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A kormány elindította Európa legnagyobb,
ipari parki beruházás-sorozatát, amelynek
a pátyi logisztikai központ a zászlóshajója
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7. oldal
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Eredeti pompájában
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Körzeti megbízotti iroda
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MEGHÍVÓ

Hatékony vállalatirányítás az új innovációirányítás szabvány
(Msz CEN/TS 16555-1) alkalmazásával c. konferenciára

A tudásalapú társadalom vállalkozásainak egyik f hajtóerejét maga a tudás adja, amely a versenyképesség biztosításának fontos
alapeleme. Napjaikban az innovációra es ﬁgyelem jelentsen megntt, mivel a fejldés sebessége nagyon gyorsan növekszik.
A legújabb tendencia szerint a 4. ipari forradalom napjait éljük.
Az Európai Unió Szabványügyi Testülete 2013-ban kidolgozta a CEN/TS 16555 számú Innováció Menedzsment Szabványcsaládot,
amelynek célja, hogy útmutatás adjon a szervezetek számára az innovációirányítási rendszer bevezetésére, fejlesztésére és
fenntartására.
2015-ben az Erasmus + program keretében támogatást nyertünk a Training on Corporate Innovation Management System
for Competitiveness – INNOME (2015-1-HU01-KA202-13551) cím projekt megvalósításra, amely egy olyan, a CEN/TS 165551 innovációirányítási szabványon alapuló oktatási anyag kidolgozására irányul, amely elsegíti a kis- és középvállalkozások
menedzsmentje számára az innovációirányítási rendszer kiépítését és mködtetését.
A nemzetközi konzorcium által megvalósított projekt keretében az alábbi szellemi termékek készültek el:
1. Az innovációirányítási rendszer (IMS) kiépítésének alapjai, amely 3 pillérre épül:
Kompetenciaproﬁl: a vállalaton belüli innovációirányítási rendszerért felels szakember szükséges kompetenciáinak
jegyzéke
Online kérdésgyjtemény, mely segít feltérképezni a vállalat innovációmenedzsment rendszerének aktuális státuszát és
szükségleteit
Kézikönyv, mely elsegíti az IMS bevezetését, tartalmazza a kiépítés legfontosabb lépéseit, példákat és jó gyakorlatokat
2. On-line oktatási anyag
3. Online közösségi ötletbörze felület az innováció és a kreatív ötletgenerálás támogatására
2017. november 22- én szerdán a Danubius Hélia Hotelben (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.) konferenciát rendezünk olyan kisés középvállalkozók számára, akik minél többet akarnak megtudni az új szabvány / szabványcsalád által nyújtotta lehetségekrl.
TERVEZETT PROGRAM:
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:10
13:10 – 13.30
14:00

Regisztráció
Megnyitó: Dr. Urbán László vezérigazgató helyettes, Magyar Suzuki Zrt.
Dvorszky László, Seacon Europa : Ipar 4.0, tévhitek és lehetségek
Kövesd Andrea, TREBAG Kft.: Az InnoMe projekt bemutatása
Kávészünet
Karácsony Zoltán, Monster: HR kihívások
Kis Márton, Semmelweis Egyetem: Az innováció és a humán egészség összefüggései
Robot-X Hungary Kft.: Robotok a termelésben
Bódi Zsuzsanna, The European Network of Living Labs (ENoLL): Nyitott innováció
Szabó Tímea, Centaer Consulting: Gamiﬁcation a szervezetfejlesztésben
Az ötlettl a termékig való eljutás bemutatása (felkérés alatt)
Ebéd

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A végleges program a https://www.eventbrite.com/ és a https://www.facebook.
com/trebagkft/ oldalakon lesz elérhet november 5-tl.
A konferencián való részvételi szándékukat az andrea.kovesd@trebag.hu email címen jelezhetik november 17-ig.
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2022-re kész lehet az M0 hiányzó szakasza
Meghirdette az M0 Biatorbágy és Budakalász közötti
nyugati szektorának megvalósíthatósági tanulmányát a
NIF Zrt. A fővárost tehermentesítő
elkerülő
út
hiányzó, 20 kilométeres, 2x2
sávos gyorsforgalmi szakasza
a nyomvonaltól függően 5-10
kilométeren alagútban vezet.
A nyomvonal kiválasztása
után még idén kijelölhetik
a kivitelezőt, s a beruházás 2022-re
befejeződhet.
Az M0 nyugati szektora a Győr felé
vezető M1 autópályát köti majd össze a
pilisi települések felé tartó 10-es úttal.
Az új nyomvonal a déli végpontjában
a már meglévő körgyűrűhöz csatlakozik
Budaörsnél. Az északi végpontja a még
kivitelezésre váró északi szakaszhoz
csatlakozik. Utóbbi a 10-es főutat köti
majd össze az M0-val a Szentendre
felé vezető 11-es út csomópontjánál,
Budakalász mellett. Az északi szakasz a
tervek szerint hét kilométer hosszú lesz.
A körgyűrű hiányzó részének megépülésével a nyugat-kelet irányú közlekedés
útvonala 35 kilométerrel rövidül, másrészt
jelentős forgalmi terhet vesz le a körgyűrű
déli szakaszáról.
Októberben azonban kiderült, egyelőre
nem adta meg az építési engedélyt a

budapesti kormányhivatal a NIF-nek az
M0 autóút északi szektora 11 sz. főút
és 10 sz. főút (M10 autóút I. ütem)
közötti szakaszának építési engedélyezési
eljárásában. A NIF Solymárral sem tudott
megegyezni a települést mentesítő közlekedési beruházásokról. Solymár jegyzője
nemleges szakhatósági állásfoglalást adott
a folyamatban lévő építési engedélyezési
eljárásban. Solymár önkormányzata
október 25-i ülésén ismét megfogalmazta
igényeit, melyről településrendezési megállapodást köt a NIF Zrt-vel. Ez egy temetői
körforgalom megépítését és négy csomópontban gyalogos átkelőhelyek nyomógombos-jelzőlámpás megépítését jelenti.
Ha időközben más forrásból bármelyik
beruházást megépítik, a NIF Zrt. azzal
egyenértékű
közlekedésbiztonsági
beruházást valósít meg Solymáron.
forrás: magyaridok.hu;
solymaronline.hu; Iránytű

Fotó: MTI / Demecs Zsolt

Pokorni
Zoltán
polgármester
tájékoztatása szerint a Zugligeti út 64.
alatti, országos műemléki védelem alatt
álló egykori lóvasútállomást a Normafa
rehabilitációjának részeként a magyar
állam 600 millió forintos és az Európai
Gazdasági Térség (EGT) Alap 300
millió forintos támogatásával újíttatta
fel a XII. kerület önkormányzata, amely
a fennmaradó részt állta a több mint
egymilliárd forintos projekthez.
A tervezéskor az épület minden meglévő
szerkezeti és díszítő elemét felmérték.
A menthetőek restaurálás, konzerválás

Idén indul a
János Kórház felújítása
Összesen 9,3 milliárd forintot fordítanak a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi
Klinikai Tömb járóbeteg-szakrendelőire, s a Szent János Kórház fejlesztésére 2020-ig az Egészséges Budapest
program keretében. A betegek már
2018 második felétől korszerűbb
berendezésekkel találkozhatnak a
János kórházban.

Eredeti pompájában a lóvasút épülete
Újjáépült a zugligeti lóvasút
150 éves, ikonikus végállomása,
melyet eredeti állapotában, de a
mai kor követelményeihez igazítva
építették újjá. A svájci villa
stílusú egykori villamosmegálló
korhű helyreállítása a Zoboki
Építésziroda tervei alapján 2016
decemberében indult el.
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után visszakerültek az eredeti helyükre,
a súlyosan károsodott darabokból viszont
azonos anyagból, azonos formában
másolatot készítettek.
Az épület leglátványosabb részét, a két
pavilon közti, a 20-as, 40-es évek beépítései miatt eltűnt, hajdani utasvárót és
tetőszerkezetét régi fényképek és hasonló
korabeli épületek elemzésével állították
helyre úgy, hogy a korábban nyitott
csarnokot üvegfalakkal zárták le.
A megújult épületbe költözik a
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény.
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Már idén elindulnak a Szent János
Kórház fejlesztésének tervezési munkái.
Az építészeti munkákra 7,066 milliárd
forint, orvostechnikai, informatikai
fejlesztésekre 2,3 milliárd forint szerepel
a tervezett költségvetésben – közölte a
Világgazdasággal az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) egészségügyért
felelős államtitkársága. A fejlesztés idejére
a kórház szakrendeléseit átköltöztetik a
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai
Tömbjének járóbeteg-szakrendelőibe.
Az Egészséges Budapest programban
összesen 21,2 milliárdot fordítanak
eszközbeszerzésre, orvostechnikai fejlesztésekre. A Szent János kórházba MR- és
érfestő berendezés kerül. Egy korszerű
MR-készülék ára hozzávetőleg félmilliárd
forint, egy érfestő mintegy 300 millió
forintba kerül.

