
Fo
tó

: B
án

ku
ti 

Á
ko

s 
20

05

B U D A K E S Z I ,  T E L K I ,  B U D A J E N Ő ,  P E R B Á L ,  Z S Á M B É K ,  N A G Y K O V Á C S I 
P Á T Y ,  T Ö K ,  R E M E T E S Z Ő L Ő S ,  B U D A Ö R S ,  B I A T O R B Á G Y  É S  H E R C E G H A L O M

Makkosmária,Budakeszi



0 2015. IV. szám

2

Buda környéki Irányt�

FOGÁSZAT  TELKIBEN
Dr. Bánfi  Marianna 
fogszakorvos magánrendelője

Magyar és külföldi pacientúrában eltöltött 
29 év tapasztalattal, korrekt ellátással, 
mérsékelt árakkal várom kedves betegeimet:

Előzetes bejelentkezés:

+36 70 517 1813
Telki, Kórház fasor 24. I. em. 

www.telkifogaszat.hu

Rendelési idő:
H-P 9-20 / Szo 9-14

AKÁC:
• Hungaricum
• Gyümölcscukor tartalma miatt 
sokáig folyékony, és szintén emiatt 
májregeneráló hatású
• Csonter�sit�
VEGYESVIRÁG:
• Magas a cukortartalma
• Mivel több virág nektárjából tev�dik 
össze, ezért tápérték szempontjából a 
legértékesebb mézünk.
GALAGONYA MÉZ:
• Lassan, opálosan kristályosodik
• Megel�zi, illetve csökkenti a szív és 
érrewndszeri  betegségeket.
• Magas vérnyomás és érelmeszesedés 
megel�zésére ajánlott, mert  rugalmassá 
teszi az érfalat
NAPRAFORGÓ:
• Aranysárga szine különösen ajánlott 
sütéshez is, mert a süteményekben 
visszaköszön a szép szin
• Koleszterincsökkent� hatása van
• Görcsoldó

• 17-19%-a víz, ezért 15 fok alatt 
néhány héten belül kristályosodik: 
felül folyékony, alul kristályos. Ha ilyen 
mézet lát, ez jelenti azt, hogy teljesen 
természetes eredet�.
REPCE KRÉMMÉZ:
• Lúgos kémhatása miatt gyomorsav 
túltengés esetén ajánlott
• Magas a vastartalma, igy 
vashiányosoknak kifejezetten jó
• Magas sz�l�cukortartalma miatt 
néhány napon belül kristályosodik, 
igy leginkább krémmézként ismert (a 
köznyelvben zsirhoz szokták hasonlitani), 
és szintén emiatt sportolóknak ajánlott
HÁRSMÉZ:
• Nyugtató hatású, igy álmatlanság ellen 
nagyon hatékony.
• Köhögésre, hörghurutra jó hatással van.
• Érelmeszesedés ellen ajánlott.
ARANYVESSZ� MÉZ (Szolidágó méz):
• Vesebetegek mézeként ismert
• Er�s illóolaj tartalma miatt intenziv 
ize van.

TERMEL�I MÉZ KAPHATÓ!
Herceghalom, Deák Ferenc u. 22
Tel: 06-70/323-5102
www.facebook.com/schubertmeheszet

Mit érdemes tudni Róluk?

Továbbá mézkülönlegességek: BODZÁS, LEVENDULÁS ÉS CSIPKEBOGYÓS MÉZ
A méz kristályosodása természetes jelenség, annak min�ségét nem befolyásolja, nem 

min�ségi hiba! A méz folyékonysága, napos, meleg helyen, radiátoron vagy meleg vízbe 
állítva rövid id� alatt visszaállítható. Vigyázzunk, hogy ne karamellizáljuk meg!

H i r d e t é s
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Pest megyei hírek

Jelenleg a megye a fővárossal közösen 
alkotja a Közép-magyarországi régiót 
(KMR), ahol az egy főre jutó GDP – 
Budapest hatása miatt – a közösségi átlag 
fölött áll, ezért – eltérően a többi hat 
magyar régiótól – 2015-2020 között nem 
jogosult olyan mértékű és feltételrendsze-
rű európai uniós támogatásokra, mint a 
közösségi átlag 75 százaléka alatti, legfej-
letlenebb régiók.

A jelenlegi szabályok szerint az a magyar-
országi régió kap uniós támogatást, ahol az 
egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-a 
alatti. Ez Budapesten 140% feletti, Pest 

megyében 55%, így a megye nem része-
sül uniós forrásokból a főváros fejlettsé-
ge miatt. Pest megye társadalmi-gazdasá-
gi fejlődésében (a 2007-13 közötti adato-
kat is megvizsgálva) több területen komoly 
visszaesés tapasztalható, mely jelentősen 
összefügg a megyei fejlesztésekre jutó kevés 
forrással. A közgyűlés javasolja a kormány-
nak, hogy a 2016. évi regionális lehatáro-
lás felülvizsgálatakor Pest megye önálló 
NUTS-2-es régióvá válásáról döntsön.

2020-ig a megye hátrányát úgy egyenlí-
ti ki a kormány, hogy a központi régiónak 
belföldi forrásokat juttat.

Az önálló régió mellett 
döntött a közgyűlés

A Normafa megújításának első üteme

Nem kell várakozniuk 
a várandósoknak és a 

kisgyermekeseknek
A várandósok és a kisgyermekkel érkezők 
soron kívül intézhetik ügyeiket Pest megye 
több kormányablakában és okmányirodá-
jában. A családbarát ügyfélhívó rendszer 
a megfelelő gomb megnyomásával, de az 
internetes foglalásnál is lehetővé teszi, 
hogy mint kiemelt ügyfelek, azonnal a sor 
elejére kerülhessenek.

Jelenleg Pest megye 7 járásában 11 
ügyfélszolgálaton - Dunakeszin, Gödön, 
Érden, Gödöllőn, Pécelen, Gyálon, 
Monoron, Ráckevén, Szigetszentmiklóson, 
Dunaharasztin és Tökölön - várják ilyen 
gyors ügyintézéssel a családosokat.

A Normafa rehabilitációjának első üte-
mében eredeti állapotában állították 
helyre a hegygerincen végigfutó ösvényt, 
megújították az Anna-réti játszóteret, új 
utcabútorokat helyeztek el, és találkozá-
si pontokat alakítottak ki.

Pokorni Zoltán az Anna-réti játszótér 
előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyoz-
ta: a Normafa-program célja nem csupán 
a hegygerinc, hanem az egész János-hegy 
rendbetétele. Nagyon fontos, hogy csök-
kentsék a túlhasználatot, elérjék, hogy a 
kilátogatók ne csak a gerincet, hanem az 
egész hegyet birtokba vegyék. Idén május-

ban népszavazáson dönthettek a kerületi-
ek a programról, a referendumra „kiemel-
kedően sokan jöttek el”, és 80 százalékuk 
támogatta a tervet.

Váczi János alpolgármester elmondta, a 
szülők javaslatait is figyelembe véve tizen-
nyolc új játszóeszköz került a játszótérre, 
amely ütéscsillapító burkolatot is kapott. 
Harminc háttámlás, tíz támla nélküli padot, 
öt új találkozási pontot alakítottak ki. A két 
és fél kilométer hosszú ösvény felújítása, a 
játszótér áthelyezése, az új játszóeszközök, 
utcabútorok, illemhelyek, táblák elhelyezé-
se és a kerékpáros-sífutó út előkészítése 315 
millió forintba került. (MTI)

Átadták az új P+R 
parkolót Kelenföldön

Befejeződött a második P+R parkoló épí-
tése a 4-es metró a kelenföldi végállomásá-
nál. Az autósok november 17-én reggel 8 
órától használhatják a 485 férőhelyes par-
kolót, amely az épülő Budaörsi úti csomó-
pont és a metróvégállomás őrmezői kijá-
rata között helyezkedik el. A tíz hónapos 
beruházás szerződéses összege 273,1 mil-
lió forint volt és várhatóan teljes egészében 
elszámolható lesz európai uniós forrásból.

A kelenföldi metróvégállomás térségé-
ben négy helyszínen - az Európai Unió 
felé vállaltaknak és a Fővárosi Közgyűlés 
döntésének megfelelően - összesen közel 
1500 új P+R parkolóhely létesül. Az Etele 
téri oldalon az egyik parkoló (a Volán-
pályaudvar mögötti területen, a Somogyi 
út meghosszabbításában 221 férőhellyel) 
már szeptember eleje óta használható, a 
másik a Somogyi út és a Gyergyótölgyes 
utca sarkán épül, 247 autónak biztosít-
va majd parkolási lehetőséget, várhatóan 
decembertől. A metróvégállomás és aluljá-
rórendszer Őrmező felé eső oldalán szin-
tén két parkolót használhatnak majd az 
autósok: a most elkészült mellett a MÁV 
kelenföldi vasútállomáshoz kapcsolódó, 
használaton kívüli vágányainak helyén is 
létesül egy körülbelül 500 férőhelyes P+R 
parkoló két ütemben, 2016 végéig. 

Elbontották a Budaörsi út felett átveze-
tő gyalogos felüljárót a XI. kerületi Sasadi 
útnál 2015. november 15-re virradó éjjel. 
Az őrmezői nagy csomópont építéséhez 
kapcsolódóan a Sasadi úti felüljáró vég-
legesen megszűnik. Helyette a bontá-
si munkák kezdetétől már a Beregszász 
útnál újonnan létesített gyalogos-aluljárón 
keresztül lehet közlekedni. 

A tavaly decemberi jégkár megtizedel-
te a hazai erdőket, a katasztrófa azon-
ban példaértékű társadalmi szolidaritást 
eredményezett. Az Áder János köztár-
sasági elnök kezdeményezésére meghir-
detett „S.O.S. – Bajban az erdő!” kam-
pány sikerének köszönhetően az Országos 
Erdészeti Egyesület 45 millió forintot 
oszthatott szét az érintett erdőgazdálko-
dók között. Az erdőgazdaságok az 
elmúlt évben 194.031 köbméter károso-
dott faanyagot termeltek ki, ami normál 
körülmények között a főváros környéki 
erdők egy éves kitermelési adatainak felel 
meg. 2015 végéig mintegy 334 hektár 
erdőt ültetnek teljesen újra az erdészek, 
amit a későbbiekben várhatóan még 60 
hektár felújítása követ. A jégkár óta csak a 
Pilisi Parkerdő területén összesen 500 km 
turistautat tisztítottak meg és tettek újra 
járhatóvá. A 45 milliós hozzájárulást fenti 

munkákra, azon belül is az ültetésekre és 
a turista- és erdei utak járhatóvá tételére 
fordítják. Az ültetések zöme 2015 őszén 
megvalósul, de még 2016 tavaszán is foly-
tatódik. A teljes helyreállítás, az utolsó 
sérült erdőrészek megtisztítása várhatóan 
2016 végéig tart.

