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8. oldal
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8. oldal

Király Ildikó
9. oldal
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296 szavazattal Csenger-Zalán Zsolt nyerte a választást
A szavazatok teljes feldolgozottságánál Pest megye 2. választókerületében 30 990 szavazattal (44,14%) Csenger-Zalán Zsolt, a
FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője nyert. 296 szavazattal
lemaradva Szél Bernadett, az LMP társelnöke és miniszterelnökjelöltje követi 30 694 szavazattal és 43,72 %-kal. Császárné
Kollár Tímea (Jobbik) 8,44%-ot kapott. A választókerületben
a részvételi arány 78,71% volt. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt
jelöltje, Betlehem Csaba 2,19%-ot kapott. 0,86%-ot szerzett
Kósa Sándor (Demokrata Párt), 0,49 %-ot Gelencsér András
(Munkáspárt) és 0,18%-ot (ez 120 szavazat) Anyalai Béla
(Magyarországi Cigánypárt).
A választókerületben a
szavzók egyértelműen
a FIDESZ-KDNP-t tartották a kormányzásra
legalkalmasabbnak a
pártlistákra
leadott
szavazatok
alapján.
Az is egyértelmű, hogy
az LMP-re a szavazók meghatározó többsége nem bízná az
ország kormányzását.
Az LMP-re leadott
szavazatoknál viszont
jóval nagyobb arányban
fogadták volna el Szél Bernadettet országgyűlési képviselőnek.
A kampányban pártelnöki és miniszterelnöki pozíciójának
köszönhetően erősen felülreprezentált versenytársával szemben
azonban Csenger-Zalán Zsolt ugyan csak 296 szavazattal, de
megnyerte a választást és sikerült megtartania a választókerületet.
A választókerület tizenhét települése közül Budaörsön,
Telkiben, Nagykovácsiban, Budakeszin és Remeteszőlősön
Szél Bernadett nyerte a szavazást, a többi 12 településen
Csenger-Zalán Zsolt került ki győztesen. Szél Bernadettet Tök,
Pilisszentiván, Perbál, Zsámbék és Piliscsaba utasítja el leginkább.

KÉTHARMADDAL

NYERT A

FIDESZ-KDNP

Közel 70%-os rekord részvétel mellett a 106 egyéni választókerületből 91-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert,
nyolcban az MSZP-Párbeszéd szövetség, háromban a DK.
A Jobbik, az LMP és az Együtt egy-egy egyéni mandátumot szerzett. Rajtuk kívül egy független (Pécsről Mellér Tamás) került
még be az országgyűlésbe.
Országos listáról a Fidesz-KDNP 42, a Jobbik 25, az
MSZP-Párbeszéd 12, az LMP 7, a DK 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott.

SZAVAZATI

JOGOT KAPOTT A NÉMET
NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓ

Ritter
Imre,
a
Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzatának listavezetője, aki szintén a Fidesz politikusa,
annyi szavazatot kapott (25 658), hogy szavazati jogot jelentő,
kedvezményes mandátumot szerezve szándékai szerint mind a
tizenhárom nemzetiség érdekét képviselheti majd a parlamentben. Hangsúlyozta: ezzel 85 év után történelmet írtak, ugyanis
a magyarországi németeknek utoljára 1933-ban volt képviselete
a parlamentben.
A budaörsi politikus, aki jelenleg az Országgyűlés német
nemzetiségi szószólója, közölte: parlamenti munkájában a
német oktatási-nevelési intézményhálózat és -rendszer bővítésére, minőségi javítására koncentrál majd. Szeretné, hogy a a
magyarországi németek az anyaországukkal és bármely európai
országban élő német nemzetiséggel zavartalan és folyamatos
kapcsolatot tarthassanak.
Az országos nemzetiségi szavazati arányok: német (25 658
szavazat), cigány (5 586), horvát (1 689), szlovák (1 213),
ruszin (511), román (419), szerb (281), ukrán (249), a szlovén
és a lengyel (196), az örmény és a görög (148), bolgár (96).

