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Budai Gesztenyés nagyvendéglő

Étterembe járni jó dolog.
Főként azóta, hogy 2012-ben
kitiltották a dohányzást a
vendéglátóhelyekről, így esélyünk lett
az orrunkban és a ruhánkon nem csak
a füstöt, a szánkban pedig az abból
lecsapódó nikotin ízét érezni még az
után is, amikor már hazaértünk. Ki
ne kedvelné hát a kerthelyiségeket,
különösen, ha matuzsálemkorú gesztenyefák árnyékában hódolhat kulináris
élményeinek. A Buda környéki Iránytű
gasztronómiai
felfedező
csapata
ezúttal Budakeszi legnagyobb éttermét
látogatta meg.

Szociális bolt nyílt
Budakeszin
A Védelmező Szent Katalin Fogazati és
Beszédklinika Nonprofit Kft. szociális
boltot nyitott a Fő u. 43-45. alatti Átrium
Üzletház utcai frontján, közvetlenül
az Erkel utcai buszmegálló mögött.
Kabátok, ruhák, ingek, cipők, könyvek,
bizsuk, konyhai kellékek néhány száz
Ft-ért is kaphatók, de ingyenesen is
vihetnek a nagyobb segítségre szorulók.
Tóth Erika és egyelőre egyetlen segítő
társa, egy négy gyermekes anyuka önkéntesként dolgozik a boltban. Első helyen a
helyiség bérleti díját kell kitermelniük, az
azon felül keletkező bevételt felzárkóztató
pedagógus továbbképzésre fordítják, amely
a huszonöt éves szakmai tapasztalattal
rendelkező Tóth Erika - fejlesztőpedagógus,
logopédus, minőségfejlesztés mestertanár akkreditáltatás alatt lévő komplex módszerének elsajátítását jelenti.
A bolt köszönettel fogad minden olyan
tárgyat, amelyet valaki még örömmel
használhat. Várják azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését is, akiknek ötven
óra közösségi munkát kell teljesíteniük,
s azt szívesen végeznék ebben a boltban.
Várják azoknak a pedagógusoknak jelentkezését is, akik iskolájukon belül az
intenzív felzárkóztatást szívesen végeznék.
Nyitva hétköznap 12-18 óráig. Kapcsolat:
ovisulinet@gmail.com
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A vendéglő története több mint száz évre
nyúlik vissza. Az első házban a falu főváros
felőli bejáratánál az 1890-es évektől
borospincét és italkimérést működtetett a
Perner-család. Házasság révén ifj. Mocsnek
Lőrinc kezébe került, aki a húszas évek
végére egy ötszáz fős, melegkonyhás
vendéglővé fejlesztette, szép kerthelyiséggel, nagy táncteremmel. 1950-ben
államosították, s a Földműves Szövetkezet,
majd 1952-től a Buda környéki Vendéglátó
Vállalat kezelésébe került, amely Gomba
v
vendéglőként üzemeltette. 1962-től
a rendszerváltásig Szarvas presszó,
u
utána Gesztenyéskert étterem néven
m
működött.
A Budai Gesztenyés Nagyvendéglő
eelődeihez híven a magyar konyha
íízvilágát vonultatja fel úgy, hogy
k
közben a múlt és jelen, a hagyományos és a modern közötti egyensúly
megtalálására törekszik, a múlt alapanyagaival és a jövő technológiájával.
Étlapja nem hosszú, viszont annál
kreatívabb, s viszonylag gyakran változik,
ami arra ösztönöz, hogy folyamatosan
ismerkedjünk a kínálattal. Az étlapon
különleges ízek és különleges alapanyagok
párosításával találkozunk, de a legosztatlanabb sikert a halak választéka és
a rendhagyó desszertek arattak kóstolóinknál. Családoknak előny, hogy az adagok

mérete választható, sőt a négy hónaposnál
nagyobb babáknak bébiétel- specialitások is készülnek. Megújuló szezonális
és tematikus menükkel is előrukkolnak,
szeptember 14-ig éppen a szilvás ételek
vannak napirenden. Geszt Teszt néven
ingyenes kóstolókra is lehetőség nyílik,
ahol az előre regisztrált jelentkezők
véleményezhetik Janek Gábor séf legújabb
alkotásait. Legutóbb augusztus 31-én volt
erre lehetőség.
A csapolt sör a Staropramen, a házi
limonádé pazarul megtömve gyümölcsökkel, a borkínálat színvonalasan felöleli
a magyar kínálatot, de Buda környéki
borokból is választhatunk. Külföldi, sőt
muzeális borok is szerepelnek a listán,
némelyik megfizethetetlennek tűnő áron
azoknak, akiknek erre van igényük.
A kiszolgálás színvonalas. A pincérnek
pl. nem okoz gondot a népes asztaltársaság figyelő szemei előtt elegánsan
kivarázsolni a velőt a marhacsontból.
A belső éttermi rész hangulata kiemelten
elegáns, családias, meleg színekkel.
Ugyanez mondható el az átlagon felüli
tisztaságú mellékhelyiségekről is. Asztalt
foglalni egy duruzsoló kandalló közvetlen
szomszédságában is lehet. De étkezhetünk fedett teraszon, örökzöldek között,
vagy a hatalmas gesztenyefák alatt is.
Koós Hutás Katalin

Egykori budakesziek Neckarsulmban
A Budakesser Gemeinschaft elnöke,
Franz Huber köszöntötte a kitelepített
budakeszieket nyár eleji találkozójukon
és tájékoztatta az egybegyűlteket az év
programjairól. Ezek között szerepelt egy
budakeszi út is, egy kirándulás FelsőSvábföldre, ezen belül is Oberstadionba és
környékére, ahol Gustav Esterle nemrég
járt és számos sírfeliratot talált ismert
budakeszi családnevekkel.
Június végén, életének 83. évében
kísérték utolsó útjára Wöhrle, született
Kovács Annust. Édesapja magyar nemzetiségű volt, édesanyja Mészner-lány.
1946-ban
kitelepítették,
1952-ben
férjhez ment, innen a Wöhrle név.
Cipőkereskedéssel foglalkoztak és aktív

részvevői voltak a kitelepített budakesziek
éves találkozóinak.
Albrecht György
fotók:Albrecht Klára

Átúszták a Balatont
Július 9-én rendezték meg idén a 35.
versenyt, melyen 8277-en vállalták
a Révfülöp és Balatonboglár közötti
5,2 kilométer leküzdését a versenyt
biztosító, 50 méterenként horgonyzó
vitorlások sorfala mellett. A budakeszi
járásból is meglepően sokan, 123
induló teljesítette a távot. Budaörsről
39, Biatorbágyról 19, Budakesziről 15,
Nagykovácsiból és Zsámbékról 13-13,
Telkiből 12, Budajenőről és Pátyról 6-6
fő úszott.

A legtöbbször a budakeszi Gurbán
Béla indult, ő minden alkalommal
átúszta a Balatont. A legidősebb úszó az
1946-os születésű Dömötör József volt
Biatorbágyról. A legfiatalabb versenyző a
tízéves Finszter Levente volt Budaörsről.
A legjobb időt a járásban pedig toronymagasan a pátyi Czéh István úszta, aki
53. helyezéssel ért a célba 1:23:56 mp-es
idejével.
A teljes járási lista honlapunkon a
Sporthírek-rovatban megtekinthető.
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Pest megyei hírek

Hétmilliárd pályázaton
Hatvanegy mikro-, kis és középvállalkozás nyert összesen hárommilliárd
forintot telephely-fejlesztésre és ötvenhárom önkormányzat négymilliárdot
belterületi utak gazdaságfejlesztő felújítására, köztük Remeteszőlős, Zsámbék,
Nagykovácsi, Budaörs és Budakeszi.
A megyét célzottan fejlesztő első két
kiírásra annyi igény érkezett, hogy a
keretet kétmilliárddal megemelték.
A magyar kormány 2016-2021 között a
Pest megyei vállalkozások megerősítésére
a hazai költségvetésből 80 milliárd forintot biztosít, melyet a Nemzetgazdasági
Minisztérium pályázatokon, Pest megye
önkormányzatával együttműködve oszt
el.

Az első két ütemben Remeteszőlős
29 milliót költ a gyűjtőútként használt
Vénusz utca burkolatának és csapadékvízelvezetésének felújítására. Zsámbék
a városközpont rekonstrukciójának
C-ütemére (Szent István tér) 150 milliót
kapott. Budaörs 65 millióból szilárd
burkolatú önkormányzati belterületi
utakat újít fel, míg Budakeszi 150 milliót
fordít a Kossuth, az Erdő és a Virágvölgy
utca közti útburkolat és csapadékvízelvezetés felújítására, a Szél és Munkácsy
utcai csomópont ív- és magassági korrekciójára, a Reviczky utca szilárd burkolatának és csapadékvíz-elvezetésének
megépítésére. Nagykovácsi 149,7 milliót
nyert gyűjtőútja, a Rákóczi utca felújítására.
(Nemzetgazdasági Minisztérium)

Bölcsődék és óvodák
nyertek

Pest megyei kórházak
újulnak meg

A megyei közgyűlés 5,1 milliárd forintról
döntött. Sok agglomerációs település
nyert, mivel itt a legnagyobb a kapacitáshiány. A budakeszi járásban a budaörsi
Fit’s’kool Oktatási Egyesület 51,6 milliót
nyert VitaPice I. és VitaPici II. családi
bölcsődék kialakítására. Az Egészséges
Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 49,5
millióhoz jutott a gyermekellátó kapacitás
fejlesztésére. Budakeszi önkormányzata
8,4 milliót kapott a Pitypang sportóvoda
eszközbeszerzésére.
(pestmegye.hu)

Már idén 40 milliárd forintot fordítanak
a közép-magyarországi régió egészségügyi hálózatának rekonstrukciójára a törökbálinti tüdőgyógyintézetre is -,
ami a következő években a kormány
további döntései nyomán hétszáz milliárdra is bővülhet. A régióban négymillió
embert lát el az egészségügyi hálózat,
melynek 24 intézménye újul meg a tíz
éves programban. A negyvenből 21,2
milliárdot fordítanak eszközbeszerzésre,
orvostechnikai fejlesztésekre. A többit a
beruházások megkezdéséhez szükséges
tervezésekre, közbeszerzési, engedélyezési
eljárásokra költik.
(MTI)

Megújul a bajnai
Sándor-Metternich-kastély
Másfél milliárd forintot fordít a magyar
kormány a kastélyra a nemzeti kastélyés várprogram keretében, melyben 55
milliárd forintból 39 épület újulhat meg,
19 várat és 20 kastélyt fejlesztenek,
köztük Bajnán az ország egyik legszebb
klasszicista kastélyát is.
Sándor Móricz gróf, az ördöglovas
1834-ben vette feleségül Metternich
Leontina hercegkisasszonyt, és ekkor
alakítatta át az 59 szobás épületet
Hild Józseffel. A II. világháború után
kórház, szükséglakás, gépállomás, tszés pártiroda működött itt. A Kincstári
Vagyoni Igazgatóság saját forrásból, közel
800 millió forint ráfordítással először
a tetőt újította fel, majd az eredetileg
halványsárga főhomlokzatot, s a kőkerítés
hiányzó darabjait pótolták. Idén elbontották a parkban a hetvenes években
épített pártházat, felszámolták az aszfalt-