400 hektár új erdőt ültetnek 
a tavalyi jégkár után

Szvorák Katalin lett 
Pest megye díszpolgára 

Szvorák Katalin, Kossuth- és Liszt-díjas 
magyar népdalénekes kapja idén a kitün-
tető díjat.  Pedagógiai munkássága révén 
olyan hagyományokat és értékeket teremt, 
amelyek a magyar népzenei kultúra meg-
ismertetése és terjesztése szempontjából is 
jelentősek. A családjával Pilisszentlászlón 
élő művész a díjat december 4-én a 
Megyenapon veheti át.
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Lehet-e kötött pályás közlekedés a nyugat-budai agglomerációban?
A főváros vonzáskörzetének lakosság-
száma az 1980-as évektől folyamato-
san nőtt. Bár a lakosságszám akkor 
még növelte a települési bevételeket 
(szja, fejkvóta, gépjárműadó, stb.), ám 
a belterületbe vont nagykiterjedésű 
építési területek alapvető infrastruk-
turális ellátási kötelezettsége a helyi 
önkormányzatok számára sokszor 
megoldatlan feladat maradt.

Az agglomerációba kiköltözők jó része 
naponta akár többször is visszajár a fővá-
rosba a munkája, a tanulmányai, kulturá-
lis vagy vásárlási igényei miatt, de a köz-
úti tömegközlekedés nem ösztönzi őket, 
hogy letegyék az autóikat, s ráadásul a 
nem megfelelő kapacitású és minőségű 
utakon a jóval kisebb környezetterhelés-
sel járó tömegközlekedést vegyék igénybe.

Nagykovácsi és a Zsámbéki-medence 
közúthálózatának bármilyen irányú fej-
lesztése helyben ugyan eredményezhet 
javulást, de Budapest közigazgatási hatá-
rait elérve elvesznek az előnyök, mivel 
a fővárosi irányú agglomerációs útirány-
ok Budapesten belüli bevezető útszaka-
szainak terheltsége csak nőni fog, azok 
áteresztő képességét belátható jövőben 
nem lehet az agglomeráció közúti közle-
kedésének igényeihez igazítani.

Az évtizedek óta emlegetett M0 budai 
körgyűrű megépítése is várat még magá-
ra, ám ez sem hoz megnyugtató megol-
dást a fővárosi útkapcsolatok belvárosi 
irányú belső szakaszainak kapacitásnöve-
lése nélkül.
Az agglomerációs településekig a kötött 
pályás – villamos/vasúti – tömegközle-
kedést indokolt lenne kiépíteni megbíz-
hatóságuk mellett az alacsonyabb fajla-
gos üzemanyag-felhasználásuk és környe-
zetterhelésük, az időjárási viszonyoknak 

való kisebb kitettségük, a kisebb baleset-
veszély és a magasabb utaslétszám-szállí-
tási képességük miatt is.
Lehetséges megoldások:
•  a 61-es villamos nyomvonalának 

meghosszabbítása a Hűvösvölgytől 
Nagykovácsiig (kb. 10 km)

•  a Széchenyi-hegyi gyermekvasútból 
kiágazó vonal kiépítése Nagykovácsiig 
(kb. 9 km)

•  a Zsámbéki-medence településeinek 
esetében pedig a Budapest-Esztergom 

vasútvonal Piliscsaba vasútállomás (vég-
pont) – Tinnye – Úny - Perbál – Tök 
– Zsámbék – Telki – Páty – Budakeszi 
– Budaörs – Kelenföldi pályaudvar (M4 
metró) új kötött pályás közlekedési 
infrastruktúra (vasút/HÉV) kiépítése, 
P+R-rendszerben.

•  A Széchenyi-hegyi gyermekvasútból 
kiágazó vonal kiépítése Nagykovácsi 
érintésével a Zsámbéki-medence irányá-
ba. Budakeszi esetében vizsgálni kelle-
ne – terepviszonyok ellenére is – a köz-
vetlen Budakeszi – Budapest irányú vil-
lamos összeköttetés lehetőségét is a 
Budagyöngye 61-es villamos irányába.
Mivel a felsorolt települések kimerítik 

az elővárosi minősítés minden követelmé-
nyét, a magyar kormány a 2014-2020-ra 
meghirdetett „elővárosi vasútvonalak fej-
lesztése” vagy „kötött pályás villamosháló-
zatok fejlesztése” témájú projektek alanyi 
jogú részvevője lehet. Az érintett települé-
sek és a magyar kormány egyetértése setén 
az első lépés „A nyugat-budai agglomeráci-
ós települések és a velük szomszédos fővá-
rosi kerületek kötött pályás tömegközle-
kedési vonalhálózatának fejlesztése meg-
valósíthatósági tanulmányterv” készíté-
se lenne.

Egy vasútvonal megépítése az elhatáro-
zástól az első szerelvény elindulásáig több 
évet is igényel, kormányzati és önkor-
mányzati ciklusok felett átnyúló program. 
Ehhez kitartás és elkötelezett személyek 
kellenek. Az ország elhivatott, gyakorlat-
tal rendelkező, magyar tervező és építő 
műszaki szakemberekben bővelkedik.
A kormányzat elismerte és támogatja a 
vasútfejlesztést, az Európai Unió pedig 
pályázati forrásokat rendel hozzá 2007 
óta. Élni kell(ene) ezzel a lehetőséggel! 
Miért maradnának ki a nyugat-budai 
agglomerációs települések és a szomszédos 
fővárosi kerületek ebből a minőségi szín-
vonal-emelkedésből?

Pajer Árpád, Nagykovácsi
ny. vasútfejlesztés tervezési projektmenedzser

Faárusok 
A leggyakoribb trükk a tűzifa beázta-
tása és a mérlegek elállítása. Gyakori 
módszer, hogy a tároló alját nehezék-
kel rakják meg, és arra pakolják rá az 
eladásra kínált fát, amely így jóval nehe-
zebbnek tűnik, mint amennyi valójában. 
A gyanútlan vásárló csak a tűzifa kipako-
lását követően eszmél rá, hogy átverték. 
További veszélyforrás, hogy az árusok az 
értékesítés alkalmával - különböző ürügy-
gyel – bejutnak a vevő lakásába, elterelik 
a sértett figyelmét és eközben értékeket 
tulajdonítanak el. 

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy ne 
vásároljanak olyan faárustól, aki jóval a 
kereskedelmi ár alatt kínálja a portéká-
ját.  Csak olyan tüzelőanyagot vásárolja-
nak, melynek ellenőrizhető a származá-
sa, a minősége és a szállító rendelkezik a 
megfelelő okmányokkal.

Az egyik üzletben táblára írták ki, hogy 
az ott vásárolt terméket nem veszik visz-
sza, nem cserélik, és nem adják vissza a 
pénzt sem. Ez a felirat nyilvánvalóan több 
sebből vérzik, hiszen a jogszabály sze-
rint minden termékre két év szavatosság 
jár, illetve kormányrendeletben meghatá-
rozott termékekre egy év kötelező jótál-
lást kapunk. Ha a vásárolt áru elromlik 
vagy meghibásodik, kérhetjük a javítását, 
a cseréjét, vagy ha egyik sem lehetséges, 
akkor kérhetünk árleszállítást, végső eset-
ben pedig elállhatunk a vásárlástól, azaz 
visszakérhetjük a pénzünket. 

 „Akciós terméket nem cserélünk”: a vállal-
kozás – jogsértő módon – azt állítja, hogy 
az akciós terméket nem cseréli, nem javít-
ja. A hatályos jogszabályok alapján ugyan-
akkor, ha egy termék meghibásodik, a 
kereskedőnek attól függetlenül foglalkoz-
nia kell a fogyasztó panaszával, hogy az 
le volt-e értékelve, vagy sem. Kivéve, ha a 
vevő egy olyan hiba miatt reklamál, ami-

ért a termék le volt értékelve- és erről őt az 
eladó tájékoztatta.

„Készpénzt nem adunk vissza, de üzle-
tünkben levásárolhatja”: Ez azonban jog-
sértő, a vásárló ugyanis ilyen esetekben 
a hibás termék árát is visszakérheti, nem 
köteles levásárolni, másikat választani 
helyette.

„Reklamációt három napig fogadunk 
el”: Ezután már a jótállási jegyen feltün-
tetett szervizhez vagy a gyártóhoz külde-
nek a minőségi kifogásokkal. A vásárlók-
nak ugyanakkor joguk van ott reklamálni, 
ahol vásároltak, tehát az üzletben, és erre 
nem csak három napig, hanem a szavatos-
sági, jótállási idő teljes időtartama alatt.

„Csere csak, ha eredeti a csomagolás”: a 
jogszabályok szerint a kereskedő ezt nem 
szabhatja feltételül.

„Jótállás csak számla/nyugta ellenében”: 
a jótállásból eredő jogok a jótállási jegy-
gyel is érvényesíthetőek, ha a jótállási jegy 
megvan, akkor a kereskedő nem kérheti a 
nyugta bemutatását is.

Akciós terméket nem cserélünk?

61-es villamos vonalának meghosszabbítás 

normál nyomközű nagyvasút kiépítése

keskeny nyomközű vasút kiépítése 
Hűvösvölgy-Nagykovácsi között

normál/keskeny nyomközű vasút kiépítése 
Hűvösvölgy-Piliscsaba között

normál nyomközű vasút kiépítése Kelenföld-
Telki között

felújított Bp.-Esztergom normál nyomközű 
vasútvonal

normál nyomközű vonalvezetési alternatíva

keskeny nyomközű vonalvezetési alternatíva

új villamos vonal építése Budakeszi-
Budagyöngye között
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Budakeszi önkormányzatának hírei

Önkormányzati ciklusokon átívelően 
megoldatlan a művelődési központ és 
környékének városi rangú rendezése. 
Több elképzelés született már, több 
beruházó is megtette az ajánlatát, de 
végül egyik változat sem kapta meg az 
akkor éppen hivatalban lévő képvise-
lő-testület jóváhagyását. 2013-ban az 
önkormányzat végül úgy döntött, maga 
veszi kézbe a terület sorsát, s önkor-
mányzati beruházásban a városképi 
értékek és a lakossági vélemények figye-
lembe vételével alakít ki a mai kor elvá-
rásainak megfelelő művelődési közpon-
tot és könyvtárat, orvosi rendelőt, s ad 
helyet a lakossági igényeket is kielégítő 
szolgáltatásoknak, esetleg lakásoknak. 

