gábor (Magyar-Örmény) 

ROMA ÖNKORMÁNYZAT
Babos Imre (RPM), Lakatos György 
(RPT) és Sárközi Sándor (ROMA ROM 
ÖSSZEFOG)

ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT
Prágai János, Szitkó Etelka és Szitkó 
László (BRE)

SZERB ÖNKORMÁNYZAT
Aleksandric Remeli Marina, Bacsi Katarina 
és Horváth Andrea (SRPSKI FORUM) 

HERCEGHALOM
Nem volt nemzetiségi választás

NAGYKOVÁCSI

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
Czemmel József, Dr. Klein Ferenc és 
Dr. Kohut József (ÉMNÖSZ) 

PÁTY

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
Dammelhardt János Ottó, Sági György és 
Tolnainé Megtért Mária (ÉMNÖSZ)

ROMA ÖNKORMÁNYZAT
Dudás Lajos, Török László és Varga István 
(LUNGO DROM)

PERBÁL

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
Bakai Anikó, Kreisz György és Mayer 
József (ÉMNÖSZ)

REMETESZŐLŐS

Nem volt nemzetiségi választás

TELKI

Nem volt nemzetiségi választás

TÖK

ROMA ÖNKORMÁNYZAT
Dudásné Horváth Krisztina, Peregovics 
Istvánné és Sándor József (LUNGO 
DROM)

ZSÁMBÉK

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT 
Bathó Lajos, Bechtold János, Uhrinyiné 
Hajdu Etelka és Zátonyi Lőrinc Józsefné 
(ÉMNÖSZ)

ROMA ÖNKORMÁNYZAT
Bari Sándor, Keskeny Attila és Oláh 
Sándor (LUNGO DROM)

Koós Hutás Katalin

Választás 2014
folytatás a 4. oldalról

REMETESZŐLŐS

Szathmáry Gergely polgármesternek szin-
tén nem akadt riválisa, így ő is 100%-
kal lett újra polgármester a budakeszi 
járás legkisebb településén. 290 szavaza-
tot kapott az 581 szavazásra jogosult pol-
gárral rendelkező kistelepülésen. 
A négy fős képviselő-testület tagjai is 
pontosan ugyanazok, mint az előző cik-
lusban: Herold István Zoltán, Kőhalmi 
Alajos József, Petneházy Gábor Attila és 
Dr. Tóth Balázs, mindannyian független 
jelöltek.

TELKI

Telkiben Deltai Károly polgármester 
magabiztos fölénnyel, 66, 37%-kal maradt 
a polgármester, a 2010-es 821 szavazat 
helyett most kilencszázat szerezve.

A hat fős képviselő-testület tagjai közül 
csak két fő cserélődött: Fillinger Zsófia, 
Földvári-Nagy László (újraválasztott), 

Halász Terézia (újraválasztott), Móczár 
Gábor (újraválasztott), Szigeti Antal (újra-
választott) és Dr. Vida Roland, mindany-
nyian független képviselők.

TÖK

Balogh Kálmán polgármester öt jelöltből 
38,7%-kal független jelöltként újra meg-
nyerte a választást. Két független jelölt is 
próbálta beérni. A Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltje csak a 4. lett a szavazatokért 
folytatott verseny sorrendjében.

A 6 fős képviselő-testületben a három 
Fidesz-KDNP-s, három független képvise-
lő aránya két képviselő személyének válto-
zásával öt Fidesz-KDNP-s és egy független 
arányra változott a vasárnapi választáson. 
A Fidesz-KDNP képviselői Fodor Regina, 
Király Zsolt László (Újraválasztott), 
Sándor Gábor (újraválasztott), Dr. Tornári 
György János (újraválasztott) és Végh 
Lajos (újraválasztott). Az egyetlen függet-
len képviselő dr. Kádár Elekné.

ZSÁMBÉK

Zsámbékon az elmúlt önkormányzati 
ciklusban Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz-
KDNP, egyben választókerületünk 
országgyűlési képviselője volt a polgár-
mester, de mostantól e két tisztség össze-
férhetetlen, így az országgyűlési képvi-
selőséget választva nem indult a vasár-
napi polgármester-választáson. Helyét a 
választási eredménynek köszönhetően 
pártjának jelöltje, Horváth László tölti 
be, aki  55,12%-kal négy jelölt közül 
nyerte a választást.

A 8 fős képviselő-testület tagjai egy füg-
getlen kivételével a Fidesz-KDNP jelölt-
jei. A testület egy kivétellel új tagokból áll. 
A Fidesz-KDNP-s képviselők Barsi 
Árpád, Bittó Róbert, Bőhm András, 
Horgos Zsolt, Jakosáné Palkó Petra 
(újraválasztott), Nagy Nándor és Rainer 
Ferencné. A független képviselő Zombori 
László.