Októberig kell elkészíteni
az arculati kézikönyveket
Az az önkormányzat, amelyik lekési a
határidőt, mulasztásos törvénysértést
követ el. A törvény célja, hogy a közösségek gondolják végig, milyen környezetben szeretnének élni, erről polgári vita,
széleskörű társadalmi együttműködés
alakuljon ki. A kidolgozás támogatására
útmutatót és mintakézikönyvet is közzétettek, sőt egyeztetőfelület is működik a tak.lechnerkozpont.hu oldalon.
A kézikönyv az első fázis, a többi részletszabálynak, így a helyi építési szabályzatnak is ezekre kell majd épülnie.
A településképi rendelet nem vonhatja
véleményeztetés alá az egyszerű bejelentéssel épülő családi házakat.
burkolatot, és a főépületben konzerváltak
egy kritikus állapotú falfestményt. (MTI)
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Egészségügyi pályázatok
megyei
önkormányzatoknak
Az ötmilliárd forintos pályázati felhívás a
kormány Pest megye célzott fejlesztését
szolgáló, 80 milliárdos támogatási
programjának
harmadik
szakasza.
A pályázaton az alapellátáshoz tartozó
háziorvosi szolgálat, a fogorvosi szolgálat,
ügyeleti ellátás, a védőnői szolgálatnak
helyt
adó
épületek,
épületrészek
fejlesztésére,
új
épület
építésére,
továbbá a működő iskolaorvosi rendelők
infrastruktúra-fejlesztésére is lehetőség
van. A rendelkezésre álló 4,8 milliárdos
támogatási keretből egyenként 10-200
milliós támogatásra jelentkezhetnek az
önkormányzatok.
(pestmegye.hu)

Budakeszin tanuszoda épül
Budajenőn, Herceghalmon, Perbálon
és Telkiben pedig tanteremfejlesztés lesz a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program
második ütemében, melyre 2018-ban
több mint tizenhat milliárd forintot
fordít a magyar kormány.
A Magyar Közlöny júniusi 2-i számából
kiderül: a program II. ütemében országosan 65 településen épül tanuszoda,
tornaterem vagy tanterem. A tanuszodafejlesztés előfeltétele, hogy az érintett
önkormányzatok a szükséges ingatlanokat
ingyen az állam tulajdonába adják.
Tanuszoda Budakeszin, Pilisvörösváron
és Vecsésen épül, tantermek Budajenő,
Herceghalom, Perbál és Telki mellett
Dabason, Gödön, Kerepesen, Pencen,
Szadán, Szentendrén és Szödligeten.
(pestmegye.hu)

Bocsánatkérésre várva
E címmel tartott sajtótájékoztatót
a budaörsi Nyugdíjasok Háza előtt
augusztus 31-én Csenger Zalán Zsolt,
Pest megye 2. sz. választókerületének
Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője.
Vona Gábor, a Jobbik elnöke július 22-én
hivatalos facebook oldalán „Nyugdíjas
polgárháború lesz?” című bejegyzésében
elfogadhatatlan jelzőkkel gúnyolta az
időskorúak egy részét. Vona Gábor a
többszöri felszólítás ellenére azóta sem
kért bocsánatot. A képviselő arra kérte
a Jobbik helyi szervezetének elnökét,
Császárné Kollár Tímeát, hogy pártelnöke
helyett legalább ő tegye ezt meg.
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Veszélyes a bálványfa
Közép-Európa
legveszélyesebb
invazív fája. Rövid idő alatt hatalmas
területeket képes elborítani. Magról
és sarjról is könnyen megújul, s a
fagy sem árt neki.
Sűrű koronája elveszi
a fényt az alacsonyabb
erdőszintektől,
ráadásul a környezetében lévő
minden növény, így az
őshonos fák életfolyamataira is negatív hatást
gyakorol. Mivel szomszédos területekről könnyen
és gyorsan szórja magjait,
széleskörű
összefogás
szükséges a visszaszorításához.
A Pilisi Parkerdő Zrt-nél
2005 óta foglalkoznak
komolyabban a bálványfa
visszaszorításával, védekezési módszerek és technológiák kidolgozásával.
A parkerdő közreműködé-sével a Szent
István Egyetem Környezet-tudományi
Doktori Iskolájának egyik hallgatója 2016
végén egy kérdőívet küldött ki százhat,
a parkerdővel szomszédos, többnyire
Budapest környéki önkormányzatoknak.
„A válaszok alapján még a fajt felismerő önkormányzatok túlnyomó részének sincs a bálványfa visszaszorítására,
vagy a megjelenésének nyomon követésére vonatkozó intézkedése. Csak három
önkormányzatnak van a fafaj kezelésével

kapcsolatos rendelete. Tíz településen előfordult már, hogy költöttek bálványfairtásra, nyolc településen pedig rendszeresen költenek rá, de azt legtöbb esetben

Van már cégkapuja?
A 2017. január 1-jén már létező
gazdálkodó
szervezetnek
2017.
augusztus 30-ig létre kellett hozniuk és
be kellett jelenteniük az elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket a Rendelkezési Nyilvántartásba.
Ennek előfeltétele a regisztráció a
cégkapu szolgáltatásra, amely 2017.
december 31-ig még jogkövetkezmény
nélkül
(törvényességi
felügyeleti
eljárás, pénzbírság, törlés, hatósági
ellenőrzés) teljesíthető.
pusztán mechanikai módszerekkel, vágással, sarjleveréssel, azaz nem a megfelelő
eljárással teszik. Vegyszeres kezelés, vagyis
permetezés, sarjkenés vagy fainjektálás
nélkül nem lehet a bálványfa ellen sikerrel
védekezni” – magyarázta Csépányi Péter
termelési és természetvédelmi főmérnök.
„A Pilisi Parkerdő Zrt. visszacsatolásként és segítségként a faj ökológiai
és ökonómiai hatásait, az ellene való
hatékony védekezés eszközeit bemutató
ismeretterjesztő anyagát a programhoz

Tudta-e? – Azbesztszennyezés
Magyarországon az 1950-es évektől a
rendszerváltozásig az egyik legelterjedtebb,
akkor korszerűnek számító tetőfedő anyag
volt a síkpala. Gyártása 2005 óta tilos,
mert kiderült, 10-15%-ban tartalmaz
azbesztet, amely az anyag roncsolásakor
(törés,fúrás,fűrészelés) kerül a levegőbe,
és belélegzése többségében halálos
kimenetelű rákot okoz, mint azbesztózis,
mesothelióma, amely a mell-, a hashártya
daganatos betegsége, valamint a hörgő-,
gyomor-, és béldaganat.
A bontás ezért törvényileg szabályozott.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség (OMMF) feladata az
azbeszttel végzett munkák munkavédelmi szempontú hatósági ellenőrzése.
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló
12/2006. (III. 23.) EüM rendeletben előírtaknak megfelelően a munkáltatónak a
munka megkezdése előtt 15 nappal írásban
be kell jelentenie az OMMF munkavégzés
helye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének az azbesztbontást.
A bejelentésről a munkavédelmi felügyelőség három munkanapon belül értesíti
a területileg illetékes környezetvédelmi
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csatlakozó önkormányzatoknak igyekszik
eljuttatni, s nekik szakmai konzultációt is
biztosítanak. Az önkormányzatokon kívül
a magánerdő-gazdálkodók és a civil kerttulajdonosok tudatosságára és bevonására
is nagy szükség van, hiszen a bálványfa
nem csak erdészeti és környezetvédelmi,
hanem már társadalmi probléma is.” –
tette hozzá Csépányi Péter.

hatóságot, amely a budakeszi járásban a Pest
megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya (zoldhatosag@pest.gov.hu).
A bejelentésekről a munkavédelmi felügyelőség naprakész nyilvántartást vezet és
ellenőriz. Kiemelt figyelmet fordítanak
arra, hogy felderítsenek be nem jelentett
azbesztbontásokat és lerakásokat.
Az érdi járási hivatalban a zoldhatosag@
pest.gov.hu címen azok az állampolgárok
is bejelentést tehetnek, akiket szabálytalan
síkpala-bontás
miatt
szennyeződés
érhetett.
Az azbeszt tartalmú építőanyag
a16/2001.(VII.18)KöM rendelet szerint
az I-es veszélyességi osztályba sorolt
veszélyes hulladéknak minősül, melynek
bontását, szállítását és elhelyezését csak
szakcég végezheti, elhelyezni csak erre a
célra kijelölt tárolókban lehet.
Aki szakszerűtlen bontásról vagy
elhelyezésről értesül, nem csak a
zoldhatosag@pest.gov.hu címen tehet
bejelentést, hanem a rendőrségen
is, mivel az azbesztszennyezés és az
azbeszthulladék illegális kezelése és
elhelyezése bűncselekmény.

A gazdálkodó szervezeteknek 2018. január
1-jétől kötelező a cégkapu használata. A
szolgáltatás 2017. december 1-jén indul. A
cégkapu az ügyfélkapuhoz hasonló, de attól
abban különbözik, hogy az ügyfélkapu
elsősorban magánszemélyekhez kapcsolódik, és csak rajtuk keresztül azokhoz
a cégekhez, amelyek ügyeit intézik, a
cégkapun viszont a cégek intézhetik majd
ügyeiket az állammal. A cégkapu valójában
egy 300 MB-os ingyenes tárhely, amelyet a
Nemzeti Infokommunikációs Zrt. (NISZ)
biztosít a gazdálkodó szervezeteknek, s
amely lehetővé teszi, hogy a hivatalos
levelezés a posta helyett elektronikus
és igazolható legyen az államigazgatási
szervekkel, a helyi önkormányzatokkal, a
bíróságokkal, az ügyészséggel, a közjegyzőkkel, a bírósági végrehajtókkal, a köztestületekkel és a közüzemi szolgáltatókkal.
Regisztrálni a www.cegkapu.gov.hu
oldalon lehet. Ezt a cég képviselője, akinek
önálló aláírási joga van, könnyen, gyorsan
megteheti. Érdemes meghatalmazott
helyett ezt az egyszerűbb megoldást
választani, és az ügyvezetőnek magának
rászánni néhány percet.
A kötelezettek a gazdálkodó szervezetek, amelyek gazdasági tevékenységet folytató, jogi személyiséggel nem
rendelkező, belföldi székhelyű szervezetek. Vagyis minden kft., bt., nyrt., zrt.
számára kötelező, de ide tartoznak a
szövetkezetek, az állami vállalatok, de a
végrehajtói, közjegyzői, ügyvédi irodák
is. A cégkapus regisztrációs kötelezettség
ugyanakkor az egyéni vállalkozókra,
egyéni ügyvédekre nem vonatkozik, ők
továbbra is az ügyfélkapuval jogosultak az
elektronikus kapcsolattartásra.
A jövőben a gazdálkodó szervezeteknek
nyilvántartásba vételüket vagy alapításukat követő 8 napon belül kell majd
bejelentkezniük.
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Negyedmilliárd forintból újulnak
meg az önkormányzat intézményei
Nyáron épületenergetikai felújítások
kezdődtek az orvosi rendelőben, a Pitypang
Sportóvodában és a Széchenyi István
Általános Iskolában. A 234,52 millió
forint összértékű beruházás a Széchenyi
2020 program keretében Magyarország
kormánya és az Európai Fejlesztési Alap
támogatásával valósul meg.
Mindhárom intézmény homlokzati nyílászáróit modern, energetikailag korszerű
nyílászárókra cserélik, az épületeket
hőszigetelik. A rendelő tetején napelemes
rendszert építenek ki november végére.
A kivitelező a VivaPalazzo Kft.
Július végére befejeződött a Fő utcai
bölcsőde felújítása, nyílászárócseréje és
vízelvezető rendszerének kialakítása, melyre
az önkormányzat 6,5 millió forintot biztosított. Az önkormányzati bölcsődékben
és óvodákban a nyári tisztasági festést
augusztus elejére befejezte a BVV Kft.
A nyár elején kezdődött a Pitypang
Sportóvoda és a Széchenyi István Általános