Ennek érdekében 2015 nyarán az önkor-
mányzat felvásárolta a telektestbe ékelő-
dő, összesen 143 millió forintnyi, magán-
tulajdonú ingatlanokat, így a volt tüdőgon-
dozótól a Kossuth u. 4-ig 6334 m² össze-
függő önkormányzati tulajdon jött létre. 
A terület fejlesztését maga az önkormány-
zat végezné, mint beruházó, s az ered-
mény is teljes egészében az önkormányzat 
tulajdona maradna, a fejlesztésbe beleért-
ve a Petőfi utcai Mezei Mária-emlékház 
sorsának megoldását is.

A budakesziek véleményét először októ-
ber 21-én lakossági fórum keretében kér-
ték néhány gondolatébresztő változat fel-
vetésével. Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília 
polgármester tájékoztatása szerint egy 
közös gondolkodást szeretnének elindíta-
ni egy minél szélesebb támogatást élvező 
változat megtalálása érdekében. 

A legegyszerűbb elképzelés, amit az 
önkormányzat külső pénzügyi források 
bevonása nélkül is meg tud oldani az az, 
hogy a művelődési központ és a könyvtár 
marad a jelenlegi épületben, az orvosi ren-
delő szintén marad a városháza mögötti 
épületben. A városközponti önkormányza-
ti ingatlanon lebontják a romos épületeket, 
csak a művelődési ház és a Kossuth u. 4. 
maradna, s városképileg rendezve parkot 
és parkolót alakítanak ki rajta. Ez a megol-
dás 200 millió forintba kerülne az önkor-
mányzat meglévő forrásaiból, de a gon-
dok megoldásában nincs előrelépés. Ha 
már egy 300 m²-es orvosi rendelő is épül-
ne ezen a területen, az további 200 milli-
ós becsült kiadás lenne. 

Mindez kiegészítve egy 1200 m²-es új 
művelődési központtal és egy 400 m²-es 

vállalkozói területtel 3200 m² városi tér 
mellett már 800 milliós összeg. Ugyanez 
2450 m² vállalkozói terület mellett, ahol 
1300 m² mélygarázs, 600 m²-en szolgálta-
tók, és 850 m²-en lakások lennének, 1800 
m² kisvárosi tér mellett 1,3 milliárd forint. 

A legnagyobb szabású változat pedig 
ez lenne: 

Mivel nem várható sem kormányza-
ti támogatás, sem pályázat, ezeket a köz-
funkciókat az önkormányzatnak kell meg-
oldania, vagy kormányengedéllyel felvett 
hitellel, vagy adóemeléssel vagy a terve-
zett szolgáltatói és lakásterületek értékesí-
téséből befolyt bevétellel, vagy ezek vala-
milyen kombinációjával.

A Kossuth utca turisztikai tengelyként 
való helyzetbe hozása is a célok között 
szerepel. A BVV Kft. elköltözik a Kossuth 
és Erdő utca sarkán lévő telephelyéről, 
így ez az ingatlan is része lehet a beruhá-
zásnak.

A fórumon elhangzott hozzászólások és 
az eddig lefolytatott közvélemény-kuta-
tás szerint a változtatással mindenki egyet 
ért. A lakásokat sokan ellenzik, s az elkép-
zelések szerint a területre megengedett 
80%-os beépítést is. Minél kisebb épület-
magasságot és a szolgáltatók körültekintő 
kiválasztását javasolják a környéken már 
működő vállalkozások ellehetetlenítésé-
nek megakadályozása érdekében.

Ha sikerül egy átgondolt, jól kidolgo-
zott fejlesztést megvalósítani, az egyértel-
műen pozitív kihatással lesz az egész város 
életére – hangzott el a fórumon.

Közös gondolkodással alakul
az új városközpont

A pályázat Budakeszi, Fő u. 1384-
1388, 1392 és 1393 helyrajzi számú 
telkeinek összevonásával létrejött terü-
let, melynek mérete a kiírás szerint 
6315 m².

Az előzetes elképzelések szerinti 
paraméterek:

Beépíthetőség: 5000 m² (80%).
Max. épületmagasság: 7,5 m

művelődési ház 1000 m²
könyvtár 200 m²

orvosi rendelő 300 m² 
szolgáltató terület 2000 m²

lakások 2400 m²
parkolóterület az OTÉK szerint.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSE:
2015. december 4.

A helyszíni szemle időpontja: 
2015. december 15.
Kérdések határideje: 
2015. december 20.

A kérdésekre adott válaszok határideje: 
2016. január 8.

A pályaművek postára adási határideje: 
2016. február 18. 

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJAK ÁTADÁSA: 
2016. február 26.

A legnagyobb díj összege 700 000 Ft, 
a megvétel legkisebb összege 100 000 Ft. 
A pályaművek díjazására kétmillió forint 

áll rendelkezésre.

A zsűri elnöke Ferencz István, Kossuth- és 
Ybl-díjas építész

A zsűri tagjai dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottília polgármester, Hidas Mátyás, a 
Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, 
Kajdócsy Jenő építész, a tervtanács tagja, 
Bánhidi László építész, városfejlesztési 
tanácsnok, Borsodiné Gláser Krisztina 
építéshatósági osztályvezető, a Magyar 
Építészkamara küldötte, póttag Györgyi 
Zoltán építész, a tervtanács tagja és sza-
vazásra nem jogosult jogi szakértő dr. 
Disztós Dóra ügyvéd.

Új szennyvíztisztító-
telepi út

A szeptember óta üzemszerűen működő 
új szennyvíztisztító telep megközelítésé-
re új út épül. Az út a Tesco-csomóponttól 
indul és a Budakeszi-árok mentén halad-
va éri el a telepet. Az aszfaltburkolatú út 
a Tesco-csomópont és a Budakeszi-árok 
közti első, 360 m hosszú szakasza 5,5 m 
széles, a további 2,6 kilométeren 3,5 m 
széles, 300 méterenként szélesített kité-
rőkkel. Az útépítés költsége a tervezés-
sel, a területbiztosításhoz szükséges kisa-
játítással együtt 280 millió Ft + áfa, mely 
a szennyvízprojekt pályázat finanszírozá-
sával valósul meg. A kivitelezést a PEW 
Budakeszi Konzorcium végzi. A tervezett 
befejezési határidő 2015. november 30.

Járdaépítés
Az önkormányzat idei önerős járdapályá-
zatán 46 pályázatból 43 nyert. 1014 m² 
járda újul meg 6,2 millió forint értékben, 
melyhez a lakosság 2,5,  az önkormányzat 
3,7 millió forinttal járul hozzá. 

Ivóvízvezeték csere
A Makkosi úton a Fővárosi Vízművek két 
hónapja kezdte és november 11-én befejez-
te 350 m ivóvíz- és bekötő vezeték fekte-
tését. Az utat az alvállalkozó Fricober Kft. 
helyreállította. A Kossuth utcának az Erdő 
és a Jókai utca közötti szakaszán cse-
rélték az ivóvíz- és bekötő vezetékeket. 
A beruházásokat a Vízművek finanszíroz-
ta az értékcsökkenési keret terhére.

Budakeszi  városközpont – 
nyílt, de titkos 
ötletpályázat
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A Budakeszi Szépítészeti 
Egyesület 1894-ben alakult. 
A két háború között jelentős 
szerepet játszott az akkori falu 
életében, de a II. világhábo-
rút követően tevékenységét az 
akkori egyesületekkel együtt 
betiltották. 1985-ben tizenegy 
lokálpatrióta (Pataki Szabolcs, Schiffer 
Béla, Kozma Csaba, Mészner Antal, 
dr. Koncz Gábor, Kiss Csongor, Rumpl 
János, Siklósi Gyula, Szalóki Gyula, 
Szendrényi Péter és Lukácsi Győző) 
szükségét érezte életre hívni és foly-
tatni az egyesület egykori tevékenysé-
gét. Az els elnök Tollner György volt, 
őt követte 1990-ben id. Herein Gyula. 
’995 óta Hidas Mátyás vezeti az egye-
sületet.

Az egyesület jubileumi ünnepségét novem-
ber 21-én a budakeszi Prohászka gim-

náziumban ünnepel-
te, ahol Franke László 
mesterszakács menü-
jét és a Menczinger 
borház idei rozéját 
kóstolhatták a ven-
dégek. 

Az egyesület az elmúlt harminc évben 
végzett munkáját 30 év képekben című 
kiadványában foglalta össze, melynek tar-
talmát a vendégek kivetítőn áttekinthet-
ték, majd a kiadványt emlékül haza is 
vihették. 

A negyedszázadon át aktív tevékeny-
séget folytató szervezet szervező mun-
kájának köszönheti Budakeszi a teme-
tő I. parcellájának felújítását és karban-
tartását, a II. világháborús emlékmű-
vet, a mozdonyt a Rózsa utca elején, az 
Erkel-szobrot, az Erkel napok és a Keszi-
találkozók hagyományát, a kálvária újjá-
építését, a Koller- és a Schieli-kápolnák 
karbantartását, a Mindenki keresztjét, 
számos országúti kereszt és szobor hely-
reállítását, a német nemzetiségi emlék-
művet a Bagolyvárnál, az Egyesületek 
házát a Fő u. 85. alatt és a westenholzi 
testvérvárosi kapcsolatot.

Kistérségi hírek

Átadták a tíz kategóriában meghir-
detett Prima Primissima díjakat és a 
közönségdíjat december 4-én este a 
Művészetek Palotájában. Térségünkből 
Benczúr László, a Magyar Köztársaság 
Lovagkeresztjével kitüntetett, Ybl-
díjas, Károly Gáspár -, Europa Nostra- 
és Csonka Pál-díjas építész, a budake-
szi evangélikus gyülekezet felügyelője 
lett a magyar építészet és építőművé-
szet kategória Prima Primissima díja-
zottja.

A Prima Primissima Díj tíz kategóriájá-
nak díjazottjai: Kodolányi Gyula költő, 
műfordító, esszéista, irodalomtörténész, 
a Fonó Budai Zeneház, Kovács János kar-
mester, Vojnich Erzsébet festőművész, 
Csapó Benő egyetemi tanár, Keleti Ágnes 

olimpiai bajnok magyar tor-
nász, Benczúr László építész, 
Csíkszentmihályi Mihály pszi-
chológus, Hajdú B. István 
sportújságíró, Sándor Pál 
rendező, producer, forgató-
könyvíró. A közönségdíjat a 
Budapest Klezmer Band kapta.