Év Pest Megyei Értéke
2017 pályázat
A díjjal azt a közösséget díjazza a megyei
önkormányzat, amelyik egy, már a megyei
értéktárba felvett értéket kiemelkedően
tud bemutatni, ezáltal képes az érték és
a megye ismertségét még inkább növelni:
pl. új programot szervez, marketingtevékenységet épít az érték köré, turisztikai vonzerőt teremt, média megjelenéseket generál, beépíti a helyi oktatásba,
nemzetközi kapcsolatot épít általa.
Pályázni november 20-ig lehet az
ertektar@pestmegye.hu címen. A győztes
pályázat 50.000 Ft támogatásban részesül.
2016-ban az üllői Doberdói Bánlaky
József életműve lett az Év Pest Megyei
Értéke.
Időszaki kiállításoknak, a Normafa
alsó kapujaként információs pontnak,
cukrászdának is biztosítanak helyet.
A hegyoldalba vájt új épületrészt multimédiás oktatóteremként, tudományos
kutatóhelyként, filmvetítések és kisebb
konferenciák helyszíneként lehet majd
használni.
(MTI, Iránytű)

IRÁNYTŰ

Regionális közéleti lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu
 Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin  2092 Budakeszi Gábor Áron u. 48/A. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418
 E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu  Grafika: Kacsoh Pongrác Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418
Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje Nyomda: Oláh Nyomda 1211 Budapest, Központi út 69-71. Felelős az ügyvezető
Terjesztés Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Budajenõn, Telkiben, Perbálon, Tökön, Zsámbékon, Nagykovácsiban, Remeteszõlõsön,
Biatorbágyon és Herceghalmon. Lapzárta: 2018. február 25-én 12 óra.  ISSN 2060–2510
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Nagykovácsi hegyekkel övezett völgykatlanban fekvő, festői szépségű
zsákfalu. Ez persze csak azóta van
így, mióta kizárólag az aszfaltot
tekintjük járható útnak. Azon valóban
csak egy irányból juthatunk oda.
A szekérutak világában azonban egész
úthálózat kapcsolta össze ezt a kis
sváb települést a környező falvakkal,
a hegyeken át. Többségük ma a Budaihegység jelölt vagy jelöletlen kiránduló
útjainak legszebbjei közé tartozik, s
összekötik Nagykovácsit Solymárral,
Budajenővel, Perbállal, Budakeszivel,
Zsámbékkal, Biatorbággyal, Páttyal,
Telkivel és Máriaremetével is.
Számtalan turista jut el ezeken
az utakon Nagykovácsiba az
év minden szakában, akiket a
fizikai és természeti élmények
megkoronázásaként kulináris
tapasztalatszerzésre biztatunk.
A Buda környéki Iránytű
gasztronómiai
felfedező
csapata ugyanis októberben
a
nagykovácsi
Levendula
étteremben járt, s meglepő
dolgokat tapasztalt. Olyat,
amit eddig nem gondolt volna
Nagykovácsiról.
A Tisza István téren, a plébániatemplom
közvetlen szomszédságában, a 63-as busz
végállomásánál egy ízlésesen felújított
egykori sváb házban működő étterem
2015-ig Trendl néven bajorosan népies
ételeket kínált. Az új trend 2015 óta
azonban nem csak a levendula színében
és illatában mutatkozik meg, hanem az
étlap alapos átformálásában is, amelynek
részleteibe érdemes belemerülni.
Az ételek listája viszonylag rövid, de
annál kreatívabb, amit kiegészít a konyhafőnöknek még ezt is felülmúló, s kéthetente
változó ajánlata. Az ötféle levesből hármat
mindjárt ki is próbáltunk: a Nagyi marhahúslevesében és a sütőtök-krémlevesben
nem lehetett hibát találni. A camembertkockákkal fűszerezett vargánya-krémleves
ízharmóniája és krémessége egészen
kiemelkedő
volt.
Étvágygerjesztőt
is választottunk: a lazactatár kapribogyóval és pirítóssal igazi sikert aratott.
De választhattunk volna padlizsánkrémet,
füstölt pisztrángot tormahabbal vagy tatár
beefsteaket is.
Az étlap jól megkomponált ételsorában elsőre feltűnik a halételek széles
választéka. Rákok, kagylók már a levesek
és előételek között is felbukkannak, a
pontyhalászlé természetesen elmaradhatatlan, de a halas főételek az igazi
különlegességek: lazac, pisztráng, ponty
és fogas. A halaknál három pontban is
azt tapasztaltuk, hogy a nagykovácsi
Levendula kiemelkedik az eddig ismert
éttermek sorából: 1. a halat nem sózzák
agyon és nem sütik túl. Esetünkben az
optimumot sikerült megvalósítani. 2. a
körítések és azok fűszerezése hibátlanul
passzol a hal lágy ízeihez. 3. a zöldségköret, legyen az grillezett zöldség vagy a
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Levendula kertvendéglő
serpenyős rácponty körete, tálalás előtt
csak annyi beavatkozásban részesül, hogy
állagát, zamatát, de legfőképpen a színeit
megtartva lélegzetelállító színkavalkádot
idéz elő a tányérunkon, nem csak színességével, de sokféleségével is. A szokásos
zucchini, padlizsán, paprika, vöröshagyma
mellett a lilahagyma, a sütőtök, sőt a cékla
is a legszebb árnyalatait mutatta a tálon.
A húsételek között több a szárnyas.
A rózsaszín kacsamell nagyon rózsaszín,
nagyon omlós és nagyon szaftos, bár

a rókagombás rizottó
túl borsosra sikerült.
A szűzérmék baconba
tekerve
libamájjal
hibátlanok,
de
a
tócsniköret
helyett
érdemes inkább más
körítést kérni, pl. grillezett zöldségeket (!).
A cigánypecsenye és a ropogós kacsacomb
szilvás lilakáposztával és édesburgonyapürével is megérte a fáradtságot. Nagy
csalódás volt viszont, hogy a gemenci
szarvassültet pirított kakukkfüves erdei
gombával és fánkkal alapanyag hiányában
nem tudtuk kipróbálni.
Csapolt sör: Pilsner, Dreher, Hofbräu,
üvegesben Bernard és Lindemans. Kimért
borok a ház borai (száraz fehér, rozé és
vörös), de a teljes borkínálatot külön

itallap tartalmazza. Igényes a pálinkakínálat is. Kiemelkedő italélményt mégis a
házi bodzaszörp nyújtott, amely messze
felülmúlta az újabban divatba jött bodzaszörpöket, s minden túlzás nélkül a
nagymamák szörpjeinek gyermekkorunk
óta nem tapasztalt ízeit juttatta eszünkbe.
Az ötféle, igen kívánatos desszertből
mi már egyet sem bírtunk kipróbálni.
De aki nagyobb kínálatra vágyik, a
Levendula közvetlen szomszédságában
2014-ben nyílt Lilipop cukrászdát
érdemes meglátogatnia.
A tulajdonos, a marketingesből a II. világháborúban eltűnt, neves
szakács
nagypapa
nyomdokain cukrásszá
vált Láng Orsolya küldetésének tekinti, hogy
kizárólag természetes
alapanyagokból készüljenek a sütemények és a
fagylaltok. A bodzát és a
csipkebogyót a határban
gyűjtik, a menta, az alma
és a birsalma a kertben
terem, a tej és a házi
ttúró Etyekről, a mandula, a
d
dió, a barackok és a meggy
a Balaton-felvidékről, az
á
áfonya Erdélyből való.
T
Télen a fagyit egy 100%
n
natúr frozen yoghurt váltja
ffel, amihez az ízvariációkat
a házi gyümölcsöntetek adják. Reggelizni
is lehet. A sonka a Jászságból, a
szarvaskolbász szentendrei kézművesektől
érkezik.
S mindez Nagykovácsiban, a „zsákfaluban”! Asztalfoglalás: 06-26-630-099.
www.levendulakertvendeglo.hu
Koós Hutás Katalin
Éttermi sorozatunk nem fizetett hirdetés.
Gasztrokommandónk váratlanul és inkognitóban érkezik a kiszemelt vendéglőkbe,
s a saját költségén távozik.

Hetvenmilliárdból fejlődik
a Dunakanyar turizmusa
A Dunakanyar kiemelt turisztikai
térséghez 70 település tartozik, ebből
54 Pest megyei, ahol a következő
években 35 fejlesztést terveznek 69,81
milliárd forint hazai forrásból.
Fejlesztik a Börzsöny kerékpárúthálózatát
(1,5
milliárd),
bővítik
a börzsönyi kisvasutak útvonalait
(2,28 milliárd), fejlesztik a dunai gyorshajózást (12,5 milliárd), a dobogókői kirándulóközpontot (1,5 milliárd) és sípályát
(0,98 milliárd), az esztergomi Szent
István műemlékfürdőt (5 milliárd ), a
komáromi Monostori erődöt (0,3 milliárd)
és a nagymarosi Duna-part környezetét
(1 milliárd forintból).

A Pilisben egyházturisztikai fejlesztésként spirituális, elvonulási központ épül
(3 milliárd), összekapcsolják Budapestet
és Szentendrét a Bubi rendszerrel
(1 milliárd), újjáépítik a szentendrei
Duna korzót (2,6 milliárd), fejlesztik
a váci barokk belvárost (3 milliárd)
és múzeumnegyedet (1 milliárd) vagy
pl. a visegrádi Lepence strandfürdőt
(2 milliárd).
A fejlesztések között szerepel még autós
panorámapontok kialakítása (0,5 milliárd
forint), gasztronómiai és borturisztikai
mesterközpont kialakítása (0,50 milliárd
forint) és az e-mobilitás élénkítése,
töltőállomások létesítése a térségben
(1 milliárd forint). (MTI)
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Alapkő-letétel az új budakeszi iskolánál

Iskolát építeni nem más, mint jövőt
építeni – kezdte köszöntő beszédét
dr. Győri Ottilia polgármester.
Az az idő, amit gyerekeink
nevelésére fordítunk, sokszorosan
megtérül. A jövőjüket alapozzuk
meg vele.
Budakeszi általános iskolája
egy 1990-es évek elején épült,
16 tantermes főépületből és egy
13 termes, az 1970-es években ideiglenesnek szánt, mára elöregedett,
ún. FORFA-épületből áll, melynek
kiváltását és az időközben szükségessé vált férőhely-bővítést az önkormányzat 2013 óta próbálja elérni.
A Magyar Kormány 2015-ben
döntött arról, hogy Budakeszin új
iskola épülhet. A beruházó a Nemzeti
Sportközpontok. Az augusztus
31-én elindult első ütemben 11 tanterem,
két előadóterem, tornaterem, könyvtár,
étkező, aula és egyéb kiszolgáló helyiségek készülnek el összesen 3614 m2-en.
A közel másfél milliárdos kormányzati
beruházáshoz Budakeszi 234 millió
forinttal járult hozzá, melyből az eredeti
tervekhez képest egy plusz tanterem,
nagyobb tornaterem és pedagógiai
szolgálat épül. Az iskola előtti parkolók,
zöldfelület, járda, közművesítés kialakítását is az önkormányzat vállalta.
A II. ütemben öt tanterem, két csoportszoba és két nyelvi szaktanterem épülhet
748 m2 alapterülettel, melyhez az önkor-

mányzat a Magyar Kormány támogatását
kérte.
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő szerint az Orbán-kormány
amibe belekezd, azt be is fejezi. 2010-ben
egy csődhelyzetben indult a kormányzás,
mára Magyarország az egyik bezzeg-ország
lett a válságkezelésben. 2010 óta 500
iskola újult meg az országban, a közeljövőben újabb ötszázra kerül sor. A választókerületben Budakeszin, Biatorbágyon,