Húsz éve testvérünk
Csíkszereda
Csíkszereda és Budakeszi 1997. május
16-án testvérvárosi szerződést kötött,
mellyel a két település önkormányzata,
egyházközségei és polgárai a már kialakult
közös kulturális kapcsolataikat szorosabbra fűzték.
2017. augusztus 20-án a két város
vezetése ünnepélyes keretek között kinyilvánította a további eredményes együttműködésre irányuló szándékot a testvérvárosi szerződés megújításával, melyet dr.
Csutoráné dr. Győri Ottília, Budakeszi
és Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda
polgármestere írt alá ünnepélyes keretek
között Budakeszin.

Iskolabusz
A budakeszi általános iskolások délutáni
hazaszállítására indított járat szeptember
1. és december 31. között tanítási napokon
egyszer, 16.05-kor indul. Útvonala: 1.
Temető-Széchenyi u. sarok; 2. Temető u.;
3. Fő u.; 4. Fő u. alsó szervizúti óvoda;
5. Erdő u.; 6. Napsugár u.; 7. Makkosi
út-Megyei út sarok; 8. Megyei út-Kert u.
sarok; 9. Kert u.; 10. Domb u.; 11. Sugár
u.; 12. Holdfény u.-Nagyszénás u. sarok.
A buszjárat üzemeltetője a Tóni-busz Kft.

Iskola főépületének energetikai felújítása.
Az óvodában augusztus végére elkészült a
nyílászárócsere, a hőszigetelés és homlokzati
felújítás. Az általános iskolában a belső
munkák többsége befejeződött a tanévkezdésre. A két lépcsőház ablakát szeptember
második hétvégéjén cserélik ki. A külső
munkákat, az épület hőszigetelését és a
homlokzat felújítást október végére fejezik
be. A beruházás 177,6 milliós pályázati
forrásból, önrész nélkül valósult meg.
Az orvosi rendelőből a védőnők, az orvosi
ügyelet, a fogorvosok és a háziorvosok már
a nyáron kiköltöztek. Elkészült az új épület
terve, s augusztus végén kiírták a közbeszerzést. Az önkormányzat rövidesen megköti
a szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó
kivitelezővel, s elkezdődhet a felújítás. A
KEHOP-pályázat részei, mint a nyílászárócsere, a napelemes rendszer, a hőszigetelés
és a homlokzat-felújítás november végére,
a többi belső munka 2018. január végére
készül el. A beruházás KEHOP-pályázathoz
kapcsolódó kivitelezése 38 millió forintos
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pályázati forrásból valósul meg. Az orvosi
rendelő felújításának további részeit, mint
a teljes gépészeti-, villamos- és elektromos
rendszer átalakítását, a tető felújítását és
a belső átépítés 177 millió Ft-os költségét
az önkormányzat finanszírozza. Erre az
összegre pályázatot nyújtott be az önkormányzat, mely 168,2 millió Ft-os pályázati
támogatásra és 8,9 millió Ft-os önrészre
oszlik. Amennyiben az önkormányzat
megnyeri a pályázatot, úgy az orvosi rendelő
teljes egészében pályázati forrásból újul meg.
Az Árpád fejedelem téri új általános iskola
építési engedélyezése is megkezdődött, a
kérelmet a Nemzeti Sportközpontok, mint
építtető nyújtotta be augusztus második
felében az érdi építéshatósághoz. Az építési
engedélyt remélhetőleg szeptember első
felében már megkapja a város a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra, és elindulhat
az építkezés.
Budakeszi önkormányzata pályázatot
nyújtott be a nyáron 300 millió forintra, 16
milliós önerő mellett a Pest megyei települések felszíni csapadékvíz-elvezetésének
fejlesztésére, vízgazdálkodásuk korszerűsítésére kiírt pályázaton a Patak u., a Kert u.
felső szakaszának, az Árnyas u. és a Makkosi
út csapadékvíz-elvezetésének kiépítésére.

Budakeszi kitüntetettjei 2017
Budakeszi díszpolgára címet kapott
augusztus 20-án a 2009-ben elhunyt
Somos Miklós, Munkácsy-díjas festőművész,
a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
alapító tagja és a kortárs magyar művészet
meghatározó alakja, és felesége, a
2005-ben elhunyt Lieber Éva, Tornyai-díjas
festő- és textilművész. Harminckét éven
át éltek és alkottak Budakeszin. Somos
Miklós éveken át vezette a budakeszi
római katolikus egyházközség képviselőtestületét. A Kálvária-domb felújított
stációi közül három képet Somos Miklós,
a sorban az elsőt pedig felesége festette.
Gyermekeik, Somos Éva festő-restaurátor
és Somos Gyula festőművész jelenleg is
Budakeszi megbecsült polgárai.
Budakeszi díszpolgára címet kapott Albert
Gábor Budakeszin élő Kossuth-díjas író, a
Magyar Írószövetség, a Magyar Művészeti
Akadémia és a Százak Tanácsának tagja,
a Magyar Protestáns Közművelődési
Egyesület egyik alapítója, később elnöke, és
felesége, Albert Zsuzsanna, József Attila- és
Magyar Örökség-díjas író, költő, a Magyar
Írószövetség tagja, 1954-1994 között a
Magyar Rádió irodalmi osztályának
szerkesztője, majd 2008-ig munkatársa.
Budakeszi önkormányzata augusztus
20-án címzetes főorvosi címet adományozott

Újra jegyzőt keres Budakeszi
A tavasszal lefolytatott jegyzői pályázat próbaidős
nyertese helyére augusztusban újabb pályázatot írt ki az
önkormányzat, szeptember 17-i beadási határidővel. Az új
jegyző kinevezéséig dr. Makai Katalin aljegyző látja el a
jegyzői feladatokat.
Szeptember 18-i pályázati határidővel anyakönyvvezetőt
is keres még a budakeszi polgármesteri hivatal.

dr. Bartos Mária házi gyermekorvosnak, dr.
Imre Éva felnőtt háziorvosnak, valamint
dr. Zolnai Katalin, dr. Rajnai Judit és
dr. Kovács Sándor fogorvosoknak két
évtizedet meghaladó budakeszi egészségügyi szolgálatukért.
Augusztus 20-ánVirágos Budakesziértdíjat kapott Ács Józsefné (Vásárhelyi u. 3.),
a Winterkorn-házaspár, Antal Lászlóné,
Révész Csilla, Kovács Nóra, László Orsolya
és Molnár Tibor a Fő u. 150. alatt, Nagy
Katalin (Széchenyi u. 161.), Orgona Márta
(Széchenyi u. 11.), dr. Imre Éva (Krúdy
u. 1.) Hidas Mátyás (József Attila u. 71.),
Gesztesi Árpád (Kenderföld u. 1/a.) Kabai
József (Kenderföld u. 6/a.), Vargáné Özse
Julianna (Ady Endre u. 10/a.) és Zsikla
Mihályné (Fenyő u. 13.).
Budakeszi Egészségügyéért díjjal dr. Bartos
Mária gyermekorvost és Fehér Sándorné
nővért, háziorvosi asszisztenst tüntették
ki a júliusi eleji, Semmelweis-napi megemlékezésen.
Budakeszi Oktatásügyéért elismerést
Pedagógus-napon Szita Csaba trombitaművész, a Czövek Erna Zeneiskola tanára,
a zeneiskola fúvós zenekarának vezetője
és Kőrösi Péterné, 1969-től 2012. évi
nyugdíjazásáig az egykori III. sz., később
Szivárvány óvoda óvónője, majd vezetője
kapott.

Az augusztus 19-én a budakeszi vitorlázó reptéren a XXIII. Budakeszi Családi
Nap fesztivál keretében rendezett bográcsos étel-fzverseny idei abszolút
gyztese és a Józsa Lajos, budakeszi szobrász készítette vándordíj birtokosa
egy évig a Buda környéki Székelykör csapata lett áfonyás vargányakörettel
készült erdélyi fatányérosával. A díj odaítélésérl Majoros Zsolt, a Budai
Gesztenyés étterem séfhelyettese, Somlóvári Józsefné tanácsnok és Józsa
Lajos, mint a zsri tagjai döntöttek.
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Európai fesztiválon bizonyított a Bojtár
Június
közepén
már
harmadik
alkalommal képviselte nem csak
Budakeszit, de Magyarországot is a
Bojtár Népzenei Egyesület a németországi Paderbornban kétévente a festői
szépségű wewelsburgi vár lábánál
megrendezett, 32. Nemzetközi Ifjúsági
Népzenei Fesztiválon.

felhívni a figyelmet a magyar néptánc
és népzene páratlan gazdaságára, legyen
szó egy parkolóról, ahol csak megállt a
buszuk egy kis pihenése, vagy egy város
főteréről, ahol a főként körtáncokhoz
szokott bámészkodó fiatal lányok ámulva
csodálták a hirtelen bemutatott legényes
Bernard Hansel sírjánál

Vendéglátójuk Budakeszi testvérvárosának, Westenholznak a
hagyományőrző egyesülete volt.
A két csapat fiataljai évek óta felváltva látogatja egymást. A bojtárosok huszonnyolc táncossal
érkeztek és háromfős zenekarral.
Vezetőjük Menczinger Tibor, a
Bojtár alapítója és tanára, akit
a csoport irányításában, a „diplomáciai”
kapcsolattartásban
Virágh Bea és Eszes Eszter segí- Fotók: Virágh Bea
tett.
szenvedélyességét és
Küldetésük nem csak felejthetetlen virtuozitását.
De
élményekkel gazdagította őket, de nagy előfordult az is,
ót
felelősséggel is járt, hiszen a fesztiválon hogy az esti diszkót
résztvevő tizenegy ország hatszáz tán- megunva az éppen hozk hegecosa és a vendéglátók is rajtuk keresztül zájuk szegődő svédek
alkottak véleményt az országunkról. A boj- dűjével csaptak fergeteges
tárosok nem is hoztak szégyent a magyar táncházat a közelii kukoricás
virtusra: nem csak a színpadon bizonyí- oldalában, s a többii nemzet tánák a magyar lépétották, milyen az, ha Kodály, Bartók és cosai lelkesen tanulták
az Európában is egyedülálló táncház-moz- seket, s azt is, hogy egy jó mulatsághoz
rketta. Megtanulták,
galom hazájából érkeznek táncosok és nem feltétel a parketta.
zenészek. Bármilyen helyszínen képesek hogy idegenben, az országot képviselve az
voltak ámulatba ejteni a közönséget és ember másképp húzza ki magát a népvi-