Benczúr László, a Magyar 
Köztársaság Lovagkeresztjével 
kitüntetett, Ybl-díjas, Károly 
Gáspár-, Europa Nostra- és 
Csonka Pál-díjas építész a 
kortárs evangélikus templom-
építészet meghatározó alak-
ja, nevéhez számos temp-
lom és egyéb szakrális épület kötődik. 
Gondolkodásmódjára az egyszerűség, az 
áttekinthetőség, formálására visszafogott 

nagyvonalúság jellemző. 
Ipari épületektől, sportléte-
sítményeken keresztül, lakó-
házakon át, az egyházi épü-
letekig, műemléki épületre-
konstrukciókig, filmstúdió-
ig számtalan épületet jegyez. 
Résztvevője a Millenáris 
Park, valamint a Megyeri 
híd építészeti megformálásá-
nak. A sportlétesítmények és 
az irodaházak mindegyikét 
alapvetően a használható-
ság, azaz a jó funkció jellem-
zi. Egyházi épületei is olyan 
homlokzat és tömegformálá-

súak, hogy azokba belépve az ember meg 
sem lepődik a magától értetődő, az egyént 
befogadó látványtól.   

Benczúr László Prima Primissima díjat kapott

g

Az egyesület az elmúlt harminc évben Budakeszin tartották 
a 800. évfordulót

A magyar domonkos nővérek novem-
ber 7-én a budakeszi plébániatemplom-
ban ünnepelték a Domonkos-rend ala-
pításának jubileumát, melynek alkalmá-
ból Ferenc pápa november 8-i Úrangyala 
imádság után Rómában, a Szent Péter 
téren köszöntötte a szerzeteseket.

Az Árpád-házi Szent Margitról elneve-
zett Domonkos nővérek rendje 1868-ban 
jött létre Kőszegen a domonkos rend 
török időkben kihalt női ágának újjáélesz-
tésére, akik kezdettől fogva felvállalták a 
lánynevelést. 1950 előtt hét helyen volt 
iskolájuk és rendházuk Magyarországon. 
Jelenleg a budakeszi rendház mel-
lett Kőszegen és Hódmezővásárhelyen 
működtetnek gimnáziumot, általános 
iskolát és óvodát, összesen 46 taggal.

Harminc éves a Budakeszi Szépítő Egyesület

A Budakeszi Vadaspark a magas 
látogatószámra tekintettel megújult 
fogadóépülettel, új és akadálymentes 
mosdókkal, felújított babakocsi-
tárolókkal és Baba-Mama Kuckóval 
várja a látogatókat.

A Vadaspark 1986-ban épült, jellegze-
tes, hegyes tetejű főbejárata és minden-
ki által ismert éke – az ifj. Szabó István 
Munkácsy-díjas szobrászművész alkotta 
bronz szarvas – az elmúlt három évtized-
ben az intézmény jelképévé vált.  

A multifunkcionálissá vált fogadóépület 
2015. október 14-i ünnepélyes átadóján 
Ugron Ákos Gábor állami földekért felelős 
helyettes államtitkár, dr. Tarnai Richárd 
Pest megyei kormánymegbízott, Csenger 
Zalán Zsolt országgyűlési képviselő és 
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezér-
igazgatója mondott köszöntőt. A beszé-
dek és az ünnepélyes szalagátvágás után 
a résztvevők Szabó Péter, a Budakeszi 

Vadaspark igazgatója szakvezetésével tet-
tek egy sétát a parkban.

A felújított fogadóépület építtetője a 
Pilisi Parkerdő Zrt., tervezője a Stabil 
Építész Iroda, a 22 millió forintos beruhá-
zást a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Budakeszi 
Vadaspark saját forrásból finanszírozta. 

(Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.
fotók: Budakeszi Vadaspark)

Átadták a Vadaspark új fogadóépületét

Tehetségpont lett 
a zeneiskola

A budakeszi Czövek Erna Alapfokú 
Művészeti Iskola 2011-ben „regisztrált 
tehetségpont”, 2013-ban „akkreditált 
tehetségpont” minősítést szerzett. A zene-
iskola több éves eredményes működését 
ez év szeptemberében „akkreditált kivá-
ló tehetségpont” minősítéssel ismerték el.
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A kálvária előtte...

... és utána
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Kistérségi hírek

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben 
határozott úgy, hogy december 4-ét 
Megyenappá nyilvánítja, annak 
emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt 
vármegyét 356 évvel ezelőtt, 1659-
ben ezen a napon alapították. E nap 
rangját emeli, hogy ezen a napon 
adják át a megyei kitüntető díjakat. 
Biatorbágyi az év kisvállalkozója és 
budaörsi az év polgárőre.

Pest Megye Közgyűlése Év kisvállalko-
zója díjat adományozott a Czimer Hús 
Kereskedelmi Kft. részére az egészsé-
ges élelmiszerellátás megőrzéséhez, és 
újragondolásához nyújtott hozzájáru-
lása elismeréseképpen. A Czimer Hús 
Kereskedelmi Kft. a hazai élelmiszeripar 
és a helyi gazdaság fejlődésében betöltött 
szerepe révén, Biatorbágy és Pest megye 
nagyobb közössége számára is elérhető-
vé tette az értékes, és biztonságos élelmi-
szereket. Más vállalkozások számára jó 
példa a Kft. minőség iránti elkötelezett-

ségen alapuló, hosszabb távon is fenntart-
ható üzleti tevékenysége. A cég filozófiája 
egyszerű: „Mindent úgy készíts el, mint-
ha a családodnak készítenéd!”

Pest Megye Közgyűlése Év Polgárőre 
díjat adományozott dr. Bilisics Péter 
(Budaörs) részére a Pest megyei embe-
rek biztonsága és a helyi közösségek fej-
lődése érdekében vállalt erőfeszítéseiért. 
Bilisics Péter szaktudása, példamutatóan 
mély, személyes elkötelezettsége hozzájá-
rult ahhoz, hogy a polgárőrök Pest megyei 
közössége az ország egyik legnagyobb 
hatással bíró, helyi összefogáson alapuló 
civil mozgalma lett. Kiváló szakmai mun-
kájáért belügyminisztériumi elismerésben 
részesült idén nyáron.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet 
adományozott dr. Jászberényi Józsefnek 
(Szentendre) és dr. Pusztai Dezsőnek 
(Abony) részére. Pest megye külkapcso-
lataiért elismerést adományozott Adam 
Struzik részére Pest megye és a lengyelor-
szági Mazoviai vajdaság között, a külkap-

csolatok fejlesztésében végzett munkájá-
ért. Év gazdálkodója Díjat adományozott 
dr. Eke Sándornak (Dabas), Év Tűzoltója 
díjat Kiss Csaba tűzoltó őrnagynak 
(Dunakeszi), Év Iparosa díjat Bánóczki 
Péternek (Nagykőrös), Testnevelési és 
Sport Díjat Kiss Györgynek (Dunakeszi), 
Pest Megye Környezetvédelméért Díjat 
Kovács Péter Barnának (Érd), Feketedió 
díjat adományozott Verseczkyné Sziki 
Évának, az isaszegi Dózsa György 
Művelődési Otthon igazgatójának és Pest 
Megyei Médiadíjat Kiszel Péternek, a 
Ceglédi Városi Televízió gyártásveze-
tőjének, valamint Kulturált Települési 
Környezet Díjat Kisoroszi Község 
Önkormányzatának az Ófalu rehabilitáci-
ós programjáért. 

A Közép-Magyarországi Folklór-
szövetség Pest Megye Népművészetéért 
díjat adományozott Budai Gábor műve-
lődésszervező, művészeti vezetőnek 
(Ráckeve).

Pest megye elismeréseket adott át

Szeptember 30-án ünnepeljük a Helyi 
Önkormányzatok Napját, melyről az 
Országgyűlés 2000-ben döntött. 25 
évvel ezelőtt, 1990-ben e napon tar-
tották az első szabad helyhatósági 
választásokat. Az önkormányzatiság 
alapértékeire és fontosságára kíván-
ta felhívni a figyelmet az október 
3-án Budakeszin e tárgyban rendezett 
szakmai konferencia.

A Prohászka Ottokár Katolikus Gim-
názium aulájában megrendezett, A hazai 
önkormányzati rendszer 25 éve című, 
egész napos szakmai konferenciát a 
város önkormányzata és a Széchenyi 
Baráti Kör szervezte. A neves előadókat 
dr. Győri Ottília polgármester köszön-
tötte.

A szakmai napon Simon János tör-
ténész, a Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum tudomá-
nyos tanácsadója Önkormányzat és sza-
badság címmel tartott előadást. Dr. 
Navracsics Tibor uniós biztos önkor-
mányzatiságunk európai vonatkozása-
it mutatta be. Forrai Tamás, a jezsui-
ta Jézus Társasága magyarországi tarto-

mányfőnöke Egyházépítés, mint közös-
ségi tapasztalat - egy jezsuita perspektí-
va címmel elhangzott gondolatait Szita 
Károly, Kaposvár polgármesterének, a 
Megyei Jogú Városok Szövetsége társel-
nökének Negyedévszázad a polgármes-
teri tisztségben című beszámolója követ-
te. Ritter Imre német nemzetiségi parla-
menti szószóló a rendszerváltás jelentő-
ségét elemezte a magyarországi kisebb-
ségek működésében. Dr. Zongor Gábor, 
a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének főtitkára Települések és 
önkormányzatok című expozéját köve-
tően Dr. Rubovszky András, a Széchenyi 
Társaság alapító tagja, főtitkára a 
helyi hatalom civil tőkéjét emelte ki. 
Szemereki Zoltán, Budakeszi rendszer-
váltó és három ciklusán át megválasztott 
polgármestere A közjó szolgálata a rend-
szerváltoztatásban címmel fejtette ki 
gondolatait. Az előadások sora Kőrösiné 
dr. Merkl Hilda, a Széchenyi Baráti Kör 
elnöke zárszavával fejeződött be.

25 éves a helyi önkormányzatiságKözművelődési és 
sportdíjak Budaörsön

Budaörs önkormányzata Hauser József 
Városi Közművelődési díjban részesítet-
te Ritter Imrét, a magyarországi németek 
parlamenti szószólóját, és a Régiségbúvár 
Ifjúsági és Kulturális Egyesületet. 
Sportdíjat kapott a BSC 1924 Kft. labda-
rúgó csapata és Szvitán Krisztina asztali-
tenisz szakosztályvezető. Lendvay Dóra 
aerobikbajnok a Városi Sportdíj örökös 
kitüntetettje lett.