Csenger-Zalán Zsolt, Simon Attila István,
dr. Győri Ottilia, Maruzsa Zoltán
és az iskola fellépő diákjai

Solymáron,
Telkiben,
Budajenőn
építettek, vagy bővítették az oktatási
intézményeket. Magyarország döntése,
hogy nem migrációval, hanem családpolitikával fordít a demográfiai trenden, mely
az épülő és megújuló bölcsődék, óvodák,
iskolák számában is megmutatkozik.
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára
elemezte: 2010-ben a kormánynak
alapvető kérdésekre kellett megoldást
találnia a magyar oktatásban. Arra a
kérdésre, hogy lesz-e elég és megfelelő
pedagógus, a kormány életpálya-modellt

vezetett be, és folyamatosan emeli a
rendszerben foglalkoztatott 175 ezer
pedagógus bérét. Beszédes adat, hogy
amíg 2012-ben hatezer fiatal jelentkezett
pedagógusnak, 2016-ban már tízezer
felett volt a felvett fiatalok száma erre a
pályára.
Fontos kérdés, hogy önkormányzati
feladat-e a közoktatás. Számos önkormányzat kitűnően végezte ezt a feladatot,
de sok gyermek jövőjét alapvetően meghatározta, hogy milyen településre
született. A kormány országosan
állami feladatellátásba szervezte
iskolákat, hogy minden magyar
gyermeknek megfelelő oktatási
színvonalat biztosítson.
A digitális átállásra már eddig
is több milliárd forintot költött a
kormány, de jelenleg is több mint
ötvenmilliárd forint értékben
zajlanak
beszerzések,
hogy
tabletekkel,
számítógépekkel,
szélessávú internettel, wifivel
lássák el az összes oktatási intézményt.
Állami fenntartásba került a
tankönyvellátás is, megújultak a
tankönyvek, s ebben a tanévben
kísérleti tankönyvek, elektronikus
okoskönyvek is megjelennek.
Az ország legtöbb településén 38 milliárd
értékben TTT (tornaterem-tanteremés tanuszoda)-beruházások zajlanak.
A sorozat folytatódik. Nem csak az állami,
de a magán- és egyházi intézmények is
juthatnak fejlesztési forrásokhoz - fejezte
be beszédét Maruzsa Zoltán.
Az eseményen részt vett még dr.
Simon Attila István, a Nemzetgazdasági
Minisztérium munkaerőpiacért felelős
helyettes államtitkára, Kovács Norbert,
a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, Sárközi Márta, a Klebersberg
Intézményfenntartó
Központ
Érdi
Tankerületének igazgatója is.
Fotó: kohuka

Október 4-én ünnepélyes keretek között
helyezték el Budakeszin a Széchenyi
István Általános Iskola új épületének
alapkövét az Árpád fejedelem téren
már megkezdett építkezésén. Az új
beruházásnak köszönhetően várhatóan
tizenhat tanteremmel és tornacsarnokkal bővül az egyre több gyermeket
oktató intézmény. Az iskola átadását
2018. október 31-re tervezik.

Szelenczy Gabriella újra jegyző Budakeszin
Dr.
Szelenczy
Gabriella
1986-ban doktorált jogászként
a pécsi tudományegyetemen.
A Baranya Megyei Bíróság, a
Pécsi Polgármesteri Hivatal,
majd 1996-től kisebb települések jegyzői állása után
2002-ben Herceghalom jegyzőjének nevezték ki. 2011-ben
Budakeszin jegyző, majd 2013
januárjától a Budakeszi Járási
Hivatal vezetője., de várhatóan
2017 decemberében visszatér
a Budakeszi Polgármesteri
Hivatal élére.
– Miért mondott igent?
– Nekem a Budakeszi Járási Hivatal a
„gyermekem”. Inspiráló feladat volt a
hivatal felállítása, amely mostanra már
olajozottan működik, van elég dolgozónk,

a feladatkörök világosak,
jó a munkahelyi légkör,
az ügyfelek elégedettek.
Úgy látom, hogy a
Budakeszi Polgármesteri
Hivatal
élén
most
nagyobb szükség van a
munkámra, és nagyon
köszönöm a polgármester
asszony és a képviselőtestület bizalmát.
– Mire a legbüszkébb a járási
hivatalvezetői munkájából?
– Az az ügyfélközpontúság, ami kezdettől fogva
elvárása volt a kormánynak és kormánymegbízott úrnak, és amelyet reményeim
szerint
sikerült
is
megvalósítani.
Törekvésünk, hogy tőlünk az ügyfelek
még akkor is elégedetten távozzanak, ha

a problémájukat nem tudtuk elintézni, de
minden segítséget a lehető leghamarabb
megadtunk a továbblépéshez.
– Mi az, amit a jegyző munkában meg szeretne
valósítani?
– Az éppen ez az ügyfélközpontúság. A cél
egy jól működő hivatal felállítása ismét,
lehetőség szerint állandó szakembergárdával, amellyel mind a képviselőtestület, mind Budakeszi lakossága
elégedett. Megtartó erő lehet az is, hogy
a nyáron a képviselő-testület megemelte
az illetményalapot. A stabilitásra már
csak azért is nagy szükség van, mert a
napi feladatokon túl jelenleg Budakeszin
az új iskola, a tanuszoda, az evangélikus templom építése mellett 27 kisebb
beruházás is zajlik, a tervezett új óvodáról
nem is beszélve, ami fokozott figyelmet,
szakértelmet és pontosságot igényel. (x)
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Elhunyt Áfra Sándor
A betegségével az utolsó pillanatig
folytatott hősies küzdelem után október
6-án este elhunyt Áfra Sándor földrajztörténelem szakos tanár, a budakeszi
Nagy Sándor József Gimnáziumnak
1982 óta tanára, 1996 óta igazgatóhelyettese, a település
önkormányzatának
nyolc évig képviselője, négy évig alpolgármestere. Utolsó
útjára október 18-án
kísérték a budakeszi
temetőben.
Igazi tanáregyéniség volt, a tanulók magas
színvonalú oktatását, nevelését fáradhatatlan lelkesedéssel végezte. Személyiségének,
temperamentumának köszönhetően a
gyermekek és fiatalok partnerként kezelték, nagy tisztelettel és megbecsüléssel
viseltettek iránta. Számtalan fiatal tanulmányát, jövőjét és értékrendjét alapozta
meg kitűnő munkájával, melyet bizonyítanak azok a díjak, melyeket a gyermekek a különböző tanulmányi versenyeken
nyertek, öregbítve ezzel az iskola hírnevét is. Munkásságát Budakeszi 2016-ban
Budakeszi Oktatásügyéért díjjal ismerte el.
Budakeszi önkormányzata és a Nagy
Sándor József Gimnázium saját halottjának nyilvánította.

Erdészeti játszótér
a Budakeszi
Vadasparkban
Az október 20-án ünnepélyesen
átadott
hiánypótló,
tematikus
erdészeti játszóparkban a kicsik és
nagyok a magyar erdészek több évszázados hagyománnyal rendelkező,
sokszínű munkájával, az erdőgazdálkodás összetett feladataival és az
erdészeti gépekkel ismerkedhetnek
meg közelebbről.

Budakeszi
0 hírek

2017. IV. szám

Budakeszin temették Nepp Józsefet
Október 30-án vettek végső
búcsút
Nepp
Józseftől
a budakeszi temetőben.
Az EMMI saját halottjának
tekintette a magyar rajzfilmkészítés
október
6-án,
életének 84. évében váratlanul elhunyt, Kossuthdíjas, emblematikus alakját.
Nepp József a Képzőművészeti Főiskola
elvégzése után került a Pannónia
Filmstúdióba. Első műve, a Szenvedély
című rajzfilm szakított a mesehagyománnyal és új korszakot nyitott a karikatúrastílusban rajzolt aktuális, groteszk, sőt
abszurd történetekkel. 1964-ben készült
a Gusztáv-sorozat, a máig legnépszerűbb
magyar rajzfilm-sorozat, amelynek Dargay
Attila és Jankovics Marcell mellett ő a
szülőatyja. A Mézga-család, majd a Dr.
Bubó tévésorozat sikerében is nagy szerepe

volt, nem véletlenül nevezik őt az
animációval foglalkozó filmtörténészek a magyar animáció mindenesének.
Sok egész estés és kisrajzfilm írója
és társ-forgatókönyvírója, közreműködött a Lúdas Matyi (1976), a
Szaffi (1984), Az erdő kapitánya
(1987) című filmek elkészítésében.
Számos közös produkcióban,
például a János vitézben (1973) animátorként dolgozott. Gyakran szerzett
filmzenét is. 1983-ban önállóan rendezte
a Hófehért, a Grimm-mese szokatlan,
szatirikus feldolgozását, majd 1986-ban
a Gréti... című filmet. Az Iparművészeti
Főiskola animációtanára volt két ízben.
1967-ben Balázs Béla-díjjal tüntették
ki, 1974-ben érdemes művész, 1981-ben
kiváló művész lett. 1999-ben megkapta a
Kossuth-díjat, majd 2006-ban a magyar
mozgókép mestere elismerést.
(MTI)