MINDEN VÁLASZTÓKERÜLETI EREDMÉNYT
MEGTÁMADTAK, AHOL VESZTETT AZ ELLENZÉK

Jelentkezz internetes oldalunkon: www.eurofamily.hu,
E-mailben: karrier@eurofamily.hu,
vagy hívd a (06 88) 508-290-es telefonszámot
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A Nemzeti Választási Bizottsághoz mintegy 180 fellebbezés
érkezett be. Azért ilyen sok, mert lényegében minden választókerületi eredményt, ahol nem az ellenzék nyert, megtámadtak. A fellebbezések egy nyomvonal szerint, egy szövegtörzsre
készültek, és alapvetően országos jelenségeket vetettek fel. Ezek
egy részét a szavazást követő három napon belül lehetett volna
megtámadni. A konkrét szavazókerülethez köthető kifogások
esetében a NVB április 27-ig meghozta a döntéseit, melyek ellen
a Kúriához lehetett fordulni.
Pest megye 2. választókerületét érintően Szél Bernadett és
a Lehet Más a Politika külön-külön fellebbezett a választási
eredmény ellen Szél Bernadett beadványát a NVB elutasította
(839/2018.). A jelölt jogorvoslati kérelemmel nem fordult a
Kúriához. Az LMP választókerületünket érintő fellebbezését a
NVB szintén elutasította (945/2018.). A Kúriához intézett jogorvoslati kérelmükre azonban a bíróság helybenhagyta a NVB
határozatát.
A választás eredménye Pest megye 2. választókerületében
tehát véglegesnek tekinthető.
(MTI/Iránytű)
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Pest megyei hírek

Megújul a Széna tér
2019 végére megújul a II. kerületi
Széna tér. Tarlós István főpolgármester március 21-én sajtótájékoztatón közölte: a felújított Széll Kálmán
térhez méltó, megnövelt zöldterülettel
rendelkező Széna tér jön létre.
Várhatóan a buszpályaudvar más helyre
kerül, megszűnik az Ostrom utca és a
Hattyú utca közötti parkoló, s a két utca
térhez kapcsolódó szakaszát is felújítják.
A főpolgármester hangsúlyozta, a kormány
átvállalta a főváros 2010 előtt felhalmozott, 251 milliárd forintos adósságállományát, és ez megadta azon fejlesztések
elindításának lehetőségét, amelyeknek már
korábban meg kellett volna kezdődniük.

Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) kerületi
polgármester közölte: a Széna tér 2,5
milliárd forintos költségvetésű megújítása
a Blaha Lujza tér rekonstrukciójával együtt
bekerült a főváros idei költségvetésébe.
Szólt arról, hogy 2010-ben adták át a többi
között a felújított Lövőház utcát, amelynek
egy részét sétálóutcává alakították, megújult
a Marczibányi Téri Művelődési Központ és
a Központi Statisztikai Hivatal könyvtára.
A Millenáris parkot 17 milliárd forintból
fejlesztik, lesz egy 2,5 hektáros közpark
és alatta egy ötszáz férőhelyes mélygarázs.
Összességében Bel-Buda központjában
25 milliárd forintos fejlesztés valósult meg
az elmúlt tíz évben.
(MTI)
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Augusztusig felújítások
az M1 autópályán
A Budapest és Tatabánya közötti
sszakasz tavaszi-nyári javítására mintegy
4
4,5 milliárd forintot fordítanak.
A
Az M1 az ország egyik legrégebbi autópály
lyája, Budapesthez közeli szakaszai
n
negyven éve készültek el. A fejlesztési
ttárca intézkedéseket tesz a sztráda
2
2x3 sávosra bővítésének felgyorsítására.
A már zajló beavatkozásokon túl, az
o
országos komplex útfelújítási program
rrészeként az M1 Hegyeshalom felé
v
vezető oldalán, 2,5 kilométeres szakaszon
B
Biatorbágy térségében, valamint egy 11,75
k
kilométeres szakaszon a HerceghalomB
Bicske vonalon is végeznek majd sávfelú
újítást. (MTI)

Átadták a MOME műterem- és médiaházát
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
március 23-i nyílt napján mutatták
be az intézmény új műterem- és
médiaházát. A kormány 2014-ben
döntött a MOME fejlesztéséről, melyre
19,4 milliárd forintot biztosított.
Fürjes Balázs, a budapesti fejlesztések
kormánybiztosa hangsúlyozta, a designra
épülő ipar a magyar gazdaság és kultúra
egyik kitörési pontja, a most zajló
beruházás eredményeként pedig a világ
egyik legjobb designegyeteme és alkotó-