Keresztes Dóráé
a Nagy Gáspár-díj
Keresztes Dóra budakeszi grafikusművész kapta idén a Nagy Gáspár
Irodalmi és Művészeti díjat május 6-án
Bérbaltaváron a Kossuth-díjas budakeszi
költő szülőházában évente rendezett
ünnepségen. A díjazottat Szakolczay Lajos

irodalom- és művészetkritikus méltatta.
A díjat Monostori Imre irodalomtörténész, a díj kuratóriumának elnöke adta
át. A rendezvényen bemutatták Nagy
Gáspár Örökölt kert című CD-jét, melyen
a költő maga adja elő verseit, hasonlóan
a Szabadítót mondani című, 2006-ban
megjelent dupla CD-hez.
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seletben, másképp énekli a magyar himnuszt, másképp emeli magasba a magyar
lobogót, nem beszélve az új bojtáros zászlóról, amit Szabadosné Szalai Gabi, négy
bojtáros gyerek édesanyja készített gyöngyökkel, szalagokkal jellegzetes magyar
népi motívumokból.
Budakeszi és DelbrückWestenholz
húszéves
testvérvárosi kapcsolatában
főszerepet
játszott
a
Budakeszi Szépítő Egyesület
elnökének, Hidas Mátyásnak
és a westenholzi testvéregyesület vezetőjének Bernard
Hanselnek
a
barátsága.
Bernard Hansel három éve
meghalt
meghalt.
A budakesziek
csa
a
családdal
közösen
meglátog
meglátogatták
a sírt, ahol
elénekelt
elénekelték
a Ha kimegyek a
dom
temető dombjára
kezdetű katonadalt. A család könnyek
k
közö
között állapította meg: jó
a magyaroknak, minde
denre van egy daluk.
A Bojtár németországi u
utazását támogatták:
Budakesz
Budakeszi önkormányzata, a
Budakeszi Kultúra Alapítvány,
S
a Budakeszi Szépítő
Egyesület, a
a Opel Interat Kft.,
Stulwerk Kft., az
Hidas Mátyás, az Ilcsi Szépítő Füvek
Biokozmetikai Kft. és Lőrincz Éva.
Koós Hutás Katalin

Trombitások sikerei
Az V. Pest megyei rézfúvós versenyen öt
budakeszi tanuló képviselte a Czövek Erna
Művészeti Zeneiskolát a gödi társintézményben. Saxon Hunor, Takács Botond,
Rácz Mihály, Nusser Csanád és Lengyel
Gábor kiválóan helyt álltak a versenyben.
A verseny fődíját, egy trombitát Rácz
Mihály kapta meg. Tanáruk, Szita Csaba
trombitaművész-tanár a legjobb felkészítő
tanárnak járó díjat nyerte el. A gyermekek
produkcióját nagyban segítette Fóris
Szilárd zongoraművész-tanár érzelemdús,
kiváló zongorajátéka.

A Czövek Erna Zeneiskola fúvós
zenekara idén ünnepelte fennállásának
20. évfordulóját a Prohászka gimnáziumban. A muzsikusok, akik között már
diplomás zeneművészek, külföldről erre
a koncertre hazalátogató egyetemisták,
apukák, nagypapák és tanárok is helyet
kaptak, remek hangulatot varázsoltak
a Prohászka gimnázium aulájába.
A zenekart Szita Csaba trombitaművésztanár vezényelte, aki ebben az évben
Budakeszi Oktatásügyéért kitüntetésben
is részesült.

30 éves a Budakeszi
Népdalkör

Lángolt az erdő
a reptér mögött

Június végén a XII. Vass Lajos népzenei
találkozó és verseny keretében tartotta
születésnapját a kórus, Kiss Csongor
Áronné Ilus vezetésével, aki ez alkalomból
a népzene területén kifejtett kimagasló
tevékenységéért díszoklevelet kapott.
A népdalkör születésnapi gáláján a vecsési,
a tatabányai, az érdi és a budaörsi dalkörök
is szerepelte, de a felvidéki Nagyabonyból
is megérkezett a budakeszi köszöntésre
a Csillagfürt népdalkör. A többségében
budakeszi óvónőkből álló kórus jubileumi
cd-lemezt is megjelentetett, melyet a
ünnepség résztvevői ajándékba kaptak.

Szeptember 1-jén erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat a vitorlázó reptér
mögötti hegyoldalra, ahol hat hektáron
égett az aljnövényzet. A fővárosi katasztrófavédelem szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a fővárosi tűzoltók
a
rózsadombi
önkéntes
tűzoltók
tá-mogatásával nagy erőkkel, húsz fővel
oltják a csak gyalogosan megközelíthető
tüzet. Munkájukat segítették a Pilisi
Parkerdő Budapesti Erdészetének munkatársai és a budakeszi önkéntes tűzoltók
is. A tűz lakóépületeket nem veszélyeztetett.

Járási hírek

Buda környéki Irányt

2017. III. szám

Egészségügyi fejlesztések
Már
két
vizsgálóban
fogadja
a
gasztroenterológiai rendelő Budaörsön a
pácienseket. A 25 millió forintos beruházásnak köszönhetően a legmodernebb
képalkotó képességekkel rendelkező
gasztroenterológiai tornyot és új endoszkópokat szereltek be az új rendelőbe,
melyekkel a gyomor- és vastagbéltükrözéseknél hatékonyabban tudják szűrni az
elváltozásokat. A betegek kérhetik, hogy
ne bódításban, hanem térítés ellenében
altatásban vizsgálják meg őket, amire
eddig nem volt lehetőség.
Szemészeti műtétek pontosságát növelő
berendezést helyeztek üzembe ötvenmillió forintos beruházással a Budaörsi
Egészségügyi Központban, mellyel a
szürkehályog-műtéteknél a látás visszaadása mellett az optikai rehabilitáció is
tökéletesebb lesz: a beavatkozást követően
a szemüveg nélküli olvasás sem álom
csupán. A Budaörsi Egészségügyi Központ

egynapos sebészetén jelenleg évente
mintegy 1200 szürkehályog-műtétet
végeznek. Panasz lényegében nem érkezik,

Tűzoltó-laktanyát
adtak át

Első fokon
pert nyert Budaörs
az állam ellen

A Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó
Közhasznú Egyesület augusztus 26-án
tartotta felújított laktanyája átadási
ünnepségét a Dózsa György utca 10.
szám alatt.
A XIX. század végén épült budaörsi
tűzoltóság felújítását 2004-ben kezdte az
önkormányzat a déli épületrésszel, ahol
a három gépjárműfecskendőnek kialakított szerállás, a szociális és ügyeleti
helyiségek találhatók. Az északi szárny
fafödémje, fedélszéke és fedése azonban
még cserére szorult. A korszerűsítés és
bővítés költségvetési keret hiányában csak
2016. március második felében kezdődhetett. A felújított épületrész nyílászáróit
új, hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra
cserélték. Emellett a teljes épülethomlokzat utólagos hőszigetelést kapott, így
egy impozáns, Budaörshöz és a tűzoltósághoz méltó épülettel gazdagodott a
város.

Virágos Biatorbágy
Biatorbágy önkormányzata benevezte a
várost a Virágos Magyarország versenyre,
melynek egyik állomása az 50.000 fő
alatti városoknak a Facebookon meghirdetett virágos értékelése, közönségszavazása volt. A lájkok összeszámolásakor a szervezők előbb Ózdot, majd
az eredmények felülvizsgálata után
helyreigazítással Biatorbágyot hirdették
ki
győztesnek
3851
szavazattal.
A Biatorbágyról közzé tett fényképek
azokat a közterületeket ábrázolták,
amelyeket
az
önkormányzat
Városgondnoksága kezel. A formák
tervezője, az ültetések felelőse Molnár
János, a szervezet vezetője.

a páciensek akár már a műtétet követő
naptól élvezhetik az éleslátás örömét.
Lecserélték a régi szívultrahangkészüléket a Budaörsi Egészségügyi

Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék
június 23-i, nem jogerős döntése szerint
Budaörs visszakaphat az államtól
765 millió forint szolidaritási hozzájárulást. A per csak a 2017. januártól
áprilisig befizetett összegeket érintette,
ezért januárban folytatódik. Elutasították
ugyanakkor az önkormányzatnak azt
a kérelmét, hogy tiltsa el az államot
a bíróság a további elvonásoktól. Ezt
egyebek mellett azzal indokolta, hogy
országos szinten az iskolarendszer működtetése - amelyre a szolidaritási hozzájárulás
összegét fordítják - nagyon erős közérdek.
Az önkormányzat ugyanakkor nem
indokolta meg pontosan, milyen tervezett
beruházások, kiadások érdekében kéri,
hogy a további összegeket ne vonják el.
A törvényszék álláspontja szerint a szolidaritási hozzájárulás intézménye nem
jogellenes, az alkalmazása azonban az volt.
Az ügy előzménye, hogy a budaörsi
képviselő-testület 2016. június 22-én
„elvi nyilatkozatot” fogadott el, amelyben
tiltakozott a várost sújtó, iparűzési
adóbevételének egyharmadát kitevő, 2,3
milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulás és „iskolái teljes államosítása miatt”.
A testület - amelynek tizennégy tagja közül
tíz a Budaörs Fejlődéséért Egyesületet
képviseli, egy a Jobbik, három pedig a
Fidesz-KDNP színeiben jutott be – akkor
a fideszes képviselők távollétében egyhangúlag fogadta el a nyilatkozatot. A polgármesteri hivatal tavaly októberben jelentette be, hogy pert indítanak, valamint
hazai és európai jogorvoslati fórumokhoz
fordulnak a szolidaritási hozzájárulás
miatt.
(Iránytű/MTI)

Központban. Az új, közel tízmillió forint
értékű, a General Electric gyártotta berendezéssel az eddiginél gyorsabban, pontosabban tudnak diagnózist felállítani az
intézmény orvosai, így felesleges a páciens
továbbküldése olyan esetben, amikor az
orvos a gyengébb minőségű készülék miatt
volt bizonytalan.
Körzeti gyermekortopédiai központ
lett a Budaörsi Egészségügyi Központ.
Ortopédiai osztályukon a keddeket teljes
egészében a gyermekeknek szentelik,
hiszen a környező települések összes gyerekének kötelező ortopédiai vizsgálatait itt
kell elvégezni. A budaörsi gyermekortopédiai központ Biatorbágy, Budajenő,
Budakeszi,
Budaörs,
Herceghalom,
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős,
Telki, Tök, Zsámbék gyermekeit látja el.