Győzött a Budai Gesztenyés
A Budai Gesztenyés nagyvendéglő lett a nyertes az őszi
XIII.
Országos
Étterem
Héten prémium kategóriában
a budapesti/Pest megyei
éttermek
vetélkedésében.
Október 9–15. között 26 500
vendég foglalt asztalt a 114
étterembe és próbálta ki a
menüiket. 3100-an véleményt
is küldtek a DiningCity
étteremajánló weboldalára.
A BEÉRKEZETT ÉRTÉKELÉSEK ALAPJÁN EZEK LETTEK A LEGJOBBAK:
TOP 5 Budapest / Pest megyei összesített TOP 5 Budapest / Pest megyei összesített
lista – 4 900 forintos Prémium kategória:
lista – 3 300 forintos kategória:
1. Budai Gesztenyés Nagyvendéglő
1. Eiffel Bistro & Bar
(Budakeszi)
2. La-Guna étterem és mori sushi
2. La Perle Noire Restaurant and Lounge
3. Kaltenberg étterem és sörház
3. Manna lounge & étterem
4. Buda Gourmet Bistro
4. Mészár Steak Kitchen
5. Gróf Teleki Kastély étterem
5. Vogue hajó-étterem
(Pomáz)

Vandálok a Gábor Áron utcában
Vandál kezek érthetetlen
okból leütötték a rendhagyó
ábrázolás miatt Budakeszi
egyik
különleges
köztéri
szobrának, az Ülő Krisztusnak
az orrát. Szerencsére ez
nem az eredeti alkotás.
A
műemléket
2010-ben
újította meg a Budakeszi
Szépítő
Egyesület
és
a
Budakeszi Kultúra Alapítvány.
Az ünnepélyes átadón dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Reinitz Gábor, a
Pilisi Parkerdő Zrt. műszaki-igazgatási
főmérnöke és Szabó Péter, a Budakeszi
Vadaspark igazgatója mondott köszöntő
beszédet.
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Az erdészeti játszótér központi eleme
egy erdészlak, amiben informatív
táblák találhatók az erdő életéről és
az erdőgazdálkodás kiemelkedő fontosságáról, amit a vadasparkot alapító és
az erdőterületet kezelő Pilisi Parkerdő
Zrt. végez.
forrás:Pilisi Parkerdő Zrt.

A kizárólag közadakozásból
helyreállított, helyileg védett
műemléket 2010 virágvasárnapján szentelték
fel újra.
A szobrot a Bechtoldcsalád állíttatta 1885.
március 28-án annak
emlékére, hogy mind a négy
fiuk túlélte a pestisjárvány pusztítását.
A szobrot utoljára 1990-ben az Országos
Műemléki Felügyelőség költségén Varga
Zoltán kőszobrász restaurálta, 2010-ben
ezt a munkát, a budakeszi adományozók
költségén, Konkoly György restaurátor
végezte el.
A sérült szobor javításáról a Budakeszi
Szépítő Egyesület gondoskodik.

Járási hírek

Kötelező a szakmai konzultáció
az egyszerű bejelentéses házaknál
Változtak a budaörsi építésügyi szabályok.
A legfontosabb elem, hogy ezután az
egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak
esetében kötelező lefolytatni egy szakmai
konzultációt a főépítészi irodával.
A döntést azzal indokolja az önkormányzat, hogy a nagyszámú új építkezésről az önkormányzatnak semmilyen
információja sincs.
Csík Edina főépítész a város

Elismeréseket adtak át
a budaörsi városházán
Szeptember
19-én
Wittinghoff
Tamás polgármester átadta a Budaörs
Egészségügyéért díjat dr. Oraveczné
dr. Kiss Éva diabetológus főorvosnak, a
2002-ben alapított Budaörsi Cukorbetegek
Egyesülete mentorának, valamint a
Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmet
Kertészné Babják Hedvignek, a Herman
Ottó Általános Iskola tanítónőjének
negyven éves pedagógusi munkájának
elismeréseként; Szirmai Csabánénak, a
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános
Iskola Árpád utcai tagintézmény-vezetőjének és Tersánszkyné Nyitrai Évának, a
Vackor óvoda vezetőjének.
forrás: budaors.hu

Budaörs
gyerekbarát település
Tizennyolc pályázó közül Budaörs,
Orosháza és Zalaegerszeg vehette át
idén az UNICEF Gyerekbarát Település
címét és az ezzel járó kétmillió forintos
támogatást október 26-án Budapesten.
Az UNICEF pályázatára olyan önkormányzatok jelentkezhettek, ahol a
gyermekek jogait kiemelten kezelik.
Az UNICEF 1996-ban indította el
a gyermekbarát városok programját,
a kezdeményezéshez Magyarország
2015-ben csatlakozott.
Budaörs a kötelező szolgáltatásokon
túl nagyon sokat tesz a kora gyermekkori
képességfejlesztésért. A városban terápiás
uszoda, speciális tornaterem és zeneszoba
segíti a fejlődési rendellenességgel
született gyermekeket. A gyermekbántalmazás megelőzésében jó gyakorlat, hogy
civil partnerek segítségével dolgoznak, és a
prevenciós munkacsoportban is együttműködnek az önkormányzat, a szociális és
gyerekjóléti központ, a katolikus karitász
szenvedélybetegeket segítő szervezete és a
rendőrség.
(MTI, Iránytű)

önkormány-zatának honlapján arról
tájékoztatja a lakosságot, hogy a településképi törvény előírásainak megfelelően
a képviselő-testület megalkotta Budaörs
Településképi Rendeletét és jóváhagyta
Településképi Arculati Kézikönyvét.
A településképi törvény előírásait az ún.
egyszerű bejelentéssel épülő, 300 m2 alatti
lakóházak építésénél alkalmaznia kell
minden építtetőnek.

Újraépítették a
Vitorlázórepülő-emlékművet
A vitorlázópilóták önkéntes társadalmi
munkával építették újjá az emlékművet
a Budaörs közigazgatási területéhez
tartozó Farkashegyen, ahol még a
II. világháború előtt hódoltak e sportnak,
mielőtt
a reptér a jelenlegi helyére,
Budakeszire költözött volna. A magyarországi vitorlázórepülés 1929-es farkashegyi
kezdetére emlékeztető alkotást október
21-én avatták fel.

Másodfokon pert nyert
a magyar állam Budaörs ellen
Budaörs 2016. június 22-én fogadott el
„elvi nyilatkozatot”, amelyben tiltakozott
„a várost sújtó 2,3 milliárd forintnyi
szolidaritási hozzájárulás” és „iskolái
teljes államosítása miatt”. Ez az összeg
a város teljes iparűzési adóbevételének a
harmadát teszi ki. A polgármesteri hivatal
tavaly októberben jelentette be, hogy pert
indít.
Az első fokon eljáró Fővárosi
Törvényszék június 23-án hozott, nem
jogerős döntése értelmében az államnak
vissza kellett volna fizetnie a budaörsi
önkormányzat számlájára mintegy 765
millió forint szolidaritási hozzájárulást.
A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla
azonban kimondta: teljes egészében
jogszerűen járt el a költségvetés a szolidaritási hozzájárulás bevezetésével, a szabályozással tehát semmiféle kár nem éri az
érintett önkormányzatokat. Mint írták,
az elmúlt években a hazai önkormányzati
rendszer feladatellátásának köre és finan-

szírozási eszközei is átalakultak, az egyértelmű felelősségi viszonyok megteremtése,
valamint az oktatás színvonalának további
emelése érdekében az állam átvette az
iskolák fenntartási, működtetési feladatait.
A települések közötti szolidaritás jegyében
az átlagosnál lényegesen jobb jövedelmi
helyzetű és gazdasági teherbíró képességű
önkormányzatok a szolidaritási hozzájáruláson keresztül járulnak hozzá ezen
közfeladat ellátásához.
A Kúriához fordul Budaörs, mivel álláspontja szerint nem vizsgálta érdemben
a Fővárosi Ítélőtábla a Budaörs kontra
Magyar Állam per II. fokú tárgyalásán
Budaörs érveit, s hogy valóban jogtalanul von-e el az állam évi 2,3 milliárd
forintot a várostól. Az ítélet szerint csak
az Alkotmánybíróság mondhatja ki,
ha a magyar állam alaptörvény-ellenes,
vagy önkormányzati törvénnyel ütköző
jogszabályt alkotott – olvasható az önkormányzat honlapján.

Budaörs fogadná be
II. János Pál letiltott keresztjét
Tizenegy éve Bretagne-ban a tízezer lakosú
Ploërmel teljes alakos szobrot állított II.
János Pálnak, a legnépszerűbb pápának,
talapzatán a jól ismert bátorítás: „Ne
féljetek!”. A szobor kálváriája 2015-ben
kezdődött, amikor egy feljelentés hatására
a rennes-i közigazgatási bíróság az
elbontásáról döntött. Az indok, hogy a
pápa szobra „elhelyezésénél és méreteinél
fogva feltűnő, s mint ilyen, ellentétes a
francia köztársaság világi jellegét előíró
alkotmánnyal, valamint az egyház és az
állam kettéválasztásáról szóló 1905-ös
törvénnyel”. A város hat hónapot kapott
a végrehajtásra. Az ügy a legfelsőbb jogi
fórum, a francia Államtanács elé került,
amely október 25-én úgy döntött, hogy a
főteri pápaszobor maradhat, de a tetejéről
a keresztet el kell távolítani.

Új rendőrkapitány Budaörsön
Leköszönt és új munkakörben folytatja
Galuska-Tomsits László ezredes, Budaörs
rendőrkapitánya, aki 2013 februárja óta
töltötte be ezt a posztot. Az új megbízott
rendőrkapitány augusztus eleje óta dr.
Pál Adrián rendőr alezredes. Bár bűnügyi
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területen dolgozott mielőtt Budaörsre
került, most a legsürgősebb feladatának
az egyre növekvő ittas vezetés visszaszorítását tartja. Elődjével szemben nem
Budaörsön él, de feleségével és két kisgyerekével hamarosan Újbudára költözik.