A díjakat Wittinghof Tamás polgár-
mester november 4-én adta át Budaörs 
önkormányzatának ünnepi ülésén. 
A díjakkal bronz emlékérem, díszoklevél, 
a mindenkori minimálbér ötszöröse és 
egy budaörsi címerrel gravírozott, sorszá-
mozott, egyedi karóra jár.

Elismerés 
a polgármesternek

A magyar önkormányzati rendszer meg-
alakulásának 25. évfordulója alkalmából 
díszoklevéllel köszöntötte Pintér Sándor 
belügyminiszter Wittinghoff Tamást, 
Budaörs polgármesterét. A belügyminisz-
ter köszönetet mondott azért, hogy „a 
választópolgárok bizalmából negyedszá-
zada folyamatosan polgármesterként szol-
gálja a helyi közösséget”.

Göncz Árpád utca lesz a 
polgármesteri hivatal 

mellett
A budaörsi önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2015. november 4-én tartott ülésén 
elvi döntést hozott arról, hogy a városhá-
za melletti, Bibó térre vezető utcát Göncz 
Árpád néhai köztársasági elnökről neve-
zik el. A döntést Wittinghoff Tamás pol-
gármester kezdeményezésére a Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület tíz önkormányza-
ti képviselőjének támogatásával hozták 
meg. A testület három Fidesz-KDNP-s 
képviselője tartózkodott, egy jobbikos 
képviselő pedig ellene szavazott.

Félmillió forint a gyújto-
gató nyomára vezetőnek

A Pest megyei rendőr-főkapitány és 
Budaörs önkormányzata külön-külön 
nettó félmillió forint nyomravezetői 
díjat tűzött ki annak az ismeretlennek 
a felkutatására, aki 2014. január 1. és 
2015. október 5. között a feltételezé-
sek szerint közel harminc hétvégi házat 
gyújtott fel a budaörsi Frankhegyen. 
A gyújtogatások azóta is folytatódnak.

A rendőrség kéri, hogy az elkövetőről 
vagy a gyújtogatásokról bármilyen infor-
mációval rendelkezik, jelentkezzen szemé-
lyesen a Budaörsi Rendőrkapitányságon 
vagy a 06-1-236-2883 telefonon, a név-
telenül és ingyenesen hívható 06-80-555-
111 „Telefontanú” zöld számon (h-cs: 
8.-16., p: 8.-13.), vagy a 107 vagy 112 
központi segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén.
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Újra áll a Mária-szobor a perbál-budapesti szekérútnál
A Pilisi Parkerdő Zrt. területén 
kiemelten foglalkozik kulturális 
örökségvédelemmel is. Ezt nemcsak 
a Magyar Pálos Renddel 2015. szep-
tember 23-án kötött együttműködés 
mutatja, hanem a perbáli Mária-
szobor felújítása is, melyet október 
2-án püspöki áldással, ünnepélyes 
keretek között adták át.

A perbáli Mária-völgyben közel 150 éve 
álló szobrot a szájhagyomány szerint 
egy helyi kéménymester állíttatta hálá-
ja jeléül, miután Nagykovácsiból haza-
felé, Perbálra tartva szerencsésen túl-
élt egy vaddisznó-támadást. Az oltal-
mazó Mária Nagyasszony szobrának 
azóta is a Pilis és a Budai-hegység talál-
kozásánál fekvő község ad otthont. Az 
emlékművön azonban nyomot hagyott 
az idő, a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai 
ezért most helyreállították azt, hogy a ter-
mészetjárók és a zarándokok is régi, méltó 
pompájában csodálhassák meg. Ezen az 
úton ugyanis ma már csak az erdészet dol-
gozói és a túrázók járnak , mivel a Perbált 
Nagykovácsin keresztül a fővárossal össze-
köt egykori szekérút  a Pilis Parkerdő for-
galomtól elzárt területén fekszik.

A felújításban játszott szerepükért 

köszönet illette Szemán Pétert, a per-
báli erdőterület erdészét. Sax László 
pilisvörösvári kőfaragót, akivel már a 

budajenőiek is restauláltattak 
régi sváb kófaragásokat, s 
Buchoffer Ferencet, a budajenői 
német nemzetiségi önkormány-
zat elnökét.

Az ünnepélyes átadáson 
Soltész Miklós államtitkár, dr. 
Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott, Varga László, 
Perbál község polgármestere és 
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő 
Zrt. vezérigazgatója mondott 
köszöntőt. Ezt követően a szob-
rot és a közelben lévő, Meszes-
tetői keresztet főtisztelendő 
Spányi Antal, székesfehérvári 
megyés püspök áldotta meg. 

A Pilis évezredek óta szakrá-
lis központ, és a mai napig nép-
szerű zarándokcélpont, a Pilisi 

Parkerdő Zrt. ezért az erdőgazdálkodás 
mellett a szakrális örökség gondozására 
is nagy figyelmet fordít: a Magyar Pálos 
Renddel épp a múlt héten kötött hosz-
szú távú együttműködési megállapodást, 
melynek középpontjában a környezettu-
datosság, a kulturális és szakrális emlékek 
megismertetése, megbecsülése és megóvá-
sa áll.            Forrás: Pilis Parkerdő/Iránytű

Fotó: Bánkuti Ákos
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Az erkölcsi bizonyítvány kiállítá-
sa és több esetben a személyazono-
sító okmányok pótlásának eljárása 
is ingyenessé válik az illetéktörvény 
keddi módosítása révén.

Ugyancsak illetékmentesen állítják ki a 
jövőben a cégkivonatokat, a cégnyilván-
tartásban szereplő elektronikus okirato-
kat, de térítésmentes lesz a vállalkozói iga-
zolvány kiadása vagy az üzlet működési 
engedélyével kapcsolatos eljárás.

A személyi igazolvány és lakcímkártya 
kiállításának illetéke is megszűnik, vala-
mint az az eljárás, amely a családi álla-
pot megváltozása miatti névváltozás okán 
indul, de az ellopott okmányokat is ingye-
nesen állítják ki újra, ahogy a mozgáskor-
látozottak parkolási igazolványát is. 

Ugyancsak illetékmentesen lehet 
oktatási igazolványhoz, mezőgazdasági és 
erdészeti gépkezelői jogosítványhoz jutni, 
ahogy népi iparművészeti igazolványhoz 

is. Szintén nem kell fizetni a jelnyelvi 
tolmács névjegyzékbe vételért sem. 

Első alkalommal a jogosítványt is ille-
tékmentesen kaphatja mindenki. 

Az állampolgároknak az építési engedé-
lyeket is ingyen adják ki a jövőben, ha az 
építendő ház nem nagyobb 160 m²-nél. 
A változtatás emellett csökkenti az örök-
léssel összefüggő tulajdonjog és haszonél-
vezeti jog költségeit is. 

Az adóhatósági igazolásokat is ingyene-
sen adják majd ki. A vállalkozásoknak a 
számviteli beszámolók közzétételéért nem 
kell a jövőben igazgatási szolgáltatási díjat 
fizetniük. 

A beterjesztő Lázár János miniszter-
elnökséget vezető miniszter korábban 
azt mondta: a változtatásokkal összesen 
10 milliárd forintnyi ügyintézési díjat 
spórolnak az emberek és a vállalkozá-
sok egy év alatt. A jogszabály december 
31-én, illetve jövő január 1-jén lép 
hatályba.

Számos igazgatási eljárás válik 
illetékmentessé 

Bűnügyi helyszínelők dolgoztak 2015. 
november 16-án  Zsámbékon, a Bethlen 
Gábor utcában, ahol egy családi házban 
holtan találtak egy nőt, aki a jelek 
szerint gyilkosság áldozata lett.

Holtan találta az öccse a 47 éves 
Katalint otthonának kertjében. A három 
gyermekes nő fejét baltával verték szét, 

belehalt fejsérülésébe. Másnap holtan 
találták a rendőrök Tök külterületén a 
kora délutáni órákban azt a férfit is, 
akit a Zsámbékon előző nap elkövetett 
emberöléssel összefüggésben keresett 
a rendőrség. A kiserdőben felakasztott 
holttest ügyében közigazgatási eljárás 
indult. A 43 éves Veress Lajos az 
asszony másod-unokatestvére volt. 

A Blikk információi szerint a pszichiátrián 
kezelt férfi dolgozni volt Katalinnál, a 
házat burkolták.

Emberölés Zsámbékon 

Megújult a 
zsámbéki idősotthon

A premontrei rend által működtetett 
intézményben ötven idős ember élhet 
és további ötven nappali ellátásáról 
gondoskodnak az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (Emmi) egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkársága köz-
leménye szerint. A kormány az idén 
176 millió, míg 2012-ben 316 forinttal 
támogatta az épület teljes felújítását és 
átalakítását és Soltész Miklós egyhá-
zi, nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős államtitkár adta át.

A Josephinum Idősotthon négyszintes, az 
épület hasznos alapterülete összesen két-
ezer négyzetméter, így helyet kaphatott 
benne egy hatszáz fős konyha is. A teljes 
külső és belső felújítás része volt az épü-
let tetőhéjazatának cseréje, külső szigete-
lése, valamint a tűzvédelmi nyomvonal 
kiépítése is.

A premontrei rend Zsámbékon 2006-
ban vette át a szociális feladatokat az 
önkormányzattól, azóta az idősek átme-
neti otthonának működtetését, az idősek 
nappali ellátását, a szociális étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, valamint a családse-
gítést és a gyermekjóléti szolgálat felada-
tait végzik a nővérek. (MTI)
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Befejeződött a milliárdos csatorna-beruházás
Nagykovácsi 1,376 milliárd forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert el 
az Európai Uniótól a KEOP Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás pályázatán az Új 
Széchenyi Terv keretében. Mivel a 
nagyközség önerő-támogatást is nyert, 
a beruházást rendkívül nagy arányban 
pályázati forrás fedezte.

Kiépült egy új szennyvíz főgyűjtő, köz-
ponti szennyvízátemelő és szennyvíznyo-
mócső rendszer, amely a fővárosi szenny-

vízhálózatra csatlakozik. Nagykovácsi 
megoldotta az északi településrész, a 
Zsíros-hegy szennyvízelvezetését is. 
A beruházás kiterjedt a már meglévő háló-
zat rekonstrukciós feladatainak elvégzé-
sére, s több mint 30 utcát, és 838 ingat-
lant érintett. 