Nemzetiségi választási eredmények
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Makkosmária elképzelhetetlen azok 
nélkül az öreg tölgyfák nélkül, ame-
lyek az országosan ismert búcsújá-
ró templom melletti hangulatos lige-
tet alkotják. A több száz évesre becsült 
famatuzsálemek közül az egyik tavaly 
szeptemberben, egy másik idén szep-
temberben dőlt meg annyira, hogy az 
arra haladó turistatömegek biztonsága 
érdekében a budapesti erdészet mun-
katársai kénytelenek voltak kivágni. A 
budakeszi civilszervezetek felháborod-
tak, s kérték maguknak a jogot, hogy a 
számukra pótolhatatlan fák megmen-
téséért áldozatokat is vállalhassanak. 
A Pilisi Parkerdő példaértékű gesztus-
sal válaszolt.

Október 3-án a XII. kerülethez tartozó, 
de a Budakeszihez elszakíthatatlanul kap-
csolódó, helyszínre meghívták a Magyar 
Faápolók Egyesületének tagjait, az erdé-
szet vezetőit és budakeszi civil szervezetek 
képviselőit egy közös beszélgetésre, hogyan 
lehet az elöregedett, balesetveszélyes fák 
állapotán javítani, a folytonosságt biztosí-
tani e Budakeszi számára vallási, természe-
ti és turisztikai szempontból egyaránt fel-
becsülhetetlen értékű területen.

A Magyar Faápolók Egyesület, melynek 
alapítói között van a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudományi Kara és a 
soproni Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Kara is, 
a városi környezetben élő fák 
egészségi állapotának védelmét, 
a személy- és vagyonbiztonság 
növelését, a kapcsolódó faápo-
lási feladatok tudományos alá-
támasztását tűzte ki célul. Egy 
Makkosmáriára szervezett 
továbbképzés keretében szem-
revételezéssel, valamint speci-
ális aukusztikus és ún. húzá-
sos vizsgálattal felmérték a fák 
állapotát.

Dr. Divós Ferenc, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem fizika-
elektronika tanszékének veze-
tője saját fejlesztésű műszerét mutatta be. 
A Fakopp a hang terjedési sebessége segít-
ségével azt vizsgálja, hogy a fa törzsére fel-
szerelt érzékelők síkjában a fa belsejében 
van-e üreg, korhadás vagy más elváltozás. 

A húzásos gyökérvizsgálat során a fát egy 
csörlővel meghúzva helyettesítik a szél ere-
jét, a fa tövében pedig egy nagy pontossá-
gú dőlésérzékelővel mérik az eltérést. Az 
elmozdulásnak csak a századrészéig terhe-
lik a fát, de ebből már lehet következtetni 
a fa kidöntéséhez szükséges erőre. Ez azért 
különösen fontos a makkosi fák esetében, 
mert a közelmúltban megdőlt mindkét 
fánál, s a vizsgálatok eredményeként vala-
mennyi makkosi fánál a gyökérzet tartó-
erejének gyengesége a leginkább aggasztó. 

A makkosi fák, még a belül üregesek 
is, amíg a belső korhadás el nem éri a 
külső kérget, egy csőhöz hasonlóan stati-

kailag rendkívül ellenállóak a törésre. Még 
a legkritikusabb állapotban lévő fának is, 
amely éppen a templomhoz legközelebb 
áll, jelenleg 5,7 a törésbiztonsági tényező-
je. Ugyanez a szám, a gyökerek, így a kidő-
lés veszélye szempontjából csupán 1,5, ami 
azért egy 120 km/h-s széllökésnek még 
jelen állapotában is ellenáll.  

dr. Puskás Lajos, a Magyar Faápolók 
Egyesületének titkára, dr. Kocsó Mihály 
főtanácsos, az FVM szakértője, sopro-
ni Nyugat-Magyarországi 
Egyetem botanikus kertjének 
vezetője volt, Szaller Vilmos, 
a Fővárosi Kertészet (Főkert) 
faállomány fejlesztési szakér-
tője megállapításairól tájékoz-
tatta a megjelenteket és vála-
szolt a kérdésekre. 

ÁPOLÁSI JAVASLAT

Ha ezek a fák az erdő sűrű-
jében állnának, nem lenne 
gond az állapotukkal. Az arra 
járók biztonsága miatt azon-
ban sokkal szigorúbb követelményeknek 
kell megfelelniük. Mindegyik fáról le kell 
vágni a száraz ágakat, a fakoronák súlyát 
ki kell egyensúlyozni a törzs és a gyökér-
zet tehermentesítésére, a statikai helyzetük 
javítása érdekében, s az odúkat is kezelni 
kell. A kezelés után a fák állapota várha-

tóan lényegesen javul 
a következő vizsgálat-
nál. A kezelés becsült 
költsége: százezer 
forint egy kosaras 
autó egy napra + a 
szakmunka odúkeze-
léssel együtt még egy-
szer ugyanennyi. Az 
alpintechnika ugyan 
olcsóbb lehet, de 
nagyobb koronacsök-
kentéssel jár, mert 
nem tudnak annyi-
ra kimenni az ágak 
szélére.  Egy munka-
gép behajtása a terü-

letre viszont szintén kockázattal jár a fákra 
nézve.