Néptánc-tanszak indul
A Szent Benedek Általános Iskola,
Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium budaörsi tagintézményében
néptánc-tanszak indul. A tantervi keretek
közötti képzésre – amelyet Tündik Tamás,
a Gyepük Népe Alapítvány és a Szélrózsa
Néptáncegyüttes vezetője, Csokonai-,
Apáczai- és Hauser-díjas pedagógus,
táncházérmes néptáncművész irányít –
óvodás kortól 18 éves korig várják a
jelentkezőket.
Az iskolában két év előképző van, amely
nem kötelező. Ezt követi hat év alap-,
majd négy év továbbképzés. Jelentkezni
szeptember 5-14-ig kedden és csütörtökön
este 16 és 20 óra között a helyszínen
lehet a Gyepűk Népe Alapítvány honlapjáról letölthető jelentkezési lappal, melyet
e-mailen is be lehet küldeni szeptember
16-ig.

Humanitárius város
Humanitárius Település díjat nyert Budaörs
a Magyar Vöröskereszttől az indoklás
szerint azért, mert az önkormányzat évek
óta erősíti szociális hálóját, gondoskodik a
településen élő rászorultakról, támogatja a
civil szervezeteket, köztük a Vöröskereszt
helyi szervezetét és a polgármesteri
hivatal jelentős szerepet vállal a véradások
megszervezésében. Budaörs 2017-ben
pályázott először a díjra.

Új a falugazdász
Kasztner Kitti, a Budapesti Corvinus
Egyetemen végzett gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök
a
Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara új falugazdásza
májustól. Ügyfélfogadás telefonos-időpontegyeztetéssel Biatorbágyon H, Sze, Cs 8-16
óra, K 8-12 óra, Budakeszin K 13-16 óra,
Budaörsön P 9-12 óra.
Telefon: 06-70-490-6170,
E-mail: kasztner.kitti@nak.hu
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Nyári beruházások Pátyon
Több
önkormányzati
beruházás
kezdődött nyár elején mintegy háromszázmillió forintból, részben önkormányzati, részben pályázati forrásból,
adta hírül honlapján az önkormányzat.
A rendőrségi épület teljes felújítása szeptemberre fejeződik be. Az Arany János
utcai játszótér tizenötmillió forintos
felújítása szintén. A Forrás téri játszótéren
felújítják a már tizenhárom éve használt
kültéri játékokat, megfeleltetik a jelenlegi
szabványoknak, de egy új trambulint is
felállítanak. Az egészségházon a külső

Telki érdemérem
A Telki Fesztiválon adta át a község
önkormányzata a Telki érdemérmet
Maronicsné Dávid Annának, a telki
általános iskola földrajz-rajz szakos
tanárának és Samreth-Nimol Kánidnak,
a Telki Taekwon-do Klub vezetőjének.

szigetelést és a nyílászárókat cserélik ki.
A művelődési ház külső szigetelést és
napelemeket kap, belül tatarozzák, a
színpadot felújítják. A Csicsergő óvodán
külső szigetelést és nyílászárók cseréjét
végzik el. A Csibe óvodában ezeken
felül még napelemeket is felszerelnek.
A Waldorf-iskolán kicserélik a tetőt,
külsőleg szigetelik, a nyílászárókat kicserélik és napelemeket szerelnek fel. Ezeken
felül utcákat újítanak fel 110 millió
forintból és a polgármesteri hivatalban
műszaki irodát alakítanak ki a volt tűzoltószertár helyén.
Maronicsné Dávid Anna huszonöt
éve él Telkiben a családjával, közel négy
évtizedes pedagógusi pályafutással és aktív
közösségszervező évekkel a háta mögött.
Sameth-Nimol Kánid világbaknok ezüstérmes edző állhatatos és kitartó munkával
öt évvel ezelőtt életre hívta az egyre
eredményesebb telki taekwon-do sportegyesületet.

Kívülről végleges a pátyi templom
Júliusban befejeződött a Szent II.
János Pál templom külső kivitelezése.
A Székesfehérvári Egyházmegye állami
forrásból támogatta az új templom kerítésének burkolását, a plébánia és paplak
felőli garázsbejárat, a vendégparkoló, a
belső udvar és a főbejárat díszburkolatát, az épületen belüli térben a kerengő

Október 21-én, szombaton, 19 órakor
a Csokonai-díjas Magnificat Leánykar
hangversenyével ünnepli a templom
véd-szentjét, Szent II. János Pált, az
ifjúság pápáját. Vezényel Szebellédi
Valéria, Liszt Ferenc-díjas karnagy.
A koncertre a belépés díjtalan.
A rendezvényt a Pátyi Római Katolikus
Templomért Alapítvány támogatja.
Adományokat a templom továbbépítésére hálásan fogad.

Páty Római Katolikus Plébánia
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térburkolatát, az épület csapadékvízelvezetését és a belső udvart a külső
tértől elválasztó kerítést. A belső udvar
elkülönített kezelését nemcsak sajátos
elhelyezkedése indokolja az épület kettős
ellipszis alakzatának tengelyében, hanem
az az egyedülálló építészeti koncepció
is, miszerint a belső udvar voltaképp a
főhajó maga, a belső térben elhelyezkedő
szentély mintegy folytatása a külső
térben. A hívek a szentmisék alatt ebben
a templomban nem a főhajóban foglalnak
helyet, hanem a megnövelt szentélyben,
közel az oltárhoz.
A Pátyi Római Katolikus Templomért
Alapítvány támogatásával kész az épület
két lépcsőházának és emeleti kerengőjének térburkolása, sőt 9 millió forintból
az épület előtti köztéri parkoló is. Ez
utóbbit Páty önkormányzata 5 millió
forinttal támogatta. A sorban a belső
építészet, az épület világítástechnikája és
hangtechnikája következik, amint a forrás
rendelkezésre áll.
Dr. Kővágó István

Húszévesek
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Ötletpályázat a
református templom
előtti térre
A nyílt és titkos ötletpályázat postára
adásának határideje 2017. szeptember 30.
Bontás október 9-én, eredményhirdetés
október 30. A pályaművek 550 ezer,
365 ezer és 185 ezer forintos díjazásban
részesülnek. A részletes pályázati kiírás
a www.paty.hu önkormányzati honlapról
letölthető.

Haranglábat avattak
Pátyon
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
különleges
trianoni emlékművet
állított a falu központjában a Pátyi Székely
Kör és az önkormányzat. A marosvásárhelyi születésű
Kádár
Ferenc
keramikus és szobrász
alkotását
Harkai
Gábor
plébános
szentelte meg, majd
Vízi István református
lelkipásztor mondott áldást. Lomnici
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának
elnöke köszöntőjében a magyar nemzet
egységének
jelentőségéről
beszélt.
Korzenszky Tamás, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöki kabinetjének osztályvezetője pedig arra hívta fel a figyelmet,
hogy a rendkívül összetett és szimbolikus
formákat hordozó alkotás megérdemelten
épülhet be összmagyar nemzeti mitológiánk jelképeinek sorába.
A műsorban közreműködött Kóka
Rozália és a Bukovinai Székely Népdalkör,
Szabó András előadóművész, Fábián
Éva népdalénekes és a Jánosi együttes.
A rendezvényen részt vett Csenger Zalán
Zsolt országgyűlési képviselő is. -KoHuKaFotó: Frigyessy Ágnes
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Energiakorszerűsítés
az általános iskolában
Napelemes energiahatékonysági fejlesztésre hazai és európai uniós forrásból
több mint 75 millió forintos támogatást
nyert Budajenő önkormányzata, melyet
a műemlékileg védett általános iskolára
fordít. A felújítás során az épületet
korszerű hőszigetelő festéssel látják el, a
nyílászárókat kicserélik, s napelemeket
szerelnek a tornaterem tetejére.
A Fürgelábú Tánccsoport húsz éve
alakult Pátyon, Horváth István vezetésével. Vegyítve a cigány táncelemeket
a kor divatos stílusával felejthetetlen,
mulatós hangulatot tudnak teremteni.
Részt vettek az országos Ki Mit Tud?-on
2016-ban, Harkányban ezüstérmet, idén
Hajdúszoboszlón arany minősítést kaptak.
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Nagykovácsi siker a kompetenciaalapú oktatásban
A Nagykovácsi Általános Iskola 6. és
8. osztályosai kimagaslóan teljesítettek
az Oktatási Hivatal éves országos
kompetencia-mérésén,
melyet
a
2015/16-os tanévre vonatkozóan 2016.
május 25-én írtak a 6. és 8. osztályos
nagykovácsi diákok matematikából és
szövegértésből. Az eredményeket ez
év tavaszán hozták nyilvánosságra.
Fehér Imre, a nagykovácsi általános
iskola igazgatója a jelentés eredmé-

nyeit értékelve kiemelte: „A tanintézményünkben folytatott kompetenciaalapú oktatás és komplex tehetséggondozási program, a pedagógusi karunk
elhivatottsága, diákjaink szorgalma és
a szülői támogatás mind-mind hozzájárultak a nagyszerű eredményekhez.
A település egyetlen oktatási intézményeként kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, amely részeként a honismeret, illetve több művészeti ág magas
fokú oktatása és különböző sportszak-

Hegyikerékpáros országos bajnokság
Parti András háromszoros olimpiai
résztvevő nyert a leghosszabb, 70 km-es
versenyszámban Nagykovácsiban, június
11-én. A Crosskovácsi Maraton szervezőinek tájékoztatása szerint a pekingi, a
londoni és a Rio de Janeiró-i olimpián is
részt vett 34 éves kerékpáros öt perccel
előzte meg a második helyezett Dina
Mártont. Az 50 kilométeres távon Vas
Balázs győzött, a 30 kilométer pedig Baranyi
Dávid Áron teljesítette a legjobb idővel.
A nőknél a londoni olimpikon Benkó

Barbara 13 perces előnnyel nyert 50
kilométeren, Vas Kata Blanka pedig a
30 kilométeres versenyszám mezőnyében
bizonyult a leggyorsabbnak.
A Crosskovácsi idén bekerült az
Intersport Marathon Szériába, amely
két szlovák, egy osztrák, két cseh,
valamint két magyar versenyt ölel fel.
A Nagykovácsiban rendezett eseményen
a profik mellett hobbikerékpározók is
elindulhattak különböző kategóriákban és
korosztályokban.

Apróság Perbálért
Perbálon az elmúlt években sok minden
megszépült pályázati pénzekből és önkormányzati erőforrásokból. Harkai Gábor
atya és a perbáli egyházközség arra buzdít,
hogy még szebbé tehető a falu, ha minél
többen hozzájárulnak egy apró dologgal,
akár egy elhanyagoltabb terület kitisztításával vagy virágok ültetésével. Gábor atya
mindjárt példát is mutatott egy Dózsa
György utcai kilométerkő újrafestésével.

A kezdeményezéshez a polgármesteri
hivatal titkárságáról kérhető és kitöltve
ott leadandó regisztrációs lap kitöltésével lehet csatlakozni, melyre öt napon
belül visszajelez a hivatal. Az év végén
a kezdeményezéshez csatlakozókért
hálaadó szentmisét tart Gábor atya és az
egyházközség emlékplakettel köszöni meg
minden résztvevő munkáját.