A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
2015. november 30-án zárult. A projekt 
befejeztével megkezdődhetnek a zsíros-
hegyi lakossági rákötések, amely több sza-
kaszból áll. Az első és legfontosabb a ter-

vezés, melyről a lakosok maguk gondos-
kodnak, de előzetes tájékoztatással szol-
gál számukra ebben a témában az önkor-
mányzat. Az elkészült terveket a DMRV 
Zrt-hez kell benyújtani. A terv jóváhagyá-
sa után sor kerülhet a rákötés kiépítésére, 
amit a lakosnak kötelezően be kell jelente-
nie. A folyamat utolsó eleme, hogy az üze-
meltető helyszíni szemle alkalmával meg-
tekinti a szennyvízbekötést és a munkát 
átveszi. A munkagödröt kizárólag az átvé-
telt követően lehet visszatemetni!

A szkítakutatás legújabb nemzetkö-
zi és hazai tudományos eredményei-
ről tartottak szakmai előadássorozatot 
egy különleges kamara-kiállítással egy-
bekötve. Az utolsó előadásra december 
8-án került sor Eurázsia 
történelmi lovas út cím-
mel, melyet dr. Bencze 
István expedícióvezető tar-
tott a 2012. évi magyar-
kazah történelmi lovas 
útról a SzívTér kastélya 
kulturális központ és galé-
riában. A látványos kiál-
lítás 2016. január 17-ig 
várja a látogatókat.

Papp Attila, a programot 
szervező Civil Régészeti Alap 
Egyesület egyik vezetője sze-
rint az időszámításunk előt-
ti 7-8. századtól az 1-2. szá-
zadig terjedő időszakról és 
nem egy népről, hanem több 
száz különbö-
ző népcsoportról 
van szó, melyek 
mind a sztyeppei 
lovas-nomád kul-
túrkörbe tartoz-
tak és nem gene-
tikai, hanem kul-
turális rokonság-
ban álltak egy-
mással. A tel-
jes sztyeppe-öve-
zet lovas-nomád 
népességeit hív-
ták így, Hérodotosz használta a szkí-
ta szót gyűjtőfogalomként. Nyomaikat a 
Kárpát-medencében is megtalálni, a leghí-
resebb szkíta leletek közül jó pár találha-
tó itt. A világ legnagyobb szkíta aranyszar-

vasa Mezőkeresztes-Zöldhalompusztáról 
került elő 1928-ban. A klasszikus magyar 
kultúrában is megtalálható ennek egyfaj-
ta öröksége, beleértve az áldomásivást, 
magát a lovas-nomád életmódot, a tartósí-

tott tejtermékeket és élel-
miszereket vagy a becsuk-
ható pengéjű bugylibics-
kát. 

A Jégsírok aranykincsei 
- 2500 éves szkíta kirá-
lyi leletek című kamara-
kiállítás két fontos kazah 
lelőhely anyagát ismerteti. 
Az egyik az issziki arany-

ember, amelyet 
a szkíta kultúra 
egyik védjegyeként 
tartanak számon, s 
a kiállításon élet-
nagyságban hely-
reállítva megte-
kinthető, a másik 
a Berel 11-es kur-
gán, amelyet egy 
kazah-francia régé-
szeti expedíció tárt 
fel, és amelyből 
három, díszpom-
pába felszerelvé-
nyezett lovat, mel-
lette zászlókat és 

számos kísérőleletet állítottak ki. 
Különlegességük, hogy a jeges-
fagyos közeg megőrizte a szerves 
anyagot is, így mumifikálódtak 
a holttestek, megmaradtak a fa, 
bőr, szövet, nemez alkotórészei 

is a leleteknek. Érintetlen állapotuk miatt 
sokan a Tutanhamon-sírlelethez hasonlít-
ják az anyagot. (MTI)

Fotók: Buda környéki Iránytű/
Koós Hutás Katalin

Átadták az iskolabővítés 
első ütemét

Szeptember 7-én Magyar Zita, az 
EMMI köznevelési államtitkárságának 
főosztály-vezetője, Hoyos Sándorné, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ tankerületi vezetője és 
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési kép-
viselő részvételével hivatalosan is bir-
tokba vették az épületet a diákok, 
tanárok és szülők.

Az önkormány-
zat több mint 
egy éve közvet-
len állami támo-
gatásért fordult a 
kormányzathoz, 
amely a Nemzeti 
Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program keretében 
elfogadta Telki iskolafejlesztési koncepci-
óját. Az első ütemben három tanterem, 
kiszolgáló helyiségek és vizesblokk épült 
emeletráépítés és átalakítás formájában. A 
bővítés az emeleten, a lapos tetőkön a tor-
naterem felé valósult meg.

Deltai Károly, Telki polgármestere 
köszöntő beszédében kiemelte, hogy a 
Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola épületét erede-
tileg 300 gyermek befogadására tervez-
ték, de a tanulók létszáma már meghalad-
ja a 460-at. Bár az iskolabővítéshez Telki 
Önkormányzata a költségek egynegye-
dét, húszmillió forint önerőt biztosított, a 
magyar kormány úgy döntött, hogy a fej-
lesztés teljes egészében központi költség-
vetési forrásból valósuljon meg.

A második tervezett ütemben, mely leg-
hamarabb egy év múlva képzelhető el, az 
első átrium lefedésével egy többcélú nagy-
terem jön létre.                  telki.hu/Iranytu

Fotó: Wilcsek Tamás

Előadások a szkítakutatás új eredményeiről 

A telki székhelyű Öko-forrás Alapítvány 
negyedszer adományozott Jánossy 
Andor-díjat a biológiai változatosság 
megőrzéséért végzett kiemelkedő mun-
káért, idén dr. Holly Lászlónak.

Dr. Holly László kertészmérnök, c. egyete-
mi docens, aki a tápiószelei Agrobotanikai 
Intézet, majd Növényi Diverzitás Központ 

nyugalmazott igazgatója volt. Egész éle-
tét a növényi genetikai erőforrások meg-
őrzésének szentelte. A díj átadását a 
Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi 
Környezet Kollégiuma és a Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft. támogatta.

A díjat először 2009-ben Rodics Katalin 
kutató biológus, természetvédelmi öko-
lógus, a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Biodiverzitás osztályá-
nak volt vezetője, a Biológiai Sokféleség 
Egyezmény hazai kapcsolattartója kapta. 
2011-ben Kovács Gyula gyümölcsészt, 
az őshonos magyar gyümölcsfajták meg-
mentőjét, a kárpát-medencei Tündérkert-
mozgalom elindítóját tüntették ki. 2013-
ban Dr. Bodó Imre, az MTA doktora, a 
magyar réghonosult háziállat-fajták gén-
megóvásában kimagasló érdemeket szer-
zett mérnök életművét ismerték el.

Kihirdették a Jánossy Andor-díj 2015 díjazottját
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A kiállítást a kazah Ostrov 
Krym tudományos-restaurációs 

laboratórium alapítója és 
igazgatója, Krym Altymbekov 

nyitotta meg október 17-én
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Az AGROSKILL partnerség:
• 9 partner 8 európai országból   
•  Szakért�i háttér: a mez�gazdasági 

szakképzésben, érvényesítésben, 
európai hitelesítésben

Az Európai Unió Life Long Learning programja támogatta az AGROSKILL projektet, amely 2015  decemberében zárul. Célja, hogy az 
iskolarendszeren kívül megszerzett tudást lehessen érvényesíteni, elismertetni a szakképzésben a fenntartható (biológiai) mez�gazdaság 
területén.
A projektben résztvev� országok  összegy�jtötték ezen terület a tapasztalataikat, ajánlásokat tettek a döntéshozók felé, tréninget 
szerveztek, hogy az oktatók, illetve az ökológiai gazdálkodás szakért�i kicseréljék a tapasztalataikat. 
B�vebb információk a projektr�l a Trebag honlapján (www.trebag.hu) a Tudásbázis alatt, vagy a projekt honlapján: http://agroskill.eu/ 
A http://agroskill.eu/ honlapon regisztráció után, minden szakért�i anyag hozzáférhet� a partner országok nyelvén, természetesen 
magyarul is, továbbá az összefoglaló anyagok angolul elérhet�k.  Többek között felmérés készült az országok formális, non formális 
oktatási rendszerér�l, az ökológiai gazdálkodás szakképzési helyzetér�l, illetve  azon módszerekr�l amelyek a non formális tanulási 
elemeket  próbálják mérni és  adott ország oktatási kereteiben illeszteni. 
További információ: andrea.kovesd@trebag.hu 

AGROSKILL
Az informális tanulás érvényesítését segít� 

módszertani transzfer szakképzési intézmények 
számára a fenntartható mez�gazdaságban

H i r d e t é s

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 
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!
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Budakeszi Kultúra Alapítvány

2015. július 20. és 23. között a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány jóvol-
tából hagyományőrző túrán tiszteleg-
hettünk az Isonzó (szlovénül Soca) 
folyó mentén harcoló osztrák-magyar, 
olasz és német katonák emlékének. Az 
Isonzó folyó, a Doberdó-fennsík neve 
beégett déd- és nagyapáink korosztá-
lyának tudatába, fogalommá vált. Az 
Isonzó folyó völgye a hősies helytállás, 
emberfeletti megpróbáltatások és telje-
sítmények helye. 

Az itteni fronton közel két és fél éven 
át vívott harcok hevessége és veszteségei 
vetekedtek a nyugati hadszíntér legvére-
sebb helyszínein vívott összecsapásokéval. 
A 12 isonzói csata során, 
- melyek közül 11 jelen-
tősebb eredmények nél-
kül végződött, a 12. pedig 
az osztrák-magyar és a 
német csapatok döntő 
győzelmével zárult (ez az 
ún. caporettói áttörés) – a 
két fél együttes vesztesé-
gei meghaladták a másfél 
millió katonát. Az olaszok 
a csaták fontosabb hely-
színeit szent helyként tisztelik, emlékhe-
lyekkel, múzeumokkal, osszáriumokkal 
és hősi kápolnákkal adóznak őseik áldo-
zata előtt. A magyar vonatkozású emlé-
keket a helyiek ápolták, de a kommuniz-
mus évtizedei alatt hazai gondoskodást 
nem kaptak/kaphattak. A helyzet a rend-
szerváltozás után kezdett javulni a nem-
zeti és történeti tudat feléledésével, mára 
több temetőt és kápolnát felújítottak, és 
magyar nyelvű feliratokat, információs 
táblákat helyeztek ki. 