AZ UTÁNPÓTLÁS

A részvevők egyetértettek abban, hogy az 
elmúlt években az őstölgyek szomszéd-
ságában ültetett facsemeték nem marad-
hatnak ott. Debreczy Zsolt, a Budakeszin 
élő, nemzetközi hírű dendrológus is meg-
erősítette, hogy ha a hársak maradnak, a 
tölgyeknek vége, mert a hárs sokkal job-
ban hasznosítja a helyi ökológiai adottsá-
gokat. Egy hársliget letörpítené a templo-
mot, a tölgyliget viszont méreteinél fogva 
engedi érvényesülni az épület küldetésének 
magasabbrendűségét. Arról nem is beszél-
ve, hogy mi lenne, ha Makkos Máriából 
a tölgyek kiszorításával Hársas Mária 
vagy Törökmogyorós Mária lenne, ahogy 
Gábor Emese fogalmazott a Buda környé-

ki Natúrpark képvise-
letében.

Debreczy Zsolt arra 
is javaslatot tett, hogy 
a gyökerek védelmé-
ben fontos a talaj 
folyamatos humuszo-
sodását biztosítani, 
hogy a fák elegendő 

táplálékhoz jussanak. Gyökérzónájuk jel-
zés értékű körbekerítésével és avarral való 
feltöltésével elérhető, hogy a humuszréteg 
vándorlása elindulhasson lefelé.

A neves tudós másik tanácsa az erős visz-
szametszés. Ilyenkor a fákat az auxin nevű, 
létfontosságú növényi hormon fokozott 
termelésére késztetjük, ami az erős visz-
szametszésnél nem a csúcsrügyek, hanem 
a gyökerek felé fejtenék ki kulcsfontosságú 
tevékenységüket. A makkosi fáknak éppen 
erre lenne a legnagyobb szükségük. 

Miközben Debreczy Zsolt a civil összefo-
gásra bátorított a fák gondozásának anyagi 
fedezetének biztosítása érdekében, felhívta 
a figyelmet a fák hármas kötésben ülteté-
sének fontosságára, hiszen ilyenkor az egy-
másba kapaszkodó gyökerek minden irány-
ban rögzítik egymást, ami a makkosi prob-
lémát tekintve hatékony megoldás lehet a 
fák kidőlése ellen. 

Kocsó Mihály szakértő a tölgyek makk-
jaiból helyben kinevelt csemeték gondozá-
sára tett javaslatot. Ez a legolcsóbb és az 
egészséges gyökérzet szempontjából a leg-
jobb minőségű megoldás lehetne.

Lomniczi Gergely, a Pilis Parkerdő szó-
vivője összegzésként elmondta, hogy fon-
tosnak tartja a helyi civiltársadalom anyagi 
és erkölcsi támogatását a makkosi fák meg-
óvásában, újak felnevelésében, bizonyos 
költségek vállalásában, a tájékoztatásában, 
a fák védelmezésében.

A civilek pedig köszönetet mondtak 
azért, hogy ilyen szakemberek társaságá-
ban lehettek részesei a szakszerű mérések 
és a hozzá kapcsolódó elemzések megszü-
letésének, amely nem egy önkényes, hanem 
egy megalapozott és konszenzusos döntés 
lehetőségével biztat.  

Remélhetőleg rövidesen arról tudunk 
beszámolni, hogy hogyan újulnak meg a 
makkosi búcsújáróhely fái.

Koós Hutás Katalin

A budakeszi járás hírei

ményeknek
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táplálékhoz jussanak

Példaértékű összefogás a makkosi tölgyek megmentésére

Debreczy Zsolt

Divós Ferenc
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A Cérnahangverseny 5. sorozata 
...már a II. kerületben is

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy böl-
csődénk idén ünnepli 10. születésnap-
ját. A telki Csibe bölcsi 2004-ben indult 
családi napköziként. Akkor még csak 
én dolgoztam egyedül, egy gyermek-
kel foglalkoztam reggeltől délutánig. 
A második hónapban már két gyermek 
volt, a harmadikban négy, és így gya-
rapodtunk szépen, hónapról- hónapra. 
Aztán annyian lettek a gyerekek, hogy 
kellett még egy, aztán már plusz két 
gondozónő. Egy nap aztán már öten-
hatan sürögtünk-forogtunk húsz gyer-
mek körül. 

Az intézmény engedélyezett férőhely-
száma hatról fokozatosan emelkedett a 
húsz férőhelyig. Jelenleg két csoporttal 
működünk: a Kiscsibe csoportban hat, a 
Nagycsibe csoportban tizennégy gyerme-

ket gondozunk. Négy magasan képzett 
gondozónő foglalkozik a gyerekekkel. A 
hatósági ellenőrzéseknek és a folyamatos 
továbbképzéseknek köszönhetően min-
den szerénység mellett állíthatom, hogy 
szakmailag igen magas szinten állunk. 
Szép eredményeket érünk el beszédindí-
tás terén, nagymozgásos játékaink több-
sége pedig az udvaron és a csoportszobák-
ban egyaránt a vesztibuláris (egyensúlyi) 
rendszer fejlődését segítik elő, mely rend-
szer a tanulási problémák megelőzésében 
játszik igen fontos szerepet. 