Borosgazdák versenyeztek
Nyolcadik éve szervezi meg a Zsámbéki
Hagyományőrző Baráti Kör a borosgazdák
vetélkedőjét, vacsorával egybekötött
borkóstoló keretében. 2017-ben a legjobb
fehér bor Mazug László, a legjobb rosé
Reisner Ferenc, a legjobb vörös pedig Horgos
Zsolt pincéjéből került ki. Reisner-féle rosé
a közönségdíjat is megkapta.

A tavalyi megmérettetésen a legjobb
termelői fehérbor díjazottjai Mazug László,
Göndör Lajos és Reisner Ferenc lettek,
a legjobb óbor kategóriában megosztott
első díjat kapott Göndör Lajos és Horgos
Zsolt, a vásárolt szőlőből készített bor első
helyezését és a közönségdíjat is Mazug
László bora nyerte el.

körök is kitüntetett helyet kapnak.
Mindehhez az is hozzátartozik, hogy
az iskola épülete délutánonként a
Nagykovácsi Művészeti Intézmény
egyik oktatási helyszínévé válik.
A több intézményt is működtető épületegyüttes így nem csak közoktatási
funkciót tölt be, hanem művészeti
központként is üzemel. Célunk, hogy
tájékozott, nyitott, minden művészeti
ágban jártas embereket neveljünk a
gyerekekből.”

Adományokból
újítanák fel az
orgonát
A református templom orgonája az 1900-as
évek elején épült és védett műemlék.
A háborúban megsérült, amit a nyolcvanas
években részben helyreállítottak, de a
templom néhány éve elkezdett felújításakor lebontották. Az orgona újjáépítése,
120 síp pótlása húszmillió forint lenne.
Ez az összeg az ezerötszáz fő alatti falu
anyagi lehetőségét jelentősen meghaladja.
A gyülekezet ezért
minden jóakaratú
embert kér, hogy
ki-ki
anyagi
lehetőségeihez
képest legyen a
töki reformátusok
segítségére.
Az adományokat átutalással az Erste
Banknál vezetett 11600006-0000000003931172 számú bankszámlára kérik
befizetni, a közleményben feltüntetve,
hogy „az orgona felújítása”. Személyesen
a lelkészi hivatalban (tel.: +36-23-341055) és az istentiszteletek után minden
vasárnap 10:30-tól van lehetőség az
adakozásra.
A személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlását szintén erre célra a Közkincs
Alapítvány javára kérik, melynek
adószáma: 18687714-1-13.
Tájékoztatás a szabianyin.b@gmail.com
e-mail címen kérhető.

SZŐLŐ ELADÓ!
Pregitzer Tamás szőlősgazdánál Telkin
az alábbi fajtákból:

Királyleányka
Zöldveltelini

Kunleányka
Zalagyöngye

Kis és nagy mennyiségben egyaránt, akár bogyózva is.
Szüret szeptember közepén várható.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: 36 70 411 77 44
E-mail: pregitzer.tamas@gmail.com
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Isonzó-front útikönyve Budakesziről a
Dr. Kövér László magyar és Milan
Brglez szlovén házelnökök fővédnökségével július 16-án indult ötnapos
útjára a harmadik Isonzó expressz
Budapestről, s az I. világháború
tizenkét isonzói csatájának sorát záró,
a Monarchia legsikeresebb hadműveletének, az olasz hadsereg teljes
összeomlását eredményező caporettói
áttörés 100. évfordulójának emlékére.

az egykori tolmeini osztrák-magyar hídfő
egyik legfontosabb utánpótlási vasútállomására, a festői Most Na Sociba (magyarul
Híd az Isonzón, olaszul Santa Lucia).
A központi megemlékezést a különvonat
ötszáz utasával együtt a modrejcei katonatemetőben tartották, ahol mintegy 1600,
a tolmeini hídfőnél elesett osztrák-magyar
katona nyugszik. Az eseményen közös
szlovén-magyar katonai ünnepséggel,
és koszorúzással tisztelegtek a hősök
emlékének.

és vesztesei, de történelmi értelemben
mindenki vesztesnek bizonyult, hiszen
az európaiak tulajdonképpen ekkor
veszítették el Európát” – hangsúlyozta a
házelnök, majd hozzátette: az I. világháborúnak ez volt a legsúlyosabb politikai
következménye. Azóta minden felelős
európai polgár és felelős európai politikus
közös vágya és célja, hogy Európa ismét
visszaszerezze önrendelkezési jogát,
hogy Európa ismét az európaiaké legyen:
békében, demokráciában, jólétben és az
európai nemzetek közötti együttműködésben – húzta alá Kövér László. A két
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Fotó: Tadej Koren

Fotó: Bánkuti Ákos

Fotó: Koós Hutás Katalin

Fotó: MTI/Varga György

Az Isonzó Expressz 2015-ben a
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi
Kapcsolatok és a Háborús Kegyeleti
Főosztály, az Indóház Közlekedési Lap- és
Könyvkiadó, a Nagy Háború Kutatásáért
Közhasznú Alapítvány, a Budakeszi
Kultúra Alapítvány és a MÁV Nosztalgia
Kft. közös összefogásának köszönhetően
jött létre. A történelmi emlékvonattal az
a nemes szándék vezérelte a szervezőket,
hogy az egykori világháborús történelmi
helyszínek elsősorban magyar vonatkozású emlékhelyeit történészek kalauzolásával felkeressék, és kegyelettel emlékezzenek meg az ott harcolt katonákról.
A különvonat ötnapos útján bejárta a
Nagy Háború egykori olasz és szlovén
g
hadműveleti területeit, hogy megemléKövér László beszéde a modrejcei katonatemetőben
kezzen az I. világháború egyik
legvéresebb frontján elesett több
százezer magyar katonáról. A
zarándoklat jellegű programsorozat mai szlovén és olasz területeket és településeket érintettDoberdó-fennsík, San Martino
del Carso, Monte San Michele,
Gorizia (az egykori Görz) és
Nova Gorica városa, Kobarid
(Caporetto), Tolmin (Tolmein)
környéke a ma szlovéniai Isonzó
(szlovén nevén Soča) völgyében.
A vonaton az oda és a visszaúton
is az I. világháborút kutató történészek tartottak előadásokat az e
Jásdi Balázs katonai
célra kialakított orfeumkocsiban,
bemutatója
Harkai Gábor atya áldást mond
de fotókiállítás és a hagyományőrzők katonai bemutatói is várták
á
éés
Kö
é László
Lá ló beszédében
b édéb
Kövér
kiemelte, totalitárius diktatúra, a bolsevizmus és
az érdeklődőket, miközben Csík János
hogy az emlékezésnek egy közös célja a nácizmus az I. világháború szörnyszübarátai zenéltek az utazóknak.
A gazdag történelmi program legki- van: az I. világháborúban összesen 37 löttjei, amelyek a XX. században felmérheemelkedőbb részei – mint eddig minden millió ember veszítette életét, közöttük tetlen anyagi és szellemi károkat okoztak
évben – a hadszínteret tizenöt éve kutató több mint hatszázezer magyar katona, Európának. „A kétpólusú világrend összetörténészek helyszíni előadásai voltak: akik közül negyven ezren a mai Szlovénia omlásakor Európa esélyt kapott arra, hogy
San Martino del Carsoban Rózsafi János, területén estek el, és akik közül több visszaszerezze önrendelkezési jogát.” –
a monte San Michelén Pintér Tamás és mint négyszázan a modrejcei temetőben tette hozzá.
Stenczinger Norbert, s a Tolmein feletti leltek végső nyugalomra. Mint mondta:
Milan Brglez beszédében elmondta: az
az I. világháborús csatatereken azonban osztrák-magyar monarchiát ezen a fronton
Négyesi Lajos.
nemcsak európai nemzetek szülöttei, elsősorban magyar katonák védték,
ÁLLAMKÖZI MEGEMLÉKEZÉS A apák, fiúk, férjek vagy testvérek vesztették akik számos szlovén és más nemzetek
életüket, hanem Európa is elveszítette az katonáival együtt éppen ezeken a csataMODREJCEI MAGYAR KATONAI
önrendelkezési jogát, azaz azt a lehető- tereken estek el, maguk mögött otthon
ségét, hogy kontinens sorsáról tényle- pedig ürességet és szomorúságot hagytak.
TEMETŐBEN
gesen ne Európán kívüli erők és érdekek, Kifejezte őszinte támogatását az Isonzó
Az utazás első napján a szlovén és a hanem az európai nemzetek és azok Expressz történelmi vasúti projektnek,
magyar házelnök a szlovén-osztrák legitim államai dönthessenek. “Az I. világ- amely szerinte nem csak a háború emlékét
határon, Jesenice állomáson találkozott, háborúnak katonai és politikai értelemben őrzi, hanem a nemzetek közötti együttés együtt utaztak az Isonzó Expresszel nyilvánvalóan voltak európai győztesei működés és barátság fontosságát is.
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caporettói áttörés 100. évfordulóján
Az államközi megemlékezésen telkiek
társaságában az Isonzó expresszen utazó
Harkai Gábor atya mondott áldást „az
idegenben nyugvó katonákra, akiknek élete
és vére áldozat volt értünk, helyettünk”.
Gábor atya tavaly utazott először a zarándokvonaton. Idén, ötvenedik születésnapja
alkalmából a telki gyülekezet az idei Isonzó
menti zarándoklattal ajándékozta meg.

A

HÁZELNÖKÖK DEDIKÁLTÁK

turisztikai vonzerővé szervezi az országban
az első világháborús katonai emlékeket és
emlékhelyeket.
A 2016-os utazásra Bánkuti Ákos a Pot
Miru Isonzó-frontot bemutató térképét
dolgozta át magyarra, s nem csak magyar
nyelvre, hanem magyar szempontból is:
hetven magyar vonatkozású helyszínnel
és bejegyzéssel egészítette ki, amelyhez a
szlovén partner, ha nehezen is, de hozzájárult. A legnagyobb munka azonban

ISONZÓ

LESZ-E
EXPRESSZ 2018?

Dr.
Simicskó
István
honvédelmi
miniszter szeptember 1-jén, pénteken
hivatalában fogad
fogadta Szilágyiné Bátorfi
E
Editet,
Magyarország
sz
szlovéniai
nagykövetét.
A nagykövet látogatásá
sának
elsődleges célja az
el
első
világháborús centen
náriumi
együttműködés,
il
illetve
a szlovéniai első
v
világháborús
központi
em
emlékmű
állítása körülm
ményeinek
megvitatása
v
volt.
Az emlékmű létreh
hozása
kiemelt jelentő
tőségű,
amit a két ország
Dedikálnak az elnökök
p
parlamenti
házelnökei
is megerősítettek idén
is
jú
júliusban.
Az emlékmű
h
helyszínéről
már
si
sikerült
megegyezniük
a feleknek, azonban a
p
pontos
kialakítás tekinte
tetében
további egyezteté
tésekre
van szükség.
A tárcavezető és a
n
nagykövet
egyetértettek
ab
abban,
hogy az első
vi
világháborús
megemlé
lékezések
rendkívül

AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ

ISONZÓ-FRONT

Az utazás első napján a házelnököknek
rögtönzött könyvbemutatón mindkét fél
dedikálta a kiadványokat.