A budaörsi Szent Benedek Általános
Iskola és Középiskola igazgatója, Czuczor
Gergely a magyar külügy közvetítésével

Foto: AFP

Buda környéki Irányt

levélben ajánlotta fel a francia településnek, hogy intézménye szívesen
befogadja a keresztet. A magyar kormány
állja a felmerülő költségeket és adminisztrációs terheket – jelentette be Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter
november 2-án budapesti sajtótájékoztatóján. A miniszter szerint ellentétes
Európa érdekeivel a kereszténység visszaszorítását célzó „elképesztő önfeladás”.
Szavai szerint az ilyen lépések a kontinens
civilizációjának és kultúrájának felszámolására tett intézkedéseknek tekintendők.
forrás: Magyar Kurír, 888.hu, MTI,
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Teljes fordulatszámon az új pátyi logisztikai központ
Hivatalosan is megkezdte működését
a pátyi ipari park első létesítménye,
Magyarország legújabb nemzetközi
logisztikai bázisa, melyet október
10-én Orbán Viktor miniszterelnök
jelenlétében ünnepélyes keretek
között nyitottak meg. Az Inpark
beruházásaként a Kühne +
Nagel
Kft.
megbízásából
felépült, 23 ezer négyzetméteres
logisztikai központ regionális
autóalkatrész-elosztó bázisként
működik.
Az ötmilliárd forintos zöldmezős
beruházást a piacon Inpark néven
működő, állami tulajdonú NIPÜF
Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és
Fejlesztő Zrt. leánycége valósította meg.
A kivitelezés tavaly novemberben
kezdődött, és idén augusztusban
fejeződött be. A pátyi ipari park 42
hektáros területén összesen 188 ezer
négyzetméternyi csarnok fejleszthető, így
rövidesen újabb bérlők települhetnek be.
A pátyi raktárbázis 160 embernek ad
munkát, a bővülés nyomán pedig további
egyharmaddal nőhet a dolgozók száma.
Az Inpark pátyi projektje hazánk –
egyben egész Közép-Európa – legnagyobb iparipark-fejlesztési programjának
a része, amelynek keretében a következő
években több százmilliárd forintot fordítanak modern gyártó- és logisztikai létesítmények megvalósítására országszerte.
A komplexum bérlője hazánk vezető
logisztikai vállalata, amely a világ egyik
vezető szállítmányozó és logisztikai vállalataként több mint hetvenezer munkatársával száznál több országban, több
mint ezerháromszáz helyszínen van jelen.

Magyarországi leányvállalatát 1992-ben
alapították. Jelenleg négy helyszínen
mintegy hatvanegyezer négyzetméternyi
raktárterülettel és több mint ezer magasan
képzett munkavállalóval működik.

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A KÜHNE+NAGELLEL
ORBÁN VIKTOR: MINDEN
ADOTT, HOGY A KÖVETKEZŐ
ÉVEK A GAZDASÁGI
SIKEREKRŐL SZÓLJANAK
„Új korszakot szeretnénk nyitni, a még
magasabb gazdasági növekedés korszakát
a magyar gazdaságtörténetben”– mondta
a kormányfő az átadáson. A kormány
elindította Európa legnagyobb, ipari
parkok fejlesztésével foglalkozó beruházássorozatát, amelynek két zászlóshajója
az 5 milliárd forintos – 75 százalékban
piaci hitelből megvalósított - pátyi és a
17 milliárd forintos hatvani beruházás.
Mindkét fejlesztés állami fedezetű, de
piaci alapú.
Ám ez csak a kezdet, mert megindulnak
azok a projektek, amelyek lefedik
ipari parkokkal egész Magyarországot.
A Modern városok programban 13 megyei
jogú városban összesen 44 milliárd forint

Megújult a körzeti megbízotti
g
iroda
Az önkormányzat 21 milliós
önrészéből
és
a
Belügyminisztérium 44 millió forintos
támogatásával valósult meg
a pátyi körzeti megbízotti
iroda teljes körű felújítása, s
az épületben két új szolgálati
rendőrlakást is kialakítottak.
A beruházást ünnepélyes keretek
között 2017. október
19-én avatták fel.
A rendezvényen beszédet
mondott Csenger-Zalán
Zsolt országgyűlési képviselő,
Székely
László
polgármester és dr. Mihály
István
rendőr-dandártábornok, Pest megye
rendőr-főkapitánya.
Székely
László
kiemelte, hogy míg 2010
környékén Pátyon még évente háromszáz
bűncselekményt követtek el, az elmúlt
évek fejlesztéseinek, a hatékonyabb
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értékben építenek majd ipari parkokat fejtette ki.
A kormányfő szerint a kontinens
„szívében” lévő Magyarországot „a Jóisten
is arra teremtette”, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson a logisztikai iparban, és
célja is, hogy a régió logisztikai szolgáltató
központjává váljon, hiszen a visegrádi
négyek (Magyarország mellett Csehország,
Szlovákia és Lengyelország) Európa legstabilabb, legbiztonságosabb és legnagyobb
gazdasági növekedést produkáló régióját
alkotják.

re
rendőri
munkának
é a polgárőröknek
és
h
hála,
a településen
m
most
évi ötven körüli
a bűntettek száma.
Id
Idén
októberig mindö
össze
három bejele
lentett
betörésről
tu
tudnak
a rendőrség
tá
tájékoztatása
szerint.
A épületben
é
Az
polgárőriroda, klimatizált szerverszoba és kiszolgáló
helyiségek
is
helyet
kaptak. Kiépült a települési térfigyelő rendszer
és a mikrohullámú átviteli rendszer központja
mellett egy külön video
megfigyelő helyiség is.
A
rendőrségi
infrastruktúra kiszolgálására
10 GB/sec sebességű belső hálózat épült
ki. Korszerű központi fűtést és hőszigetelés is kapott az épület. (paty.hu; police.hu)

A megállapodást a kormány részéről
Magyar Levente, a
Külgazdasági és
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, a vállalat képviseletében Lányi
Márton ügyvezető igazgató és Kiss Péter
pénzügyi igazgató írta alá október 19-én
Budapesten.
Lányi kifejtette: a cégnek ez kivételes
alkalom, nemcsak azért, mert a logisztikai szektorból az elsők között kötött
velük ilyen megállapodást a kormány,
hanem azért is, mert ezzel a logisztikai
ipar fejlesztése kimondva is a magyar
gazdaságpolitika egyik stratégiai gondolatává válik. A hosszú távú megállapodás
keretében azt is megvizsgálják, hogyan
tudnak együttműködni a szakképzés, az
oktatás és az innováció-kutatás-fejlesztés
területén.
Koós Hutás Katalin

Pátyiaknak novembertől
ingyenes a biatorbágyi
szakrendelő
A Biatorbágyi Egészségház szakrendelései a pátyiaknak csak október 1-ig járt
ingyen. Biatorbágy önkormányzata azért
döntött így, mert a Nemzeti Egészségügyi
Alapkezelő csak a Szent János kórházban
finanszírozza a pátyiak vizsgálatait – áll
a pátyi önkormányzat honlapján.
2017. november 1. és 2018. január 31.
közötti időszakra Páty önkormányzata
azonban megállapodást kötött Biatorbágy
önkormányzatával az egészségügyi szakellátások ingyenes biztosítására, melynek
finanszírozására havi egymillió forint
előirányzatként szerepel a település
költségvetésében. A tárgyalások és egyeztetések folytatódnak. A képviselő-testület
kezdeményezte, hogy a Biatorbágy
Egészségház szakrendeléseinek igénybevételében érintett települések közösen
forduljanak kérelemmel az EMMI-hez.
A képviselők arról is döntöttek, hogy
november 1-től Páty házorvosai a laborvizsgálathoz szükséges vér levételét
ezentúl intézményesen heti gyakorisággal
helyben elvégzik. A szállítás költségeit az
önkormányzat biztosítja.
forrás: paty.hu
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Telki szilárd alapra épít
Telki méretéhez képest több jelentős
beruházást is tervez, melyről Deltai
Károly polgármester a legutóbbi Telki
Naplóban számolt be.
A közel egymilliárd forint értékű, jelenleg
közbeszerzés alatt álló csatorna-beruházás,
amely a hálózatfejlesztés révén Telki
több területét, a tisztítóüzem bővítése
miatt pedig a falu egészét érinti, Európai
Uniós forrásból, a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda menedzselésével valósul
meg. Az építés kezdése 2018 tavaszán
várható.
Közbeszerzési szakaszba jutott az új
orvosi rendelő is, melyet saját erőből
valósít meg a falu, bár pályáztak is, ami
nyerés esetén kétszáz millió forinttal
csökkentené az önkormányzat terheit.
Az építés jövő tavasztól kora őszig tart.
Az iskolai sportcsarnok beruházása
tavaszra befejeződhet. A teljes költségvetés százhetven millió forint, amiből
százhuszonhét millió forintot az MLSZ
nyújt TAO-támogatásként, a többit
az önkormányzat állja. A beruházó az
MLSZ, az ingatlan az átadás után az
önkormányzaté lesz.
Az iskolafejlesztési program második

ütemében a Nemzeti Sportközpontok
részben uniós, részben állami költségvetési
forrásból akár száz gyermek befogadására
is alkalmas, két osztályteremmé alakítható
multifunkciós nagytermet épít jövő őszre.
A Pajta mellé komplex kulturálisközösségi épületegyüttes terveit készíti
Callmeyer László. Az épület a helyi közösségeknek és a kultúra szereplőinek ad
majd otthont.
A már lezárult beruházások – a közvilágítás fejlesztése, a körforgalom második
üteme, az út- és buszmegálló-felújítások,
járdaépítések, parkosítás és iskolai fejlesztések – összköltsége a folyamatban lévő
beruházásokkal együtt meghaladja a
kétmilliárd forintot, ami Telki történetében egyedülálló. A másik rekord, hogy
mindezt hitelfelvétel nélkül, javarészt
külső fejlesztési forrásokból finanszírozta az önkormányzat. Az egyenlegen a
várható nyertes pályázatok csak javítanak.
A harmadik rekord a saját megtakarítások
mértéke, ami jelenleg háromszáz millió
forint fejlesztési céltartalék állampapírban
lekötve, és további több mint százmillió
forint a folyó kifizetésekre. Ilyen sem
volt még soha – számol be választóinak a
polgármester az önkormányzat lapjában.

Lacza Ábel negyedik lett Svédországban
Három arany, egy ezüst és két bronz
érmet nyertek a hét fős magyar
kempóválogatott
a
svédországi
Svedalában rendezett nemzetközi
viadalon.
Az első alkalommal megtartott Északi
Nyílt Kempo Bajnokságon a pomázi
Ditchen Dániel (submission, 16-18 év,
-70 kg) nyerte az első érmet hazánknak,
aki ráadásul a bajnokság legtechnikásabb versenyzőjének járó díjat is
megszerezte.
Ódor Lili (submission, 15-16 év, -60 kg)
a hölgyek mezőnyében folytatta
a
magyar
aranyak
gyarapítását.
A harmadik elsőségünket az újfehértói
Szabó Tibor Benedeknek (submission,
felnőtt, -80 kg) köszönhetjük.