NINCS SZÜKSÉG ÁLLANDÓ 
IRÁNYÍTOTT FOGLALKOZÁSOKRA

Ezen azt értem, hogy a szakmai protokoll-
nak megfelelően előtérbe helyezzük a sza-
bad játéktevékenységet. Ez nem valami-
féle szervezetlenséget jelent, hanem azt, 
hogy a nap folyamán rövidebb, 5- 20 per-
ces játékokat kezdeményezünk, amibe a 
gyermek kedve szerint bekapcsolódhat. 
Ez lehet gyurmázás, éneklés, mondókázás, 
tornázás, vonatpálya építése, vagy éppen 
meseolvasás. A lényeg, hogy semmi nem 
kötelező, mégis szinte mindenki bekap-
csolódik. Lehet, hogy csak egy-két percre, 
lehet, hogy 15-20 percre. Egyszerre több 
helyen több kis csoport alakul így ki, kellő-
en ingergazdag környezetet teremtve, mely 
a játéktevékenység, vagyis a legfejlesztőbb 
tevékenység feltétele. 

NEM „MÓDSZEREK” KELLENEK

Sok- sok módszerből átvettük azokat, ami-
ket különösen fontosnak tartunk. A legfon-
tosabb azonban az, hogy a gyermek és szü-
lei maximális érzelmi biztonságban legye-
nek nálunk. A bölcsődés korosztály nem 
igényel különböző módszereket, sőt, káro-
san is befolyásolhatja a fejlődésüket! Az 
ő szókincsük még igen fejletlen, így nem 
tudják elmondani sérelmeiket, vagy kiad-
ni magukból az őket ért stresszt. Ők tehát 
csak kijátszani tudják azokat magukból, 
ehhez tud segítséget nyújtani egy jól kép-
zett gondozónő akár egy oda illő mesével, 
akár csak azzal, hogy hagyja szabadon ját-
szani. Ha viszont a gyermeket az úszásról a 
lovaglásra, onnan pedig angolra és néptánc-
ra visszük, nem lesz ideje eleget játszani, és 
a nyelvtörő mondókákból, magyar népme-
sékből elsajátítani az anyanyelvet. 

A magyar bölcsődék igen magas szakmai 
színvonalon állnak, a hazai csecsemő- és 
kisgyermekgondozók oktatásának Európa-
szerte nagyon jó a híre. Folyamatosan akk-
reditált továbbképzéseken kell részt ven-
nünk, ezáltal frissül és gyarapszik az elmé-
leti és gyakorlati tudásunk, emellett állan-
dóan fejlődik a személyiségünk… Ehhez a 
szakmához pedig sok kreativitásra és kifor-
rott személyiségre van szükség. 

Kamlah Szilvia
www.telkibolcsi.hu

Ötödik évadjához érkezett a Cérna-
hangverseny-sorozat a budakeszi Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziumban. 
A komoly hagyományokkal bíró, egyre 
népszerűbbé váló rendezvénysorozat mára 
Budakeszi kulturális életében fontos, meg-
kerülhetetlen helyet foglal el.

Egy egyszerű ötlettel indult: megked-
veltetni a gyerekekkel az értékes muzsi-
kát, akik felnőttként majd a zene „nagy-
fogyasztóivá” válhatnak. A kodályi elv 
– „legyen a zene mindenkié” – alapján 
indult el a sorozat, amely mára, tapaszta-
lataink szerint gyökeret vert, szárba szök-
kent és évről évre gazdagabb termést hoz.

Messziről indultunk, de még nagy út 
áll előttünk. Második éve, hogy erede-
ti kereteinket kinőve a Cérnahangverseny 
alapítványi formában (Cérnahangverseny 
Alapítvány) folytatja munkáját. Az alapít-
vány által szervezett hangversenyek – a 
hangszerbemutatóktól kezdve, a tánc, a 
mozgás és a zene kapcsolatát példázó elő-
adásokon keresztül egészen az operákig – 
igen széles kínálatot ölelnek fel.

Büszkék vagyunk az eddigi mintegy 
26 előadásra, a több mint 5000 hallga-
tóra, köztük a számunkra legfontosabb 
3500 óvodás-, kisiskolás korú zenekedve-

lővel. És arra is, hogy minden egyes elő-
adásunkon valamilyen újdonsággal jelent-
keztünk. Természetesen az előadásoknak 
vannak visszatérő színfoltjai, azonossá-
gai. Ilyenek például a hallgatósággal (telt-
ház esetén akár 300 fő) a közös éneklés, 
Eckhardt Gábor zongoraművész évadnyi-
tó előadásai, vagy az a koncepció, hogy 
évadonként legalább egy opera is színre 
kerüljön.

A siker titkát egyrészről az előadások 
professzionális szervezésében, kiemelke-
dő tartalmi és előadó-művészeti színvo-
nalában, másrészről családias légkörében, 
szombat délelőtti, családbarát időpontjá-
ban kell keresni.