ELSŐ MAGYAR

NYELVŰ ÚTIKÖNYVÉT

Fotó: Tadej Koren

A hivatalos ceremónia után a szlovén
és a magyar házelnöknek Bánkuti Ákos
mutatta be a vonaton az utasokkal
már megismertetett magyar nyelvű
útikönyvet.
A Budakeszi Kultúra Alapítvány és
a szlovén Pot Miru Alapítvány közös
ára megje
kiadásában a vonat indulására
megjelentetett kötet egyértelműen
hiányt
pótló
kiadvány.
Az alapítvány szlovéniai
tevékenységét
szervező
Bánkuti Ákos 2013-ban a
budanjei Rostás Pál szobor
felújítása során kialakított
civil diplomáciai kapcsolatait
felhasználva, a Nagy Háború
Kutatásáért
Közhasznú
Alapítvány történészeivel és
T. Hámori Ferenccel kezdeményezték zarándokvonat
indítását Isonzó expressz
néven. Ehhez feltérképezték a

szlovéniai magyar katonai temetők kitáb
kitáblázottságát és már 2015-ben, az első vonat
megérkezéséig elérték, hogy a szlovén fél
magyar nyelvű tájékoztatókat tegyen ki,
s számos, korábban kihelyezett, magyar
tájékoztatást nélkülöző tábláit kicserélje.
Ez mindenképpen hatalmas diplomáciai
bravúrként értékelhető. A szlovén fél a
Pot Miru, azaz Béke Ösvénye államilag
támogatott alapítvány, amely egységes

A házelnökök koszorúznak a modrejcei katonatemetőben

2017
ben következett
2017-ben
következett, amikor a Pot Miru
Isonzó-fronti útikönyvének átdolgozására
szereztük meg a lehetőséget. A szöveget
negyven százalékos arányban Bánkuti
Ákos dolgozta át magyar vonatkozásokkal. A munkát több katonai és hadtörténész szakértő lektorálta. A magyar
nyelvű megjelenést Magyarországon a
magyar házelnök, Szlovéniában a szlovén
házelnök támogatta.

Fotó: Tadej Koren

A telkiek a vonaton

Fotó: Koós Hutás Katalin

Fotó: Tadej Koren

sikeres programjává nőtte ki magát az
évről évre egyre több érdeklődőt vonzó
Isonzó Expressz. Bár eredetileg az idei
lett volna az utolsó, de ez az út annyira
jól sikerült, hogy a civil szervezők úgy
gondolják, 2018-nak az Isonzó mellett
a Piave is témája lehetne, így érdemes
lenne megpróbálkozni egy Isonzó-Piave
expresszel jövőre.
Koós Hutás Katalin
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Szeptember 6-tól őszi
TÁNCTANFOLYAMOK

a budakeszi
Rathauskellerben.
Társastánc, salsa, argentin
tangó, flamenco, rock&roll
(Fő. u. 177.)
www.rathauskeller.hu

Szeptember 9. szombat 16 óra
Kis Krisztián Bálint
ERDÉLY történetéről
a zsámbéki műv. házban.
www.mizsambekunk.hu

Szeptember 9. szombat 19 óra
NYAKAS JAZZ KLUB

P r o g r a m0 a j á n l ó
Szept. 14. csütörtök 20 óra
Szept. 21., 28. csütörtök 19.30

Szeptember 19. kedd 18 óra

Szept. 25. hétfő 19 órától

gr. BETHLEN ISTVÁN

KREATÍV ÍRÁS

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

miniszterelnökről
Stefka István beszélget
Máthé Áronnal,
a Nemzeti Emlékezet
Bizottság alelnökével.
www.polgarokhaza.hu
A belépés díjtalan!

Lackfi Jánossal
a Marczibányi téren.
Díj: 3000 Ft/alkalom

a Marczibányi téren.

Szeptember 15. péntek 18 óra
TOROCKÓ bemutatkozik
az erdélyi unitáriusok
a Polgárok Házában.

Szeptember 15., 22., 29.
péntek 20 óra
Okt. 6., 13., 20., 27. 19 óra
ÉJSZAKAI KALANDTÚRA

a Budakeszi Vadasparkkal
Jelentkezés budakeszi.
vadaspark@bkvp.hu
Jegy: 1450/800 Ft.

Lilienn és Kónya Tibor
a zsámbéki
lámpamúzeumban.

Szept.r 16. szombat 7-12 óra

Szept. 10. vasárnap 9.15

PÁTYI PIAC

TÁSKAÁLDÁS

Szept. 16. szombat 9-13 óra

a telki templomban.

BABABÖRZE

Szept. 10. vasárnap 16 óra

a budakeszi műv. házban.

A MAGYAR DAL NAPJA

Szept. 16. szombat 15 óra

Fabók Mariann és
Keresztes Nagy Árpád
a zsámbéki műv. házban.

A ZSÁMBÉKI FOTÓS
SZALON

Szept. 11. hétfő 15.30-18.30

éves csoportos tárlata
a zsámbéki műv. házban

VÉRADÁS

Szept. 16. szombat 17 óra

a pátyi műv. házban.

INDIAI TÁNCOK

Szeptember 11. hétfő 18 óra

a Rathauskellerben.

MEXIKÓról
a budakeszi könyvtárban.
www.efmk-budakeszi.hu

Szept. 16. szombat 18 óra

Szeptember 12. kedd 17.30

a Máriaremetei bazilikánál.

A MAGYAR NEMZETI
TÁNCEGYÜTTES

Szeptember 20. szerda 19 óra
OBERFRANK PÁL

Szept. 27. szerda 18.30

ÁRVA BETHLEN KATA

CSALÁDI
EGÉSZSÉGKLUB

Szept. 21. csütörtök 18 óra

Szept.r 30. szombat 16 óra

AZ ISMERETLEN
UKRAJNA 2.

NÉPMESE NAPJA

Both Miklós előadása
a zsámbéki műv. házban

Rózsavitéz
(kalotaszegi népmese)
a zsámbéki műv. házban.

Szept. 21. csütörtök 18.30

Október 7. szombat 19 óra

ROBIN HOOD és
OROSZLÁNSZÍVŰ
RICHÁRD

a Prohászka gimnáziumban.
Jegy: 5900/4900/2900 Ft.

Október 13. péntek 20 óra

Szept. 22. péntek 19 óra

a Prohászka gimnáziumban.
Jegy elővételben 3500 Ft

MEGLEPETÉSKONCERT

Szeptember 23. szombat
ZSÁMBÉKI SZÜRETI
LOVAS FELVONULÁS és BÁL

Szeptember 13. szerda 19 óra
VÁMOS MIKLÓS

Hattyúk dala
a budakeszi műv. házban.
www.efmk-budakeszi.hu

Szeptember 13. szerda 19.30
LYUKASÓRA PRÓZA

a Marczibányi téren.

Szept. 14. csütörtök 18 óra
BIBLIOTERÁPIA

a zsámbéki könyvtárban.
www.mizsambekunk.hu

Szept. 14. csütörtök 19 óra
A SZOFTVERHATALMAK
befolyásáról

a budakeszi Szent László
Közösségi Házban
(Fő u. 206.).
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Szept. 17. vasárnap 16 óra
HALÁSZ JUDIT-koncert
a Marczibányi téren.
Jegy: 2600 Ft

Szeptember 19. kedd 16.30

GHYMES-KONCERT

a budaörsi sportcsarnokban
Jegy elővételben: 3990 Ft.
www.bulake.hu

Október 21. szombat 11 óra
ALMA-KONCERT

KODÁLY
és a Nyugat (Itália)

Október 21. szombat 19 óra

a Pajta Galériában.
Tök, Kossuth u. 16.

A MAGNIFICAT
LEÁNYKAR

Szept. 24. vasárnap 11 óra

a pátyi rk. templomban.
A belépés díjtalan.

MOLLINI BŰVÉSZ

a budakeszi műv. házban.
Jegy: 1500 Ft

játék és muzsika
70 percben
Czigány Györggyel
a Marczibányi téren.

HAROLD PINTER:
HAZATÉRÉS

a Budakeszi Vadasparkban
Jegy hétköznap: 1500/1000 Ft
Hétvégén 2000/1500 Ft
Jelentkezés:
Toth.Mirtill@pprt.hu

Október 14. szombat 19 óra

Szept. 23. szombat 16 óra

Szept. 24. vasárnap 17 óra

SZARVASBŐGÉS-TÚRÁK

4. TÁCBÁL

a budakeszi műv. házban.
Jegy elővételben: 2800 Ft.

KI NYER MA?

Szeptember 19., 21., 23., 24.,
26., 28., 30.
Október 1., 3., 5., 7., 8.
18-20.30

KFT-KONCERT

Antalffy Péter történész
a Marczibányi téren.
Jegy: 800/500 Ft

és vásár
a zsámbéki műv. házban.

Vizeli Judittal
a zsámbéki műv. házban.

a Marczibányi téren.
Jegy: 1800 Ft

a zsámbéki műv. házban.

Szeptember 17. vasárnap

SZÜRETI
HAGYOMÁNYOK

KALÁKA KICSIKNEK

monodráma a budakeszi
Kálvin-teremben. (Fő u. 159.)

PÁLOS NAPFORDULÓ

Szept. 17. vasárnap, 16 óra

2-5 éveseknek
a budakeszi műv. házban.
Jegy: 1500 Ft

Szept. 21. csütörtök 18 óra

pódiumbeszélgetés
a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

ÍRÓMŰHELY

PICI BONBON

Szept. 27. szerda 10 és 11 óra

NEMCSÁK KÁROLY

Szeptember 13. szerda 15.30

Szept. 26. kedd 10 óra

Radnóti-estje
a Marczibányi téren
A belépés díjtalan,
de regisztráció szükséges.

Eckhardt Gábor
sorozatában
a Marczibányi téren.
Belépő: 1800 Ft

Molnár Krisztina Ritával
a budakeszi könyvtárban.

2017. III. szám

tragikomédia a salgótarjáni
Zenthe Ferenc Színházzal
a Marczibányi téren.
Belépő: 2600 Ft

Október 25. szerda 19 óra
Fábry Sándor est
a budakeszi műv. házban.
Jegy elővételben 4000 Ft.

November 7. kedd 18 óra
PÁL FERI ATYA

a budakeszi műv. házban.
Jegy elővételben: 2300 Ft.

Hirdetés

Telkiben lévő, 4*-os szálloda felvételre keres
6 órás, részmunkaidős foglalkoztatásra

MOSOGATÓT!
Jelentkezni a 06 30 774 2546-os telefonszámon
illetve a gortvai.viktor@globall.hu e-mail címen lehet!

Telkiben lévő 4*-os szálloda felvételre keres
főállású, teljes munkaidős foglalkoztatásra önállóan és csapatban
egyaránt dolgozni tudó SZAKÁCSOT!