Telephely-pályázat
Pest megyei kkv-knak
A 4,5 milliárd forint keretű pályázat a
kormány Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos
támogatási programjának idei második
pályázati kiírása. Pályázhatnak a Pest
megyei székhelyű vállalkozások meglévő
telephelyeinek átalakítására, modernizációjára és bővítésére, illetve telephelyek kiváltására új telephely vagy épület építésével.
A pályázat keretében minimum 20,
maximum 100 millió forintos támogatás
igényelhető. Önállóan nem támogatható
tevékenységként kapcsolódó eszközbeszerzésre, megújuló energiaforrás
beszerzésére, bemutatóterem vagy iroda
építésére, belső parkolók kialakítására is
lehetőség nyílik.
A kérelmeket május 21-én reggel 8
órától nyújthatják be a pályázók a www.
allamkincstar.gov.hu oldalon. A benyújtásra 30 nap áll rendelkezésre.
(MTI)

központja születik meg Budapesten.
A 2019-re befejeződő, 15 ezer m2
parkban 30 ezer m2 oktatási és kulturális
tér fejlesztésének köszönhetően világszínvonalú műhelyek, hangstúdiók, fotóműhelyek, filmstúdiók, tárgyalkotó műhelyek
épülnek, létrejön egy mindenki számára
látogatható egyetemi könyvtár, a kutatási
központ pedig még több saját bevételhez
juttatja a MOME-t.
Fülöp József rektor hozzátette: a
beruházás első ütemeként a műhelyház
már tavaly elkészült, most a média- és

műteremházat is birtokba vehették a
hallgatók. Megújult a Gondűző villa,
következik a mesterképzésnek otthont
adó főépület rekonstrukciója, felépül
az alapképzést szolgáló MOME Base,
az új főbejáratként és közösségi térként
működő MOME Ground, a kutató- és
tudásközpont (MOME Up) épületei, s
elkészül a parkrekonstrukció is.
(MTI)

Uszoda lesz Máriaremetén
A tervek szerint 2019 első felében nyílik
m
meg a máriaremetei Gyarmati Dezső
U
Uszoda. A 2013-ban elindult sportcélú
ffejlesztés eredményeként 2014-15-ben
a
adta át az önkormányzat a labdarúgóéés teniszpályákkal, ingyenesen haszn
nálható szabadidőparkkal és kutyaü
ügyességi pályával működő Pokorny
JJózsef Sport- és Szabadidőközpontot.
A központ közvetlen szomszédságában
lé
létesül 2018-19-ben hétmilliárd forintos
b
beruházással a vízilabda-utánpótlás
n
nevelésére épülő sportuszoda.

Az 50x25 méteres versenymedence mellett egy 20x10 méteres tanmedence,
kétoldali nézőtéri lelátó, büfé és fitneszterem is létesül. Egy 33x20 méteres
téliesíthető kültéri medence vízilabdamérkőzések megtartására is alkalmas
lesz. A nemrég megalakult II. kerületi
vízilabdaklub egyik legfőbb törekvése
a környékbeli oktatási intézményekkel
való együttműködés. A klub elindítja
a „háztól házig vízilabda”-programot,
hogy a gyerekek eljussanak az iskolából
az uszodába. (MTI/Budai Polgár/Iránytű)

Új híd éépül
ül az Ipolyon
I l
Ú
Új híd épül Ipolydamásd és a
sszlovákiai Helemba község között Pest
m
megye
önkormányzatának
jelentős
k
közreműködésével. Valaha 47 híd kötötte
ö
össze az Ipoly partjait. Az 50-es évekre
ccsak négy maradt.

BUDA

KÖRNYÉKI

A két ország kormányának pozitív
hozzáállása lehetővé teszi, hogy újraépüljenek egykori hidak, melyek nem csupán
a régió, hanem a V4-ek gazdasági,
kulturális kapcsolataira is élénkítően
hathatnak.

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. június 25-én 12 óra.  ISSN 2060–2510
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Veszélyes gyerekjátékokat tiltottak be
Gyerekhinta,
játékbaba,
gyerekszandál és számos
különböző játék esetében
alkalmazott szankciót a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya
a múlt havi ellenőrzéseiket
követően. Megtiltották a
veszélyes termékek további
forgalmazását, és bírsággal
sújtották a forgalmazókat,
amelyeknél utóellenőrzéseket is végeznek majd.