Eddigi sikereink az alapítványt működ-
tető kuratórium, és nem utolsó sorban a 
támogatók áldozatvállalása nélkül nem 
jöhettek volna létre. Támogatókat folya-
matosan kell találnunk, hiszen ahhoz, 
hogy továbbra is kedvezményes szinten 
tarthassuk a belépők árait (1400 Ft/jegy, 
4000 Ft/bérlet, amely az évad 4 előadá-
sára szól), a koncertsorozat csak adomá-
nyokkal, támogatásokkal finanszírozható 
tovább. Ehhez évente a jegybevételeken 
felül mintegy 600.000–800.000 Ft támo-
gatási rész szükséges.

Megtiszteltetés számunkra, hogy a 
II. kerületi Bartók Béla Emlékházban 
is elindult a Cérnahangverseny sorozat.  
A ma már múzeumként működő házban 
élt és alkotott 1940- ig Bartók Béla. Itt 
őrzik szellemi örökségét, személyes tárgya-
it, művei egy részét. Az előadások jövője 
már nem csak Budakeszi, hanem a térség 
jövője is. Hittel és bizalommal tekintünk a 
most kezdődött 5. évad elé.                 (x)

Tízéves a telki bölcsőde

A budakeszi Cérnahangverseny-sorozat 
következ� el�adása november 8-án, 

szombaton 10 órakor lesz a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium aulájában.

Mesél a jazz – az afrikai gyökerekt�l 
napjainkig a Sparking zenekarral 
(a Benkó Dixiland Band tagjaival)
vendég  Berki Tamás jazzénekes

A következ� el�adás február 7.
A Bartók-házi koncertsorozat következ� 

el�adása november 15. szombaton,
11 órakor kezd�dik 

Megütik a kétfenek� dobot címmel.
Az üt�hangszereket 

Pödör Bálint tanár úr mutatja be.
A rendezvények háziasszonya Szalóczy Dóra
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Év végére megismerhetők a Normafa 
fejlesztésének részletei, s várhatóan 
márciusban megtartható a helyi nép-
szavazás - mondta Pokorni Zoltán 
(Fidesz-KDNP), a XII. kerület polgár-
mestere a helyszín október 15-i bejárá-
sát követően újságíróknak.

A városrész vezetője arról beszélt: kezdet-
ben néhány hónapra tervezték a felméré-
seket, végül civilek felvetései alapján úgy 
döntöttek, hogy egy teljes vegetációs cik-
lust, azaz több mint egy évet szánnak rá, 
hogy minden szempontból körültekintő-
en járjanak el. A felmérések egy hónapon 
belül lezárulnak, s már elindult a munka a 
szempontok, ötletek összegzésére.

Pokorni Zoltán a közlekedésszabá-
lyozást nevezte a legfontosabbnak: meg 
kell szüntetni az autós „túlhasználatot” 
a kötöttpályás közlekedés javára. Fontos 
tennivaló az épületek számba vétele annak 

érdekében, hogy a csomagmegőrzőt, öltö-
zőket, kerékpárkölcsönzőt, tájékoztató 
központot ne új épületben, hanem egy fel-
újított régiben helyezzék el. 

A hegyvidéki polgármester kitért a síe-
lésre is. Az eltelt másfél év meggyőz-
te, hogy túlzóak a versenyszerű síelésre 
vonatkozó álmok. Nemzetközi versenyek-
re alkalmas pályát nem szabad csinálni, de 
ez nem ok arra, hogy ne teremtsék meg a 
hobbisíelésnek azokat a feltételeit, ame-
lyek 30-40 éve is megvoltak.

A Libegő felső állomásánál nemrég 
készült el a játszótér, s hasonlóan rendbe 
teszik majd az Anna-rétit is. A Harangvölgy 
alján „életet” visznek a BM kőfallal körbe-
kerített egykori kiképző táborába, ami tan-
ösvények indulópontja, a természetvédel-
mi nevelés központja lehet.

Nehéz igazságot tenni a Normafát hasz-
náló kerékpárosok, gyalogosok, kismamák, 
kutyások, természetvédők, futók között, 

s nem is lehet mindig jó kompromisszu-
mot találni, de komoly illúzió, hogy példá-
ul a downhillesek „rendre szoktathatók”. 
Szabályokat kell állítani, amelyek véde-
nek, de korlátoznak is, s ezeket népsza-
vazással kell megerősíteni - hangoztatta a 
polgármester.

A terepjárást kezdeményező Normafa 
Természetesen civil koalíció képviseleté-
ben Weiperth András, a Buda környéki 
Natúrparkért Egyesület tagja azt mond-
ta: nagyra értékelik az egyeztetés-soroza-
tot Budapest legértékesebb természetvé-
delmi területének sorsáról. Megjegyezte: 
az ízeltlábúaktól a famatuzsálemekig van-
nak olyan értékes élőlények, amelyeket 
meg kell őrizni, s bíznak abban, hogy az 
önkormányzat is partner lesz.