A szintén újfehértói Kiss Krisztián
László (submission, 12-14 év, -45 kg)
második helyen végzett, míg a korábban
már egy elsőséget bezsebelő Szabó
Tibor Benedek (knockdown, felnőtt,
-80 kg) és a budajenői Karácsonyi
Krisztián (knockdown, felnőtt, -71 kg)
révén egy-egy harmadik helyezést
is sikerült elérniük. A budajenői és
hegyvidéki kettős igazolású Lacza Ábel és
a felcsúti Ódor Erik (submission, 14-15 év,
-60 kg) egy súly- és korcsoportba
kerültek a sorsolásnál. Ábel a negyedik,
Erik az ötödik helyet szerezte meg.
A
magyar
bajnokság
október
7-én folytatódott a III. Izsó Mihály
Emlékverseny, Újfehértói Kempo Kupa
küzdelmeivel, ahol tizenegy érmet nyert
Budajenő.

A FAMILY FROST KFT eladó partnert keres mélyhűtött termékek
gépkocsiról történő értékesítésére Sóskút-ipari parkban lévő
telephelyére heti 5 napos munkarendbe, vagy akár csak hétvégére.
AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
- jó kommunikációs készség
- kereskedelmi, eladói tapasztalat előny,
de nem feltétel
- B-kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat
AMIT KÍNÁLUNK ÖNNEK:
- egy 25 éve sikeres, magyar tulajdonú
országos hálózat biztos háttere
- versenyképes jövedelem
- prémiumok
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a depo03@family-frost.hu e-mail címen.
Információ a 06-30-300-9113 telefonon (szerda-vasárnap 9 -20 óra).
Webshop: www.frost.hu (előre egyeztetett időpont, ingyenes házhoz szállítás)

9,7 milliárd forint
a 900. premontrei
évfordulóra
A kormány 2020-ig 9,7 milliárd
forinttal támogatja a premontrei rend
alapításának 2021-ben elérkező 900.
évfordulójához kapcsolódó fejlesztéseket. Többek között IV. Károly emlékkápolnát hoznak létre Mindszentyemléktáblával, templomot építenek,
egyházi épületeket bővítenek, több
oktatási intézményt fejlesztenek és a
zsámbéki Zichy-kastély felújítását is
befejezik.
Már idén több mint 1,2 milliárd, 2018-ra
pedig több mint 3,5 milliárd forint áll
rendelkezésre az adott év költségvetéséről
szóló törvényben. A nemzetgazdasági
miniszternek az emberi erőforrások
minisztere bevonásával 2019-re több
mint 3,2 milliárd, 2020-ra pedig további
1,7 milliárdot forintról kell gondoskodnia a fejlesztésekhez. Az emberi
erőforrások miniszterének a 2018. utáni
beruházások áttekintéséhez munkabizottságot kell létrehoznia az érintett
miniszterek és a premontrei rend bevonásával.
A nemzeti fejlesztési miniszternek
az emberi erőforrások minisztere és a
földművelésügyi miniszter bevonásával meg kell vizsgálnia bizonyos, a
magyar állam tulajdonában és a Szent
István Egyetem vagyonkezelésében
lévő területek ingyenes átadásának
lehetőségét a Gödöllői Premontrei
Perjelségnek hitéleti és oktatási feladatai
(MTI)
elősegítéséhez.
• Osvald Hanna 1. hely kata, 2. hely semi
kontakt
• Lacza Ábel 1. hely submission, light és
full kontakt, 2. hely semi kontakt
• Varga Krisztián 2. hely kempo kumite és
semi kontakt, 3. hely kata
• Both Roland 2. hely submission,
3. hely semi kontakt
Október végén a romániai Európabajnokság következik.
forrás: hungariankempo.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
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Wavin Hungary Kft. (Mexichem csoport
magyarországi tagja, műanyag csőrendszerek, Zsámbék)

munkatársat keres az alábbi pozícióba:

JUNIOR KÖNYVELŐ
FELADATAI:
• Standard pénzügyi folyamatok átadásának (SSC-nek)
támogatása
• Folyamatos kapcsolattartás az SSC munkatársaival
• Az új pénzügyi szervezeti struktúra megerősítése
ELVÁRÁSAINK:
• Pénzügy-számviteli, vagy közgazdasági felsőfokú végzettség
• Aktív angol nyelvtudás (írásban és szóban)
• Erős számviteli és Excel tudás
ELŐNY:
• SAP ismeret
• IFRS ismeret
• Mérlegképes képesítés
AMIT NYÚJTUNK:
• Multinacionális pénzügyi kultúra megismerése
• Nemzetközi környezet
• Versenyképes jövedelem
Fiatal vagy pályakezdő kollégák jelentkezését várjuk
fényképes önéletrajzzal (angol és magyar) a következő címre:
istvan.kiss@wavin.com
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Az Isonzó-front magyar útikönyve
A caporettói áttörés 100. évfordulójára indult idén a 3. Isonzó Expressz.
Utasai elsőként ismerhették meg azt
a hiányt pótló magyar útikönyvet,
amely az Isonzó-front legfontosabb
tudni- és látnivalóit ismerteti.
A szlovén Pot Miru és a Budakeszi
Kultúra Alapítvány kiadásában
2016-ban az Isonzó-front magyar
nyelvű térképe is megjelent.
A térképekkel, fotókkal és érdekes történetekkel
fűszerezett színes kötet
a szlovéniai háborús
emlékeket gondozó és
turisztikai
célponttá
fejlesztő szlovén állami
alapítvány,
a
Pot
Miru (Béke Ösvénye)
kiadványának
magyar szempontból jelentősen átdolgozott és kibővített
változata. Az átdolgozás a Budakeszi
Kultúra Alapítvány kurátorának, Bánkuti
Ákosnak a munkája, melyet a témát és
a területet tizenöt éve kutató magyar
hadtörténészek lektoráltak, s dr. Milan
Brglez szlovén és dr. Kövér László magyar
házelnökök ajánlásával jelent meg a
3. Isonzó expressz zarándokok százait
harmadik éve az Isonzó és a Doberdó
hadszíntereire szállító különvonat
július közepi indulására.
Az első világháborús Isonzófront
kilencvenöt
kilométeres
szakaszát a könyv tizenöt túrára
osztja, melyek külön-külön egy-egy
nap alatt kényelmesen bejárhatók.
A magyar ezredek által védett
frontszakaszok emlékeit és eseményeit
a könyv az eredeti változatnál sokkal
részletesebben tárgyalja. Az egyes túrák
térképein az Isonzó-front helyszínei
jelentős számban kiegészültek a magyar
vonatkozású helyszínekkel.
A másik kiadvány a Budakeszi
Panoráma-sorozat ötödik köteteként

Újabb hiánypótló, kulturális örökségvédelmi, értékmegőrző kiadvány
jelent meg Pest megye önkormányzatának gondozásában. Kodály Zoltán
halálának 50. évfordulójára készült
el az a népdalos CD, melyen a zeneszerző, népzenekutató 1903-1923
közötti népdalgyűjtő munkásságának összefoglalása hallható. Korabeli
népdalok Dabas (Gyón), Dömsöd,
Gomba, Őrbottyán (Őrszentmiklós),
Páty, Szigetszentmiklós, Tinnye, Tök,
Váchartyán népdalkincséből.
A zenei rendező Terék József, Magyar
Arany Érdemkereszttel, Pest Megyéért
Emlékéremmel kitüntetett zenei előadóművész, zeneszerző. A SuperSize

megjelent, Rostás Pál, a hős magyar huszár
1813-2013 c. füzet, amely a napóleoni
B U D A K E S Z I · P A N O R Á M A
háborúk idején az
5. Radetzky-huszárezred magyar katonájának történetét,
emlékének tiszteletét és síremléke
helyreállításának
történetét foglalja
össze
a
kezdeményező
szlovén
Rostás Pá
P l
hagyományőrzők és
a hős magyar huszár
1813  2013
a magyar partner, a
Budakeszi Kultúra
Alapítvány
közös
ismertetőjében.
A felújított síremléket 2013 őszén, a
Rostás Pál számára végzetes csata
200. évfordulóján a két ország honvédelmi
minisztere avatta fel.
A két kötet budakeszi bemutatója október
12-én volt a Prohászka gimnáziumban, ahol
Margittai Gábor író, újságíró, irodalomtörténész, irodalomkritikus, 2015-ig a
Magyar Nemzet hétvégi magazinjának,
2015 óta a Magyar Idők hétvégi mellékletének, a Lugasnak a társszerkesztője,
a Külső Magyarok riportkötet-sorozat
szerzője is bemutatta két könyvét.
A Tiltott kastély az
erdélyi
főnemesség
XXI. századi „palotaforradalmának” története: a magyar történelmet évszázadokig
alakító családok tagjai,
föladva magyarországi
vagy nyugat-európai
egzisztenciájukat,
harcba indultak, hogy
elkobzott birtokaikért,
pusztulásra ítélt kastélyaikért perbe álljanak a román állammal.
A Tiltott kastély bemutatja, mi lett a
Teleki-, Bánffy-, Bethlen, Mikes-, Apor- és
Haller-család tagjaival, hogyan próbálnak
ma visszatérni a szétszóratásból, kik
laknak most ősi kastélyaikban – ha

egyáltalán még lakhatók és nem földig
romboltak ezek az egykor csodálatos
épületek –, és miként próbálnak visszaköltözni oda, ahonnan még az emléküket
is igyekeztek kitörölni. Megrázó
személyes sorstörténeteken és különleges
kastélyok történetén át bontakozik ki az
erdélyi főnemesek pokoljárása. Annak az
osztálynak a története, amelynek nem
csupán az volt a „bűne”, hogy hagyományokkal, vagyonnal és történelemcsináló
eszmékkel bírt, hanem az is, hogy magyar
volt. Kétszeresen kisebbségi. Ebből a
legmélyebb szórványlétből csak csoda
folytán lehet felszínre kecmeregni.
Margittai
Gábor
másik
könyve,
a
Szamár-sziget szellemkatonái a nagy
háború eltitkolt, a
magyar történelemből
kifelejtett halálmarsát
idézi fel: 1914-től
1915 karácsonyáig
85
ezer
osztrákmagyar hadifoglyot
hajtottak végig a teljes
Balkánon, melynek
során a járványok
és a kegyetlen bánásmód miatt csupán
23 ezren érték el a Dél-Albániát, ahonnan
áthajózták őket a szardíniai Asinarára,
azaz a Szamár-szigetre, ahol tovább
folytatódott a kálváriájuk, s sokévnyi
raboskodás után csupán hatezren
térhettek haza.