Az I. világháború és az isonzói front 
kitörésének 100. évfordulója alkalmá-
ból indult zarándokvonat résztvevője-
ként megható volt látni a sok nemze-
ti szalagot a temetők sírkövein, koszorú-
kat az emlékműveknél, és a szépen fel-
újított feldíszített magyar hősi kápolnát 
Visintiniben. Fejet hajtottunk Kratochvil 
Károly és katonái emelte gúlák egyikénél 
a Monte San Michelén. Kratochvil ezrede 
harcainak minden fontosabb helyén emel-
tetett egy gúlát, így tisztelegve az elesett 
bajtársak előtt. 

A visszaemlékezésekből és a történészek 
előadásai alapján tudjuk szinte felfogha-
tatlan kínokon mentek keresztül a dober-
dói fennsíkon harcoló katonák.  „5 perc-
nyi tartózkodás után mélyen megindulva 
és megrázva kúszok visszafelé. Borzasztó 
e sok rothadó hús, s a fekete aludt vér, 
ami mindenütt hever és tapad; oly ször-
nyűséges, hogy a rémülettől jéggé dermed 
a lelkem. Mindig itt feküdni, csak egy-
szer, éjjel kihűlt romlott eledelt kapni, ez 
irtóztató hullaszag közepette, mely nyelv-

re, s a torok-
ra tapad, azt az 
étellel lenyel-
ni; naponta csak 
egyszer meleg-
gé lett korty 
vizet kapni, s 
azt is csak éjjel. 

S a perzselő nap öldöklő, izzó hevében, 
melyet a sziklák megtízszerezve sugároz-
nak a rothadó bajtársak között mozdulat-
lanul feküdni a nehéz kábító hullaszaggal 
tüdejükben; ettől meg kell, hogy őrülje-
nek. (…) Egész belsőm lázong és felordít, 
mert az, amit ma láttam, annyira megrá-
zó, hogy örüljön, aki bele nem bolondul. 
Szegény hőseim bámullak és csodállak 
benneteket, s nem tudom, hogyan mond-
jak köszönetet! Csak tudná a világ, hogy 
mi a háború és mi a rettenetes Doberdó!” 
– írja József (Ágost) főherceg visszaem-
lékezésében. A ma sűrű bozót borítot-
ta, burjánzó domboldalak, hajdan kopár 

sziklák voltak. Nekünk a kijelölt utak-
ról sem volt szabad letérnünk, a környé-
ken gyakori viperák és skorpiók miatt, de 
a 100 évvel ezelőtt itt harcoló bakáknak 
a szomjhalál közelében, iszonyú kínok és 
szagok közepette kellett kiépíteni sziklába 
vájt lövészárkaikat, kavernáikat, tartották 
a sokszoros olasz túlerővel szemben állá-
saikat, és harcoltak a taliánokkal minden 
talpalatnyi sziklás, akkor még terméket-
len földért. Hogy mitől vált mára termő-
vé a fennsík? Költőinek hangzik a kérdés. 

Nem jelentett könnyebb terepet 
alföldi honvédeinknek (az itt harco-
ló magyar ezredek fő kiegészítési terüle-
tei Nagyvárad, Debrecen, Székesfehérvár 
körzete volt) az Isonzó front északi része 
sem, ahol a Júlia-Alpokban, 2000 méteres 
hegyek között kellett felvenniük a harcot 
és ahol majd a sikeres caporettói áttérés le 
fog zajlani 1917-ben.  

A nekünk már távolinak tűnő esemé-
nyek, mai napig meghatározzák életün-
ket, gondolkodásunkat. Szinte minden 
családnak voltak hősi halottai, elvesz-
tett fiak, vőlegények, férjek és apák hagy-
ták egyedül szeretteiket. Mesélték, hogy 
még a 1970-es, ’80-as években is lehetett 
látni Magyarországon feketében járó idős 
asszonyokat, akik nem az aktuális divat 
hóbortjainak köszönhetően voltak nyá-
ron is feketében, hanem elvesztett hoz-
zátartozójukat gyászolták.  Évtizedekkel 
a háború után!  Az I. világháborúban 
elvesztették férjüket és halálukig gyászol-
ták őket, feketében jártak. A zarándokok 
között volt egy hölgy - Erzsike néni, gyö-
nyörűen és szívet megindítóan tud éne-
kelni, rengeteg népdalt és minden kato-
nadalt ismer, aki elesett nagyapját keres-
te „valahol Olaszországban”. A kopjafák-
nál a Boldogasszony anyánkat énekelve, 
büszkén az őseinkre, különösen igaznak 
éreztem az ének szavait. Hőseink áldozata 
engesztelésül hasson a mi, és népeink éle-
tére! Ahogy az egyik katonai temető felira-
ta mondja: A halálban eggyé lett magyar, 
osztrák, olasz, cseh, szlovén, német…

Földváry Miklós

Magyar katonák nyomában 
„valahol Olaszországban”

A vonat, amiről egy 
ország beszél: 2016 nyarán az Isonzó 
Expressz újra útnak indul az első világ-
háborús olasz front déli szakaszára, az 
Isonzóhoz.

A különvonatot az Indóház, a MÁV 
Nosztalgia, a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány, a Honvédelmi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús 
Kegyeleti Főosztály, valamint a Nagy 
Háború Kutatásért Közhasznú Alapítvány 
összefogása hozta létre első alkalom-

mal 2015-ben és a 
nagy sikerű út ered-
ményeként a progra-
mot 2016-ban is meg-
ismétlik, új programok-

kal, látnivalókkal bővítve. 
Az egy nappal meghosszabbított vona-
tút a Semmering-hágón át, a világ első 
magashegyi vasútvonalán vezet, melyet 
1854-ben adtak át, s ami 1990-ben 
felkerült az UNESCO Világörökség 
Listára. A gyönyörű természeti panorá-
ma mellett a vasúti pályaszakasz terep-
tárgyainak építészeti megoldásai gondos-
kodnak a lenyűgöző látványról: 14 ala-
gút, 16 viadukt, több mint 100 kőhíd és 
átjáró…

A program további részletei honlapunkon: 
http://www.budakesziiranytu.hu/index.

php?cikk=11056

Isonzó Expressz 2016
2016. július 17-21.
Időtartam: 5 nap/4 éj

S lő öldöklő i ó h éb
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Fotó: Helena Kosmina
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December 31-ig 
Csontváry életmű-kiállítás 

a Budai Várban
December 31-ig

I.világháborús interaktív 
kiállítás 

a Várkert Bazárban
December 31. 23.30

Szilveszter Budakeszin
a Himnusz-szobornál

Január 15. 
Jelentkezési határidő 

a Tavaszi KÓPÉ-bérletre 
a Nagykovácsi 
Öregiskolában

Február 23. de. Mazsola
Április 5. de.  

A három kismalac
Május 5. de.

 Csihány csípte mesék
Bérlet 1800 Ft / fő

Jegyár előadásonként 
1000 Ft /fő

Jelentkezés: 30/438-8317

Január 16. szombat 19 óra
TÓTH VERA 

& BUDAPEST JAZZ 
ORCHESTRA
Újévi Koncert

Belépő: 2500 Ft
a Marczibányi téren

Január 20. szerda 9 óra
Budapest törvényszéki 

NYÍLT NAP 
civil szervezeteknek

Január 20. szerda 19 óra
HERCZKU ÁGNES 

(énekes)
LACKFI JÁNOS 

(költő) és 
SINHA RÓBERT 
(gitáros) műsora 

a Magyar Kultúra Napján
a Marczibányi téren.

Információ: 06 1 212-2820
Január 29. péntek 19.30

TÚSZTÖRTÉNET
A balassagyarmati dráma

14 éven felülieknek
a Marczibányi téren

Belépő: 1500 Ft
Február 6. 11 óra

Cérnahangverseny-sorozat
BOLYKI BALÁZS és a

Bolyki Soul & Gospel kórus
a budakeszi Prohászkában

Április 2. 10 óra
Cérnahangverseny-sorozat

BUDAKESZI 
TEHETSÉGEK
hangversenye

Szalóczy Dóra vezetésével
a budakeszi Prohászkában 
Jegyár 1500 Ft/fő/előadás

Info: Szalóczy Dóra
06-20-387-2286

www.cernahang.hu

December 13. vas. 15 óra
ADVENTI HÉTVÉGE 

Nagykovácsiban
a faluházban és a plébánián

17 óra adventi koncert 
a rk. templomban

December 13. vas. 16 óra
ZWICKL POLKA PARTY
a budakeszi műv.házban
December 13. vas. 19 óra

SZULÁK ANDREA 
jótékonysági
adventi estje 

a máriaremetei Bazilikában
December 14. hétfő 19 óra

 PÁTYI IRODALMI KLUB
Vámos Miklóssal

a pátyi könyvtárban 
(Rákóczi út 37.)

December 14. hétfő 19 óra
Az én pódiumom
A SZERETETRŐL 

elhivatott nők 
tolmácsolásában
a nagykovácsi 
Öregiskolában.