A bejáráson jelen voltak a WWF, a 
Madártani Egyesület, a Greenpeace, a 
Védegylet és a Budakörnyéki Natúrparkért 
Egyesület képviselői is.                   (MTI)

Márciusban lehet a helyi népszavazás 
a Normafa fejlesztéséről

A környéken élők közül talán mindenki 
fel tudja idézni Telki, Páty és Budakeszi 
találkozásánál azt a két, szebb napo-
kat látott házikót a telki út mentén, 
amely egy méretes, fenyőfának álcá-

zott adótorony aljá-
ban húzódott meg.  A 
Pilisi Parkerdő felújí-
totta az épületeket, a 
mögöttük lévő terüle-
ten huszonöt férőhe-
lyes parkolót és egy 
erdei pihenőhelyet épí-
tett, ligetes erdővé alakítva az erdő 
egy részét, bekészített tűzifával hangu-
latos tűzrakókat létesítve, melyekhez 
kényelmes asztalok, padok társulnak. 
A főzésben örömet még nem lelő gyere-
keknek pedig még játszótér is készült.

A budakeszi Basa Péter tervezte és a 
híres természet- és vadászfestő nevét vise-
lő Csergezán Pál-kilátóhoz vezető zöld 

háromszög-jelzésen, a telki út melletti 
Hideg-völgyi erdészháznál eddig is sokan 
parkoltak, ami – tekintettel az út nagy for-
galmára – komoly veszélyt rejtett magában. 
Az új parkolóba a ki- és behajtás biztonsá-
gossá vált, ráadásul a buszmegállót is áthe-
lyezték, így a gyalogosok a buszról leszállva 
közvetlenül a pihenőhelyre jutnak.   

Az erdőgazdaság a helyszínről nagy 
mennyiségű szemetet szállíttatott el, miu-
tán a 4000 m² parkrészt kitakarította, ahol 
öt tűzrakóhely, hinta és homokozó, padok, 
asztalok, fedett pihenő várja a látogatókat. 
A régi épületekbe rövidesen büfét és bemu-
tatóteret alakítanak ki. Az eddigi fejleszté-
seket a Magyar Szénhidrogén Készletező 

Szövetség közremű-
ködésével az OPAL 
Tartálypark Zrt. és 
a Terméktároló Zrt. 
támogatta.

A parkolótól a zöld 
háromszög-jelzés a 
szép látványt kínáló 
Tarnai-pihenőn vezet 
a Nagy-Kopasz (559 
m) két és fél kilomé-
terre lévő csúcsára, a 

18 méter magas Csergezán Pál-kilátóhoz, 
ahonnan teljes körpanoráma nyílik a Budai-
hegységre és a Zsámbéki-medencére. Az 
esztergomi bazilika még felhős időben is 
szabad szemmel látható. Az 1990-es évek-
ben elhunyt művész sírja a közeli Anna-
laknál, az erdőben található.

Az október 9-i ünnepélyes átadáson a 
Pilisi Parkerdő Zrt. vendégeként számos 
érdeklődő és civil szervezeti képviselő mel-

Biztonságos parkoló, 
hangulatos pihenőhely 

Stílusos
Vidéki Éttermiség

Szeptember 7-én tartották a legjobb 
vidéki éttermek gasztronómiai pará-
déját Debrecenben a perbáli Walter-
vendéglő részvételével. A csúcsgasztro-
nómiai rendezvényen az alapanyago-
kat az éttermek harminc kilométeres 
körzetéből szerezték be, így a vendé-
gek „keresztül-kasul” megkóstolhatták 
a magyar vidék ízeit.

A debreceni Békás-tó partján rende-
zett gasztronómiai parádén ott volt a 
kemencés ételeiről híres Tuba tanya, 
a PM Choco kézműves csokoládé, 
a Cut’N’Coffee kávépörkölő szalon, a 
Nárcisz Birtok sajtmanufaktúra, a Tuzséri 
pálinkafőző manufaktúra, a Séfakadémia 
főzőiskola és a Butiq bisztró egyedi kok-
téljaival. Az éttermek közül pedig az 
encsi Anyukám Mondta étterem, a bala-
tonfüredi Baricska csárda, a veszprémi 
Chianti étterem, a debreceni IKON étte-
rem, a balatonszemesi Kistücsök étterem, 
az egri Macok étterem és borbár, a villá-
nyi Mandula étterem és borbár, a noszvaji 
Nomád Hotel&Campsite, a szigetmonos-
tori Rosinante fogadó, a pannonhalmi 
Viator Apátsági étterem és borbár és a per-
báli Walter-vendéglő. Vendégétteremként 
a palkonyai Palkonyha és a soproni 
Erhardt étterem és panzió vett részt a 
találkozón.

lett megjelentek Budakeszi, Telki és Páty 
polgármesterei, Csenger-Zalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő és Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott is, akinek nagybátyjáról 
nevezték el a közeli pihenő. 

Koós Hutás Katalin
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Október 27. hétfő 18 óra

MAGAROK KÖZT 
NEPÁLBAN

Kopjafák a Himalájában
Szövetség a Magyarokért 

Páty
Hagyományőrző Egyesület
a pátyi művelődési házban.