ROSTÁS PÁL

FELTÁMADÁSA

Margittai Gábor és Major Anita
háromrészes, díjnyertes riportfilmje
Rostás Pál történetén mutatja be a
Monarchia eleven emlékezetét és
azt, hogyan él ma az Isonzó népe.
A film a szeptember 18-24. között
először megrendezett Hét Domb
Filmfesztiválon Komlón az ismeretterjesztő természetfilm kategóriában
2. helyezést ért el. A film megtekinthető
a www.youtube.com-on.

Ha felülök, hej, a pátyi határon...
Recording
Stúdiójában
készült
Törökbálinton, Fehér Dániel „Dexter”
segítségével 2017-ben.
Közreműködnek:
Bese Botond – duda (Magyar Dudazenekar
tagja, népzenetanár)
Birinyi József – citera (Hungarikum
Szövetség elnöke, népzenész)
Dezider Axmann – cimbalom (szlovákiai
cimbalomművész)
Haraszti Júlia és Haraszti Mária – ének (a
2015-ös Fölszállott a Páva győztesei)
Hetényi Milán – ének, hosszúfurulya
(Magyar Állami Népi Együttes énekese)
Horváth Éva Sára – ének (tanár)

Hrúz Szabolcs – prímás (Madách díjas
népzenész, Dűvő Népzenei Együttes)
Kubinyi Júlia – ének (A Népművészet Ifjú
Mestere, Junior Príma díja)
Pál Mihály – terchegedű (Jászság Népi
Együttes zenekarvezetője)
Sass Éva – ének (több országos népdaléneklési verseny győztese)
Seres Vilmos – klarinét (Rajkó zenekar)
Szekeres Marcell Péter – nagybőgő (Terék
József és barátai)
Terék József –nagybőgő, tárogató (zenekarvezető)
Tóth Gergely – brácsa (Cimbaliband)
forrás: Pest Megye Önkormányzata
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November 13-19.

November 17-18.

November 21. kedd 19 óra

November 30. csütörtök 18.30

KELEBERSBERG KUNO
HÉT

XXV. SZÍNHÁZ-DRÁMANEVELÉS
„HATÁRTALAN”

L’ART POUR L’ART
HALVÁNYLILA GŐZ

ÓCEÁNIA
képzelete és valósága

Belépő: 2500 Ft
www.marczi.hu

Antalffy Péter történésszel
Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

a Klebersberg
Kultúrkúriában.
www.kulturkuria.hu

November 14. kedd 16.30
KI NYER MA?

Játék és muzsika
70 percben
vezeti Czigány György
a Marczibányi téren.
A belépés díjtalan.
www.marczi.hu

November 14. kedd 18 óra
MI AZ IGAZSÁG?
PAKS II.

Vendég:
Prof. Dr. Aszódi Attila,
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért
felelős államtitkár
a Prohászka gimnáziumban
(Budakeszi, Széchenyi u. 141.)

November 14. kedd 19 óra
MAKSAMÉTA
HUMORKLUB

Vendég: Galla Miklós
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

November 15. szerda 9.3
BELVÁROSI BETYÁROK

Megzenésített mondókák
1,5-7 éveseknek
Belépő: 1300 Ft
www.marczi.hu

November 15. szerda 18 óra
A HAIFAI CSODA

magyar-angol úti beszámoló
az Erkel Ferenc Műv.
Központban
(Budakeszi, Fő u. 108.
Tel.: 06-23-451-161)

Nov. 16. csütörtök 10 óra
PICI BONBON

A Góbi Rita Társulat
táncjátéka
3-5 éveseknek
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Nov. 16. csütörtök 18 óra
BOLDOGSÁG TEREMTÉS 5.

Szép élet, szép halál
– biblioterápia
a zsámbéki könyvtárban
(Magyar u. 5.)
www.mizsambekunk.hu

A Magyar
Drámapedagógiai Társaság
és a Marczibányi Téri
Művelődési Központ
közös módszertani
rendezvénye
www.marczi.hu;
www.drama.hu

November 17. péntek 18 óra
életműestje
a Polgárok Házában
VIII. Vas Imre u. 6.
T: 06-1-299-8050
www.polgarokhaza.hu

November 18. szombat 10.30
CÉRNAHANGVERSENY

Zenetörténeti gasztronómia
gyerekeknek
Eckhardt Gábor
zongoraművésszel
a prohászka gimnáziumban
(Budakeszi, Fő u. 141.)

Vendég: Berzsenyi Emese
vallástörténész
(Szegedi Tudományegyetem)
A belépés ingyenes
regisztrációs jeggyel
www.marczi.hu

Nov. 23. csütörtök 18 óra
KÖZMEGHALLGATÁS

a budakeszi műv. központban
Írásbeli kérdések
november 16-ig
a pm.titkar@budakeszi.hu-ra
vagy a városháza
ügyfélszolgálatán.

APA és LÁNYA

KALÁKA felnőtteknek

Vendég: Sebestyén Márta
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Nov. 26. vasárnap 18 óra
HÁRFAHANGOK

Ábrahám Tamás és Noémi
fotókiállítás-megnyitója
a zsámbéki műv. házban
www.mizsambekunk.hu

Adventi koncert
a zsámbéki műv. házban
www.mizsambekunk.hu

November 18. szombat 18.30

November 26. szombat 19 óra

REFORMÁCIÓ 500

NYS KLUBKONCERT

ünnepi hangverseny
a református templomban
(Budakeszi, Fő u. 159.)

Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

November 18. szombat
Jótékonysági batyus
BORBÁL

November 29. szerda 11 óra
MOBILOK
és egyéb KÜTYÜK

a budakeszi ált isk. javára.
Knáb J. u. 60.
www.szia.budakeszi.hu

Interaktív színházi játék
13 éven felülieknek
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Nov. 19-ig minden nap
8-22 óráig

November 29. szerda 18.30

A teljes SEUSO-kincset
bemutató kiállítás
a székesfehérvári
Szent István Király
Múzeumban.

November 19. 11 óra

CSALÁDI
EGÉSZSÉGKLUB

Nov. 19. vasárnap 19 óra
GORDONKAVALKÁD

Házigazda: Eckhardt Gábor
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

10.30-12 óra
MOTOLLA JÁTSZÓHÁZ

3-6 éveseknek
December 2. adventi
naptárkészítés
December 9. Jeges állatok
December 16. Karácsonyi
készülődés
Belépő: 600 Ft
www.marczi.hu

December 2. szombat 11 óra
PALYA BEA – ALTATOK

Családi koncert
Belépő: 2500 Ft
www.marczi.hu

Minden vasárnap 10-12 óra
KŐKETÁNC

gyermektáncház
December 3. Mikulásvárás
December 10. Luca-nap
December 17. Betlehemezés
Belépő: 600 Ft
www.marczi.hu

Minden hétfőn 19-22 óra
KREATÍV ÍRÁS

Lackfi János író-költővel
Díj: 3000 Ft/ alkalom
www.marczi.hu

December 4. hétfő 19 óra
INDIAI ZENEKLUB

Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Dec. 5. kedd 10 és 11 óra
KALÁKA

1,5-4 éveseknek
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

December 5. kedd 19 óra
AZ ÖRÖKVÁROS RÓMA

Hoponopono:
a megbocsátás és szeretet
hawai módszere,
mely önmagad elfogadásán
és szeretetén alapul
a zsámbéki műv. házban

Reneszánsz és barokk I.
Bálint Bertalan építésszel
Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Nov. 30. csütörtök 18 óra

matematikus, pszichológus
a budakeszi műv. házban.

KIS HERCEG

LUXEMBURGI ZSIGMOND,

Minden szombat

November 25. szombat 19 óra

November 18. szombat 15 óra

Nov. 16. csütörtök 18.30
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MARCZI ESTEK

KÓKA ROZÁLIA

története dalokkal,
homokanimációval
a budakeszi könyvtárban
(Fő u. 108., T: 06-23-451-161)

a kalandor politikus
Antalffy Péter történész
előadása
Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Nov. 23. csütörtök 17.30

MATUSKA SZILVESZTER

és a biatorbágyi merénylet
Hámori Ferenccel,
az Indóház főszerkesztőjével
Csodák Palotája
III. Bécsi út 38-44.
T: +36-1-814-8060
Előzetes regisztráció
tok@csopa.hu.

December 6. szerda 18.30
MÉRŐ LÁSZLÓ

December 7. csütörtök 17.30
MARCZI ESTEK

Vendég:
VARGA MIKLÓS énekes
A belépés ingyenes
regisztrációs jeggyel.
www.marczi.hu

Hirdetés

Minden csütörtökön 19-01 óra

December 15. péntek 19 óra

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

KÉPZELT RIPORT

December 7.

egy amerikai popfesztiválról
Déry Tibor regényének
musicalváltozata
a Szindra Társulattal
Zene: Presser Gábor
Dalszöveg: Adamis Anna
Belépő: 2600 Ft
www.marczi.hu

Fanfara Complexa
Belépő: 800/500 Ft

December 14.
Csángó karácsony
Somos, Szigony, Fanfara
Complexa
Belépő 1200Ft
Diákoknak, csángóknak
800 Ft
www.marczi.hu

December 8-10. P-Szo-V
KARÁCSONYI
KÉSZÜLŐDÉS

Vásár kézműveskedés,
Mikulás-csomagosztás,
süteményverseny
a budakeszi műv. házban.