December 17. csüt. 19 óra
BAGDY EMŐKE
a Kálvin teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.) 
December 18. péntek 18 óra
IGAZÁBÓL KARÁCSONY
a Zsámbéki Musical Stúdió 

a zsámbéki 
művelődési házban

Dec. 19. szombat 16-20 óra 
REFORMÁTUS ADVENTI 

VÁSÁR 
Budakeszin, 

a Kálvin-teremben.
 Dec.19. szombat, 18 óra

HÖCÖGŐ KARÁCSONY
a zsámbéki 

művelődési házban
December 20. vasárnap 15.30

KALÁKA – betlehem 
a nagykovácsi 

rk. templomban

Dec. 20. vasárnap 17 óra
NÉPTÁNCTANÍTÁS 
a pátyi műv.házban

December 20. vasárnap
MÁRIA NAPFORDULÓ
a Zsámbéki művelődési 

házban
December 21. hétfő 16 óra

Mindenki karácsonya 
a nagykovácsi 
Öregiskolában

December 21. hétfő 17 óra
Ingyenes boldogság klub 

a nagykovácsi 
Öregiskolában

December 25. péntek 19 óra
KALÁKA felnőtteknek

Vendég: 
GRYLLUS DORKA
a Marczibányi téren

www.marci.hu

VARGA INGATLANIRODA
Új címünk: Budakeszi, Pátyi út 1. (a buszvégállomásnál)

Budakeszi csendes 
utcájában eladó egy 
központhoz közeli 
bels� udvari 3 szobás 
házrész, hozzá 
tartozó kis kerttel 
és melléképülettel. 
16,5M

Budakeszi belterületi 
részén eladó 970nm-
es telken, 27nm-es 
alápincézett faház, 
tárolókkal. A telek 
összközm�ves. 15%-os 
beépíthet�séggel. 
20,5M

Budakeszi frekventált 
utcájában eladó 
890nm-es telken, 
270nm-es 4 szoba 
2 nappalis 2 szintes 
családi ház. 
59,5M

Budakeszi Vadaspark 
szomszédságában 
eladó 35nm 1szoba 
nappalis 
kertkapcsolatos 
társasházi lakás. 
19,5M

Budakeszin belterület 
mellett eladó 
gondozott 1660nm 
külterületi telek 30nm 
méret� faházzal. 
8,6M

Budakeszi frekventált 
részén eladó 418nm-
es telken, 220nm-es 
3 szintes, 6 szobás, 
nappali, 
konyha, étkez�s, 
3 fürd�szobás sorház, a 
hozzá tartozó garázzsal. 
49,5M
Telki családias 
övezetében 
eladó, 1120nm 
parkosított kerttel 
rendelkez�, 215nm 
3szoba + emeleti 
garzon. 
79M

IRODÁNK FOGLALKOZIK:

Eladó/kiadó ingatlanok 
közvetítésével
Értékbecsléssel
H�kamerázással

ELÉRHET�SÉGÜNK:
Bakonyiné Varga Krisztina 06-30-249-5379
Pap Mónika 06-70-328-7284
www.facebook.com/Budakesziingatlanok.hu
weboldal: www.budakesziingatlanok.com
email: varga@budakesziingatlanok.hu

V A R G A  I S T V Á N  B L O G J A :  w w w . b u d a k e s z i i n g a t l a n o k . h u
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• OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA kismamák, nagymamák, diákok 
számára. Tel.: 06-20-368-0492 és 06-30-450-4738

• BUDAKESZI KISVÁLLALKOZÁS   munkaerőt keres, építőipari és 
erdészeti munkákhoz (tervezői előkészítői, kőműves, burkoló, 
kartonos, asztalos, segédmunkás, fakitermelői stb. munkakö-
rökbe). Szaktudás, jogosítvány előny.  Elsősorban környékbeli 
munkákhoz várjuk környékbeliek jelentkezését. 
Jelentkezni: 06 20 955 44 72

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

• 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

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás 
csator-navizsgálat, csatornák, 
vízvezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő 
szivattyú karbantartása. 
Tel.: 06-30-293-4774

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, 
akár bentlakással is. Empátia 
Iroda. Tel.. 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458

• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívha-
tó! Tel.: 06-70-221-5144

• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET 
VÁSÁROLOK! Porcelánt, kerámi-
át, festményt, csillárt, bronz- 
és ezüsttárgyakat, képesla-
pot, bizsut, borostyánt, bake-
lit hanglemezt, órákat, köny-
veket, hifit, bútort, szőnyeget, 
teljes hagyatékot, lomtalaní-
tást díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel. Hívjon bizalommal! 
Pintér Nikoletta 06-1-466-
8321, 06-30-973-4949 

• ELEKTROMOS GÉPEK  (háztartá-
si és ipari), berendezések javítá-
sa, hibakeresése. Gépkocsi gene-
rátorok és indítómotorok javítá-
sa, felújítása. Villanyszerelés, ja-
vítás, hibakeresés. Páty, Orgona 
u.5. Tel.: 06-20-243-8811.

• EZERMESTERI MUNKÁK,   telek-
tisztítás, sziklakert-építés, 
kaszálás, számítógép-karban-
tartás, műholdantenna-szere-
lés, digiszerelés. Szabó Norbert 
06-20-208-6322, 
Németh Ágnes 06-20-259-3461

• ELVIHETŐK az Economist an-
gol nyelvű gazdasági hetilap és 
a National Geographic kiolva-
sott példányai. 
Tel.: 06-30-922-6418

• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN!  Önnek 
nincs sorban állás, nincs soká-
ig tartó éhgyomor, nincs........ 
www.vervetel.hu 
Tel.: 06-20-4239-708

• ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST  
kötnék vagy ingatlanát la-
kottan megvásárolnám. Bár-
milyen gondozás, eltartás ér-
dekel. Kérem, hívjon biza-
lommal. Németh Barbara 
Tel.: 06-70-941-0078

• SZARVASAGANCS,  hullott 
agancs, régi szőnyeg, fest-
mény, porcelán, tört arany, 
bútor, dísztárgy, fali óra, 
bronzszobor, ezüst tárgyak, 
teljes hagyaték felvásárlása 
díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-70-941-0078

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás di-
ákoknak. Helyesírási, szövegér-
tési problémák javítása, középis-
kolás felvételi előkészítés, érett-
ségire felkészítés. 
Tel.: 06-30-639-5361

Elegancia - Bizalom - Garancia
FOGTECHNIKA - FOGSOR

javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is
Egészségpénztári elfogadóhely

Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

06-30-234-83-27
www.fogtechnika-szomor.5mp.eu

jan. 11-től hétfőnként 19 órától, és 
jan. 13-tól szerdánként 9 órától 
8 héten át.
Ára: 9.500.-/8 alkalom
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Herczeg Mariann minősített jógaoktató
06 20 552 6875 • mherczeg9@gmail.com

Sivananda 
jóga 
ALAPTANFOLYAM 
A ZSÁMBÉKI 
IFJÚSÁGI HÁZBAN

Móniház Családi Napközi 
1-3 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
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UTÁNFUTÓ  
BÉRLÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS 

 

Nyitvatartás: 
Hétfőtől – Vasárnapig 

08.00-17.00 

Total Trade & Factory Kft.                             
E-mail: total.trade.factory@gmail.com     WWW.TTF.HU        
Tel.: 06-23/399-538,   06-30/192-3515,    06-30/192-3516 
2092 Budakeszi, Ipari Park,  17-es épület (Ipari Park: 
Tölgyfa utca és Fenyő utca sarkánál sorompós bejárat) 

 

Bérelhető utánfutók, magasponyvával, laposponyvával, 
csőszállító magasítással, motor- és quadszállító 
kivitelben, illetve normál nyitott oldalfalakkal. Fékezett 
és fékezetlen változatban, különböző méretekben és 
össztömegben! 

BÉRLÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

Nyitvatartás:
Hétfőtől – Vasárnapig

08 00-17 00

Kis- és Középvállalkozások 
illetve összeköltözők figyelem!

Eladó Budapesttől 20 Km-re Pátyon egy 830 nm-es telken lévő, 4 szintes 20 éve épült 461 nm-es karbantartott, jó 
állapotú családi ház. Jelenleg műszergyártással foglalkozó cég műhelyt és irodákat üzemeltet az egész házban, de eredeti 
kialakítása a felső két szinten lakás, az alsó két szinten a gyártó vállalkozás volt. A lakás szinten teljesen felszerelt konyha 
és egyedileg épített kandalló van. 
Az ingatlan főútvonal mellett fekszik és az M1 autópálya 10 perc alatt megközelíthető.
A ház kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások működtetésére vagy (kisebb átépítés után) összeköltöző családoknak, 
több generáció részére, biztosítva a szintenkénti privát szférát. 
Az ingatlan társasházzá minősítés esetén különálló családoknak nyújthat 
nagyméretű, világos panorámás lakást. 
A szintek egy közös belső lépcsőházból közelíthetőek meg.

Extrák:
• Kiépített riasztó rendszer (a ház körüli érzékelőkkel és kamerákkal)
• Egyedi (lakás-szintre leválasztott) beléptető rendszer 
• Szintenkénti klimatizálás
• Ketté választott (lakás és műhely) fűtőrendszer
• Egyedi cserép-kandalló
• Strukturált számítógépes kábelhálózat
• Ipari áram
• Külső parkolók és park (önkormányzati és útfelügyeleti engedélyekkel)
• Három gépkocsinak megfelelő garázs (kb. 60 nm)
• A garázs alatt található egy kb. 60 nm raktár pincehelyiség, a garázsból 

működtethető áru lifttel.

Irányár: 79.900.000.-Ft • Telefonszám: 30/445-0491
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 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

H i r d e t é s

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

Szerződések készítése, peres eljárások képviselete
Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

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!

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés

– a Telki útról az első utca balra

2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás: K, Sz, Cs, P: 7-18 Szo 7-13  H, V: zárva

0623/343-324

- Tőkehús

- Baromfi 

- Házi zsír

- Friss tepertő

- Disznósajt

- Tepertőkrém

-  Szalámik,  
felvágott ak

H, VV: zázáááááázárvvvvrvrvrvr aaaaa

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetbenyy

VÉRES ÉS MÁJAS HURKA
DISZNÓVÁGÁSOS TERMÉKEK

KLÍMATECHNIKA
� Klímakészülékek: fertőtlenítése, 

karbantartása, telepítése, javítása.

VILLANYSZERELÉS
� Épületvillamossági szerelések, 

felújítások, javítások � Gyors és szakszerű 

munkavégzés � Rugalmas időpont 

egyeztetés, akár délután, vagy hétvégén is.

Hetey László � 06-30-985-9060

Our Law Office, since its establishment, 
has specialised in civil law and is 
particularly strong in corporate, 
commercial, financial services and real 
estate law matters, company acquisitions 
and major developments. Our major fields 
of expertise are real estate deals ( deeds of 
sale, together with full administration of 
the necessary additional permission for 
foreigners), corporate and commercial 
law (establishment of limited liability 

companies, full administration of its 
ongoing issues of legal relevance), 
litigation, legal representation during 
court proceedings. We have an 
outstanding litigation and out of court 
dispute settlement practice, including 
international arbitration procedures. We 
draft bilingual civil law contracts.
We also undertake professional 
translations of legal texts, contracts etc., 
with short deadline. 

§

WWW.SARHEGYIAGNESUGYVEDIIRODA.HU

AGNES SÁRHEGYI 
LAW OFFICE

SEAT: H-1036 BUDAPEST, LAJOS STR. 91.
SPECIALIZED IN PROVIDING LEGAL SERVICES 

IN ENGLISH AND FRENCH LANGUAGES
TEL: (36-1) 321-2112 � E-MAIL: A.SARHEGYI@VIPMAIL.HU

MOBILE: 06-30-9923-417 � FAX: (36-1) 321-2112
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