Október 27. hétfő 19 óra

A TURIZMUS 
mint arculat- 

és gazdaságfejlesztés 
Dr. Horváth Viktória 

turizmusszakértő
a biatorbágyi faluházban

(Baross Gábor utca 1.
Tel.: +36 23 310 636)

Október 28. kedd 19 óra

DUMASZÍNHÁZ
az Erkel Ferenc 

Művelődési Központban
(EFMK Budakeszi Fő u. 108.

Tel: +36 23 451 161)

Október 29. szerda 10 óra

ERDŐJÁRÓ KLUB 
Cél a Remetebarlang

Találkozó 
a nagykovácsi főtéren.

Október 29. szerda 18 óra

SZÉCHENYI ESTÉK
Az I. világháború 
következményei

 Dr. Horváth Attila 
jogtörténész

a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban

(Budakeszi, 
Széchenyi u. 141.)

Október 29. szerda 18.30 óra

CSALÁDI 
EGÉSZSÉGKLUB 

a zsámbéki 
művelődési házban

Immunerősítés, regeneráló-
dás, teljesítőképesség 

Október 31. péntek 18 óra

Balczó András
a pátyi művelődési házban.

November 5. szerda 18 óra

HELYTÖRTÉNETI 
SZABADEGYETEM 

Gellér Dávid: 
Budakeszi történeti vízrajza

a Tarkabarka Óvodában
(Budakeszi, Fő u. 73.)

November 6. csütörtök 20 óra

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
a Tatros zenekarral
a Marczibányi téri 

Művelődési Központban
Belépő: Tánctanfolyam 

és táncház: 800 Ft
Táncház: 500 Ft
www.marczi.hu

November 8. szombat 10 óra

CÉRNA-
HANGVERSENY

Mesél a jazz
az afrikai gyökerektől 

napjainkig
a Sparking zenekar és

Berki Tamás jazzénekes
a Prohászka 

Gimnáziumban.
Belépő 1400 Ft

November 9. vasárnap 16 óra

ZWICKL POLKA 
PARTY 

a budakeszi EFMK-ban.

November 15. szombat 7 óra

SÁRKÁNY-KÖR
Természetjáró 

és honismereti klub
A Pilisben Békásmegyertől 

Csobánkáig
Találkozó a 

pátyi Tesco parkolójában
Táv 15 km, ktg 1500 Ft

Telefonos egyeztetés 
szükséges!

Tihanyi Péter (túravezető)
30/579-9423

muvhazpaty.hu
fotonzoo@gmail.com

November 15. szombat 16 óra

Halász Judit 
a budakeszi EFMK-ban.
Belépő 2400 elővételben.

Tel.: 06-23-451-161

November 17. hétfő 19 óra

GYÓGYÍTÁS 
ÉS MŰVÉSZET

 „Városi népzene?!”
Vendég: BOLYA MÁTYÁS

a Zeneakadémia tanára
Belépő: 500 Ft
www.marczi.hu

November 19. szerda 19 óra

KELETI 
GYÓGYMÓDOK 

P. Szabó József
Tibeti orvoslás
szabadegyetem 
a biatorbágyi 

Karikó Könyvtárban
Szabadság út 3.
Belépő 800 Ft

November 20. csütörtök 18.30

ANTALFFY PÉTER 
történész

Móniház Családi Napközi 
1-6 éves gyermekek számára

Információ: 06 30 471 33 41

Budakeszi, Széchenyi u. 203.

www.monihaz.hu
facebook: www.facebook.com/Monihaz.csana

Vendégeink lehetnek gyermekükkel, 

kipróbálhatják családi napközinket 3 fél napra

ELADÓ és KIADÓ HÁZAKAT,

LAKÁSOKAT, ÉPÍTÉSI TELKEKET

KERESÜNK a TELEPÜLÉSEN

ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

Bóka Balázs tel.: 06-70-454-0225

boka.balazs@oc.hu

Érdekel az ingatlanos szakma?

Csatlakozz csapatunkhoz!
 Értékesítő kollégákat keresünk !

HÍVJ MOST !

tel.: 06-70-454-0225
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P r o g r a m a j á n l ó

A Mediciek 
és az itáliai reneszánsz
a Marczibányi téren.

Belépő: 800 Ft
Diák és nyugdíjas: 500 Ft

www.marczi.hu

November 22. 
szombat 9-13 óra

BABABÖRZE 
a budakeszi EFMK-ban

November 23. 
vasárnap 19.30

NONSTOP IMPRO
Budapest, Budapest, 

te csodás! 
a Szindra Társulat 

interaktív 
előadása a „margitosokkal”

Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

November 28. 
péntek 19 óra

A HÉT 
MESTERZENÉSZ
az ifjú Várallyayak 

a pódiumon
Eckhardt Gábor 

zongoraművész műsora
Közreműködnek:

Várallyay Fülöp, Kinga, 
Rebeka és Simon - zongora
Várallyay Eszter - hegedű, 
Várallyay Benedek - jazz-

gitár, 
Várallyay Petra - jazz-ének

Belépő: 1800 Ft
Elővételben: 1300 Ft

Diákoknak és 
nyugdíjasoknak: 900 Ft

www.marczi.hu

November 29. 
szombat 19 óra

KALÁKA felnőtteknek
Vendég: Ferenczi György 

és a Rackajam
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Nov. 30. vasárnap 17 óra