December 8. péntek 19.30
KARÁCSONYI ELŐZETES:

vásárolós, ronahgálós
a Szindra Társulattal
Interaktív színházi este
minden korosztálynak!
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

December 9. szombat 19 óra
ÁCHIM KOVÁCS ANIKÓ
és SZENTHELYI JUDIT

koncertje
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

December 12. szerda 9.30
BELVÁROSI BETYÁROK

Megzenésített mondókák
1,5-7 éves korig
Belépő 1300 Ft
www.marczi.hu

December 13. szerda 19 óra
MAKSAMÉTA
HUMORKLUB

Vendég: KOLTAI RÓBERT
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Dec. 14. csütörtök 11 és 14.30
ÉNEKLŐ BETLEHEM

6-10 éves korig.
Belépő: 1600 Ft
www.marczi.hu

December 14. csütörtök 18.30
JÉZUS és a KIRÁLYOK

Antalffy Péter történésszel
Belépő: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Dec. 16. szombat 15-19 óra
LUCA-NAPI FORGATAG

Belépő: 1500 Ft/fő
www.marczi.hu

December 19. kedd 10 óra
IZEG-MOZOG!

csecsemőszínház
Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

December 25. hétfő 19 óra
KARÁCSONYI KALÁKA

Vendég: Szalóki Ági
és Major Gábor
Belépő: 2500 Ft
www.marczi.hu

FARMERGYŰJTÉSBŐL

EGYESÜLETI
TÁMOGATÁS
Az újrahasznosítás jegyében kidobásra szánt farmerokat gyűjtöttek Telkiben.
Az összesen 212 darab,
azaz 86 kg farmert veszprémi Oldblue (oldblue.hu)
szállította el. A cserébe
járó összeg a KOKUKK
Egyesület számláját gyarapította. Az akció decemberben folytatódik, ismét
a KOKUKK Egyesület
javára. A gyűjtést a
Pajtában
tartják,
a
Faluadventje vasárnapjain:

december 3-án
7:30 és 19 óra között,
december 10-én és 17-én
16:30 és 18:30 között,
valamint a

decemberi piacnapokon
(december 2., 16., 30.).
Információ:
Ruják Györgyi
Tel.: 06-70-621-5308.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
• 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.
• ÁPOLÓNŐT keresek nehezen
mozgó beteg időnkénti,
napközbeni ellátására.
Tel.: 06-30-786-8011
• VARRNI TUDÓ kollégákat
keresünk lakástextil
készítéséhez. Tel.: 06-20956-7566

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban
szakképzett kertészt keres, azonnali belépéssel,
teljes munkaidős munkakörben.
Kerti gépek használatában jártasság előny.
További információkért hívja Németh Juditot: 06-30-274-53-32

Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk!

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

• 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
• 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
• ANGOL ANGOL és OROSZ
oktatás, korrepetálás iskolásoknak, felkészítés érettségire és
középfokú nyelvvizsgára.
FORDÍTÁSOK készítése.
Tel.: 06-23-453-217, Budakeszi
• KIADÓ LAKÁSOK a Kossuth
utcában, 51 és 73 m2 külön
mérőkkel. Érd: Kórósi Miklós
06-30-403-7736
• Használt, de jól működő
MOSÓGÉPEK (1 db VA 860 és
1 db Hajdú Energomat) egyenként 1000 Ft-ért elvihetők.
Tel.: 06-30-922-6418 Budakeszi
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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,
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!

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

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

Villamossági Cikkek Diszkont Áruháza

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda

Tel.: 23/454-139,140; 30/567-8385; Fax.:23/454-141;

Dr Tamás Gabriella

Mindent egy helyen, ami a villanyszereléshez kell !

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ

Építkezéshez, lakásfelújításhoz külön engedmény !

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

Egyedi megrendeléseket is
felveszünk !

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

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

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés
¡

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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2071 Páty, Kovács Imre utca 7.
a Telki úton az első utca balra

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben
y

HÁZI HURKA, KOLBÁSZ,
PÁCOLT PISZTRÁNG
- Tőkehús
- Baromﬁ
- Házi zsír
- Friss tepertő
Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

- Disznósajt
- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak

ítóba
Vízlágy ta
t
sótable

k
25kg/zsá
t
F
0
0
.2
2

Nyitva tartás:: K, Sz
Sz, Cs
Cs P:
Cs,
P: 77-18
-18
-1
118
8 Sz
S
Szo
zo 77-13
-13
13 H
H, V
V:: zá
zárv
zárva
árv
rvaa

0623/343-324
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RÉSZMUNKAIDŐS

TARGONCÁS-RAKTÁROS
MUNKAERŐT KERESÜNK
Multinacionális vállalat Budakeszi bádogos áruházába
targoncás-raktáros részmunkaidős (heti 3 munkanap)
munkatársat (nyugdíjast is) keres azonnali belépéssel.
FELADATOK:

• Bádogos anyagok kiadása és átvétele, anyagmozgatás
• Alkalmanként áru kiszállítás 1,2 t maximális rak
tömegű zárt kisteherautóval.
• Az épülethez tartozó kert gondozása (fűnyírás,
bokrok gondozása, stb.)
FELTÉTELEK:

• Egészségügyi alkalmasság
• „B” kategóriás vezetői engedély
BÉREZÉS: megegyezés szerint
Targoncavezetői engedély megléte előny, hiánya esetén
a tanfolyam és vizsga költségeit cégünk állja.
JELENTKEZÉS: Stefánovics Attila kereskedelmi vezetőnél a +3630 1811 524-es telefonszámon vagy személyesen, előre egyeztetett időpontban a VMZINC bádogos
áruházban (Budakeszi, Kagyló u. 4-6.).

M E G N Y Í L T
SAZO-THERM Kft. néven megnyílt
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELVÉNYBOLTUNK
Pátyon, az Erkel utca 20. szám alatt, a Gagán Kft. udvarában!

TERMÉKEINK:
- alapszerelési anyagok
- ötrétegű, szénacél, ill. rézcső, hegeszthető
vascső, KPE cső
- Dunaterm radiátorok
- villany-, és gázbojlerek
- kazánok
- Economysoft vízlágyító
- 25 kg-os regeneráló só
- egyéb szerszámok (pl. fúrószár, vágókorong,
vízmérték, mérőszalag, vízpumpafogó, csővágó, stb.)
Vásárlóink számára lehetőség van pressgép kölcsönzésére is!
Építkezés, valamint házfelújítás esetén a gépészeti
anyagokra egyedi árajánlatot készítünk, amely ha elnyeri
tetszését, a nagyobb áruk kiszállításában (pl. kazán, bojler,
vízlágyító) segítünk!

Nyitva tartás: H-P: 7-16 | Szo: 8 -12
Tel.: 06-20-223-5335 | E-mail: sazotherm@gmail.com

Szeretettel várunk minden Érdeklődőt!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a temetőkről
és temetkezési szolgáltatásról szóló 1999. évi XLIII.
törvény 10. § (2) bekezdése, valamint a 145/1999.
(X.1.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint
tájékoztatja az Érintetteket, hogy a
NAGYKOVÁCSI KÖZTEMETŐBEN
(NAGYKOVÁCSI BELTERÜLET 212. HRSZ.)
AZ 1990. ÉVIG LEJÁRT HASZNÁLATI IDEJŰ
ÉS ÚJRA NEM VÁLTOTT
TEMETÉSI HELYEKET LEZÁRJA.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy a temetési
hely felett rendelkezésre jogosultaknak lehetősége van
– az elkövetkezendő hat hónapon belül – a temetési
helyek újraváltására.
A meg nem váltott temetési helyek
2018. április 30. napjától folyamatosan
felszámolásra kerülnek.
A lejárt temetési helyek listáját az önkormányzat
honlapján (www.nagykovacsi.hu, valamint a temetőt
üzemeltető
Nagykovácsi
Településüzemeltetési
Intézmény
honlapján
http://natu.nagykovacsi.hu)
találhatják az Érintettek, továbbá olvashatják a
Nagykovácsi Temető hirdetőtábláján.
A temetési helyek megszüntetésével kapcsolatosan
érdeklődni a 06-26-355-159, vagy a 06-30-190-9274
telefonszámon, illetve személyesen a temetőgondnoknál
(Nagykovácsi Temető), valamint a Nagykovácsi
Településüzemeltetési Intézménynél (Nagykovácsi,
Pók u. 58.) lehet.

15

A Z generáció és munkahelyek
közötti együttmködés elsegítése
Az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott iGEN projekt célja a munkaerpiac két meghatározó
szereplje, a munkaerpiacra belép Z generáció és a munkáltatók között lév szakadék áthidalása és az
együttmködés elsegítése, az ennek megfelel munkahelyi környezet megteremtésével.
MIÉRT ÉPPEN A Z GENERÁCIÓ?
A munkáltatók számos kihívással találkoznak manapság a változó munkaer-piaci trendeknek köszönheten. Egyrészt a munkaer
iránti kereslet hamarosan meghaladja a munkaer-piaci kínálatot, amely a tehetséges munkaerért folyó versenyt ersíti majd.
Másrészt ma már három különböz generáció dolgozik egymás mellett a munkahelyeken, akikhez most csatlakozik az új, ún. Z
generáció, akik gyökeresen eltér elvárásokkal érkeznek, ráadásul ezen elvárásokról eddig inkább csak feltételezéseink voltak.
A PROJEKT EREDMÉNYEI
A projekt legfontosabb eredménye egy olyan kézikönyv lesz, amely hasznos és könnyen beépíthet módszereket, eszközöket és jó
gyakorlatokat biztosít majd a kis-és középvállalkozások számára annak érdekében, hogy egy olyan vonzó és támogató munkahelyi
környezetet teremtsenek, hogy ezáltal képesek legyenek megtartani az új generáció munkavállalóit.
A Trebag Kft. és a partnerség többi tagja a projekt els szakaszában egy felmérést készített a Z generációs ﬁatalok és a cégek
képviseli körében, mely felmérés eredményeirl bvebben hamarosan a projekt weboldalán, illetve Facebook oldalán találnak
információkat

www.igenproject.eu
https://www.facebook.com/ProjectiGEN/