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ SZAKMAI VÉGZETTSÉG SZÜKSÉGES
ELŐNY: szállodai vendéglátásban szerzett tapasztalat
Kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát referenciák és a fizetési igény
megjelelölésével a gortvai.viktor@globall.hu e-mail címre!

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban
egy műszakos ÉS osztott műszakos takarítónőket keres.
AZONNALI MUNKAKEZDÉS!
További információkért hívja Németh Juditot:
06-30-274-53-32
Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk!
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NEGYEDIKESEKNEK
A PROHÁSZKA GIMNÁZIUMBAN
Kezdés szeptember 14. csütörtök 15.45–16.50
15.30-kor szülői értekezlet
Jelentkezés szeptember 4-13-ig, 9-15 óra között
Díj: 10 000 Ft / 15 alkalom
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ÁLLÁSHIRDETÉS
• IDŐSGONDOZÓKAT keres
szociális ápoló-gondozó
vagy egészségügyi
végzettséggel a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület pátyi idős
otthona. Jelentkezés
önéletrajzzal, személyesen
időpont-egyeztetés
után Cselényi Franciska
intézményvezetőnél:
Tel.: 06-30-690-3500 vagy
cselenyi.franciska@maltai.hu.
• SEGÉDMUNKÁST keres
kommunális szolgáltató cég
Nagykovácsiba. Jó fizikai
állapot, szorgalom, önálló
munkavégzés.
Tel.: 06-26-555-522
• GÉPJÁRMŰVEZETŐT keres
szolgáltató cég Nagykovácsi

telephelyére. Elvárás:
C-kategóriás jogosítvány,
önálló munkavégzés.
Önéletrajzokat az info@
jager.hu-ra várják.
• JEGYZŐT keres Budakeszi
önkormányzata. Pályázati
határidő: szeptember 17.
Részletek: www.varoshaza.
budakeszi.hu
• ANYAKÖNYVVEZETŐT keres
Budakeszi önkormányzata.
Pályázati határidő:
szeptember 18. Részletek:
www.varoshaza.budakeszi.hu
• TÉRSÉGI KÖZTERÜLETFELÜGYELŐT keres Pátyra a
Buda környéki Közterületfelügyelet. Pályázati határidő:
szeptember 29. Részletek:
www.varoshaza.budakeszi.hu

L A KO S S Á G I A P R Ó H I R D E T É S
• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves
szakmai, kiállítói, tenyésztõi
gyakorlattal vállalja az Ön
otthonában kutyája teljes körû
kozmetikáját. Tel.: 06-23-450-866,
06-20-9735-090
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK
megbízható, munkájukra igényes
idősgondozókat, takarítónőket,
bébiszittereket, igény szerint,
akár bentlakással is. Empátia
Iroda. Tel.. 06-70-380-5650,
06-20-465-8458
• PALACKOS PB-GÁZ ingyenes
házhoz- szállítással.
Elõrendelés: 06-20-922-0263
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgépek,
fagyasztók javítása garanciával,
hétvégén is. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Akciós lakásklíma
szerelés. Tel.: 06-20-467-7693
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263
• FRANCIA ÉS OLASZ
nyelvoktatás Budakeszin
diplomás nyelvtanárnál.
Tel.:+36-30-3060025, facebook.
com/budakeszinyelvoktatas
• EZERMESTERI MUNKÁK,
műholdantenna szerelése. Szabó
Norbert Tel.: 06-20-259-3461,
06-20-220-4835
• ELEKTROMOS GÉPEK (háztartási, ipari), berendezések javítása,
hibakeresése. Gépkocsi generátorok és indítómotorok javítása,
felújítása Villanyszerelés, javítás,
hibakeresés. Páty, Orgona u. 5.
Tel.: 06-30/792-6145,
06-20/984-3782
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes
körű szolgáltatás! Időpontkérés, vérvétel…! Kiszállási díj:
4500 Ft. Tel.: 06-20-423-9708
• FUVAROZÁST vállalok 1,5
tonnás magasépítésű, csukott
busszal. Tel.: 06-30-184-3601

• ANGOL általános- és középiskolásoknak. OROSZ minden
korosztálynak minden szinten,
üzleti nyelv is Budakeszin.
Tel.: 06-23-453-217
• KERTI MUNKÁKAT vállalok.
Fűnyírás, sövénynyírás,
telektisztítás. Fakivágás
alpintechnikával, bozótirtás,
zöld hulladék elszállítás. Gyors,
alapos munka reális áron.
Tel.: 06-20-337-3643
• GÁBOR ESZMERALDA
műgyűjtőnő legmagasabb
áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat + 6 -12
evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, borostyánokat,
porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06-1-789-1693, 06-30-382-7020
• HÁZVEZETŐNŐ több ajánlással
igényes, precíz takarítást és
egyéb háztartási besegítő
munkát vállal. Tel.: 6-30-639-2668
• KERTÉSZ MELLÉ alkalmankénti
munkára megbízható kisegítőt
keresek. Tel.: 06-30-639-2668
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása
általános és középiskolás diákok
részére. Helyesírási, szövegértési, olvasási problémák javítása.
Felkészítés középiskolába, érettségire. Tel.: 06 30 639 53 61
• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET
VÁSÁROLOK! Porcelánt, kerámiát, festményt, csillárt, bronzés ezüsttárgyakat, képeslapot, bizsut, borostyánt, bakelit hanglemezt, órákat, könyveket, hifit, bútort, szőnyeget,
teljes hagyatékot, lomtalanatást díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal!
Pintér Nikoletta 06-1-466
8321, 06-30-973-4949
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A hirdetések tartalmáért és a szolgáltatások minőségéért a kiadó felelősséget nem vállal.

Buda környéki Irányt

H i r d0e t é s

Buda környéki Irányt

Móniház Családi Napközi

AG O R A

1-3 éves gyermekek számára

Kft-k,

Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek
részére,
AGORA Kft.
Kalkulációk, tervek, értékelések,
2094. Nagykovácsi,
Folyamatszervezés, szabályzatok.
Dózsa Gy. u. 18.

Tapa sztalat , szaké rtelem ,
m e g b ízh a t ó sá g!

2017. III. szám

26/389-132
30/9520-654
www.agorahungary.hu

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

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

Sírkő készítése márvány, gránit, mészkő
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés,
temetésre való bontás,, helyreállítás.
y

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!

2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891
Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

Egyszemélyes sírkövek bruttó 260 ezer forinttól, márvány urnasírok bruttó 100 ezer
forinttól, gránit urnasírok bruttó 130 ezer forinttól.

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

www.molnar-sirko.hu

¡

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

Kórósi Miklós vegytisztító
Budakeszi, Fõ u. 96. | Telki Muskátli utca 1/b
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12
Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu
Belsõ udvari parkoló!
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2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.
Molnár Tibor: 06/20-518-4960; 06/23-453-777

Hirdetés

Buda környéki Irányt
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Új és meglévő ügyfeleinket nemcsak Budakeszin, a Fő u.134. alatt,
hanem már Pátyon is, a Rákóczi út 36. sz. alatt,
Dr. Bara Emőke Ügyvédi Irodában is várjuk, régi és új ingatlanokkal kapcsolatosan. Ház, lakás, telek, mezőgazdasági telek,
zártkert, nyaraló és minden ami ingatlan, akár vétel vagy eladás.
Vécsei Melinda +36-20-437-7028 • melinda@huberingatlan.hu
Huber-Szabó Lőrinc +36-30-515-7447 • lorinc@huberingatlan.hu
Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433 • olga@huberingatlan.hu
BUDAKESZIN ÉS KÖRNYÉKÉN TELJES KÖRŰ INGATLANKÖZVETÍTÉS
ÜGYVÉDDEL, HITELÜGYINTÉZÉSSEL.
www.huberingatlan.hu • info@huberingatlan.hu
a MIOSZ tagja • www.miosz.hu

LAKÁSÉPÍTÉS ZSÁMBÉKON
a belvárosban 5000 m2-en
mini LAKÓPARK
30–150 m2-es, igény szerinti méretben
már 10 milliótól
kétszintes, kertkapcsolatos, hőszigetelt,
korszerű kivitelű lakások

GARZONTÓL a CSOK-ig
Tel.: 06-20-562-9674

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés
2071 Páty, Kovács Imre utca 7.
– a Telki útról az első utca balra

Konyhasóval sózott kézműves házi füstölt
termékek családias környezetben

GRILLHÚSOK,
GRILLKOLBÁSZ

Villamossági Cikkek Diszkont Áruháza
Tel.: 23/454-139,140; 30/567-8385; Fax.:23/454-141;
Mindent egy helyen, ami a villanyszereléshez kell !
Építkezéshez, lakásfelújításhoz külön engedmény !

Egyedi megrendeléseket is
felveszünk !
2092 Budakeszi,
Tiefenweg u. 6.
WEBáruház: www.stafeta.hu
stafeta@stafeta.hu




















Vezetékek, kábelek
Fűtőkábelek és tartozékok
Fűtőfilm, fűtőfólia
Háztartási ventillátorok
Villámvédelem
Kapcsolók, Dugaljak
FI relék, automaták
Sorkapcsok
Szigetelő anyagok
Műanyag csövek és tartozékok
Világítástechnikai eszközök
LED világítás
Elosztószekrények
Biztonságtechnika
Szerelési anyagok
Kisfeszültségű készülékek
Kábelcsatornák, dobozok
Kaputelefonok, műszerek
 Kül- és beltéri termosztátok

- Tőkehús
- Baromﬁ
- Házi zsír
- Friss tepertő
- Disznósajt

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak
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0623/343-324
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A Külső Magyarok Kisebbségkutató és Médiaszolgáltató Kft. és
a Budakeszi Kultúra Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és családját

2017. október 12-én, csütörtökön 18 órakor

Ahol a hősöket nem felejtik,
ott mindig lesznek újak!
című könyvbemutatójára
Margittai Gábor

Tiltott kastély
Erdélyi történelmi családok
a jóvátétel útvesztőjében
Külső Magyarok

Margittai Gábor

Szamár-sziget
szellemkatonái
Külső Magyarok

B U D A K E S Z I · P A N O R Á M A

Bánkuti Ákos

Az Isonzó-front
útikönyve
Budakeszi Kultúra Alapítvány

Budakeszi Panoráma sorozat 5.

Rostás Pál,
a hős magyar huszár
Budakeszi Kultúra Alapítvány

Rostás Pá
P l
a hős magyar huszár
1813 2013


Köszöntőt mond és a könyvek alkotóit bemutatja
K
Kőrösiné dr. Merkl Hilda
A szerzők dedikálják könyveiket.
A kötetek a rendezvény után a helyszínen megvásárolhatók.
HELYSZÍN: A PROHÁSZKA OTTOKÁR KATOLIKUS GIMNÁZIUM AULÁJA
(Budakeszi, Széchenyi utca 141.)
A RENDEZVÉNY SZERVEZŐI

Nagy Gáspár Városi Könyvtár | Külső Magyarok | Budakeszi Kultúra Alapítvány
Budakeszi Széchenyi Baráti Kör | Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budakeszi Csoport