PORTRÉ+ 
Kondor Katalin 

beszélgető műsora
Vendég: Harsányi Gábor

A belépés díjtalan
a Klebelsberg 

Kultúrkúriában
1028 Budapest, 

Templom u. 2-10.
Tel.: 06-1-392-0860, 
www.kulturkuria.hu

Nov. 30. vasárnap 19 óra

BUDAPEST BAROKK 
EGYÜTTES

10 éves jubileumi koncert
Belépő: 1900 Ft

Elővételben: 1200 Ft
Diák és nyugdíjas: 1500 Ft

www.marczi.hu

December 3. szerda 18 óra

HELYTÖRTÉNETI 
SZABADEGYETEM

Bednárik János
Egyesületek, vendéglők. 

A közösségi élet színterei 
a XIX-XX. századi 

Budakeszin
a budakeszi Tarkabarka 

Óvodában Fő u. 73.

December 10. szerda 18 óra

KELETI 
GYÓGYMÓDOK

A modern nyugati és a 
kínai orvoslás viszonya
a biatorbágyi Karikó 

Könyvtárban

Január 8-tól

TÁRSASTÁNC 
minden csütörtökön 

Gruber Márta
21-szeres magyar bajnokkal 
a pátyi Paagh étteremben

(Rákóczi u. 42.).
gyerek kezdő 16.30
felnőtt kezdő 17.45

felnőtt haladó 19 óra

Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket minden hónap 25-ig juttassák el hozzánk!

• SZERELŐT KERES budakeszi vállalkozás garázskapuk beépítésére, sok 
utazással. Feltétel: német középszintű nyelvtudás, technikai érzék, 
jogosítvány. EUROKAPU 06-30-924-7748
• OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA kismamák, nagymamák, diákok számá-
ra. Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-450-4738
• BIZTONSÁGTECHNIKAI SZERELŐT keres budakeszi távfelügyelet. Felté-
tel: gyengeáramú elektromos szakképzettség, Budakeszihez közeli 
lakóhely, 2 év gyakorlat.  tonguard@t-online.hu, 06-20-9516526

ÁLLÁSHIRDETÉS

L A K O S S Á G I  A P R Ó H I R D E T É S
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 

Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft
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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, 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

• KOCSIBEÁLLÓK, teraszok, ácsola-
tok készítése. T.: 06-30-644 2881, 
Attila.Hadabas@gmail.com
• PG BAU vállal homlokzati hőszi-
getelést, gipszkarton-szerelést, 
szobafestést, mázolást. 
Tel.: 06-20-375-6432
• 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
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, akár 
bentlakással is. Empátia Iroda. 06-
70-380-5650, 06-20-465-8458
• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívható! 
Tel.: 06-70-221-5144

• 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, értékbecslés-
sel. Hívjon bizalommal! Pintér 
Nikoletta 06-1-466-8321, 
06-30-973-4949 

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

• ANGOL, FRANCIA, MAGYAR 
minden szinten diplomás taná-
roktól magánszemélyeknek, 
cégeknek személyre szabott 
módszerek. Tel.: 06304568607,  
06303898376

Budakeszin m�köd� autófényez� m�hely 
önálló munkavégzésre képes  

fényez� munkatársat keres!
Tel.: 06 30 9318 230, 06 30 9928 025

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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Buda környéki Irányt� H i r d e t é s 2014. október-
november-december

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!

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

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 

Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185
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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.
26/389-132
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

- 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

H i r d e t 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!

 További akcióink a Panoráma Optika facebook-oldalán!

A második aján
dé
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Az akció 2014. 11. 30-ig érvényes.AKCIÓ!

Iskolaválasztás előtt…
Ismerje meg Iskolánkat!
S Z E R E T E T T E L VÁ R J U K  N Y I TOT T P R O G R A M J A I N K R A :

2014. november 15-én, szombaton 10-12-ig Játszóház
A gyerekekkel iskolánk pedagógusai játszanak, lehetőség nyílik az iskolai kézműves tevékenységek 

kipróbálására. Közben szüleikkel tanáraink beszélgetnek az iskolánkról, a Waldorf-pedagógiáról és a 
felmerülő kérdésekről.

2014. november 21-én, pénteken 18-20-ig Pedagógiai előadás (csak felnőtteknek): 
Hogyan kapcsolódik a Waldorf-tanterv az egyes évfolyamokhoz?

Beszélgetés a tantárgyakról és gyerekekről 1. – 4. osztályig.  A beszélgetés vezetője Gerle Edit 
waldorf osztálytanító. 

2014. november 29-én, szombaton 10-13-ig 
Adventi készülődés

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket 
a közös adventi kézműves programokra, a közös éneklésre. 
Megnyitó: Euritmia 
bemutató az iskola 
tanáraival.

Címünk és a programok helyszíne:
Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola Tök, Kútvölgy tér 14.   Tel.:23/341-323

www.kisgoncol.hu