A

VESZÉLYES,

KITILTOTT TERMÉKEK:
– Dorex márkajelzésű, Art.
5036 azonosító jelölésű
laphinta;
– CSCK.S márkajelzésű, X-738
modelszámú lányka szandál;
– Fashion girl megnevezésű,
NO.0102 azonosítójú
játékbaba;
– Mermaid márkanevű, NO.916
modelszámú, 5B041-C-C-C0432-002
cikkszámú játékbaba;
– Laraine megnevezésű, NO.9933
modelszámú játékbaba;
– Xie Tai márkájú, NO.6617A típusú
játék babakocsi;

– Keyzi márkájú, Agata típusú
egyrészes lányka fürdőruha;
– Metalcar.hu feliratú, 1054
típusú, 5997421710548
vonalkódú műanyag hinta;
– Keyzi márkájú, Sylvia típusú,
5907441610100 vonalkódú
egyrészes lányka fürdőruha;
– BOST márkanevű, LD-078C
azonosító jelölésű akkumulátoros fejlámpa, akkumulátor
töltővel;
– Lovely Pretty Angels
márkajelzésű, NO.LY-1911
azonosító jelölésű játék baba;
– GD Guang Da márkajelzésű,
Dance of Youth megnevezésű, 514 modelszámú
játékbaba
– TUTU LOVE márkájú, Doll
Stroller felirattal ellátott,
886A típusú játék babakocsi
A termékeket a kínai üzletekben
és kisebb játékboltokban forgalmazták.
A veszélyes termékekről az
alábbi linkekre kattintva tájékozódhat:
https://ec.europa.eu;
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/
veszelyes-termekek;
http://www.piacfelugyelet.hu
Pest Megyei Kormányhivatal

Az avarégetés szabályai
A lakosság egészsége, a környezetünk
tisztasága miatt a kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell.
Ha ez nem lehet, a nem komposztálható zöld hulladék a budakeszi járás
legtöbb településén elégethető, de csak
ingatlanon belül. Közterületen égetni
mindenütt tilos.
REMETESZŐLŐSÖN az avar és kerti
zöldhulladék égetése március 15. és április
15. között, illetve október 15. és november
15. között csak hétköznapokon 8 – 17 óra
között lehet, az év egyéb időszakában
kerti hulladék égetése tilos.
BUDAKESZIN az avart és a kerti
hulladékot tavasszal március 1. - május
31-ig, ősszel szeptember 1. – november
30. között lehet égetni, de ezen belül
is kizárólag pénteken 8-21 óra között,
szombaton 8-12 óra között, az ünnepnapok kivételével.
NAGYKOVÁCSIBAN a kerti hulladék
kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan
tulajdonosa gondoskodik, lehetőleg
komposztálással. A kerti hulladék égetése
tilos.
ZSÁMBÉKON október 1-jétől április
30-ig munkanapokon és szabadnapokon
(szombat) lehet kerti hulladékot égetni.
BIATORBÁGYON a nem komposztált
kerti hulladék nyílt téri égetése február
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1-jétől május 31-ig és szeptember 1-jétől
november 30-ig hétfőn és pénteken 8-20
óráig megengedett. Munkaszüneti- és
ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.
BUDAÖRSÖN kerti hulladék nem
égethető a rendszeres háztartási hulladék
elszállításába bekapcsolt ingatlanokon.
Az ezen kívül eső ingatlanokon égetni
kizárólag március-áprilisban, valamint
október-novemberben keddi és szombati
napokon 9 és 18 óra között lehet.
PÁTYON a kerti hulladék, avar égetésének időpontja egész évben minden hét
hétfője. Ha ez munkaszüneti nap, akkor
a soron következő munkanap, kivéve a
tűzgyújtási tilalom időtartamát.
PERBÁLON a kerti hulladék nyílttéri
égetése kizárólag március 1-től május
31-ig, valamint szeptember 1-től
november 30-ig engedélyezett, kivéve a
szombat, vasárnap, valamint ünnepnap
és munkaszüneti napokat. December
1-től február 28-ig, valamint június 1-től
augusztus 31-ig a kerti hulladék nyílttéri
égetése szigorúan tilos.
TELKIBEN ingatlanon belül kerti hulladékot égetni kizárólag munkanapokon,
március, április, szeptember, október,
november hónapokban, reggel 8-tól 19
óráig lehet.
BUDAJENŐN teljes körű tűzgyújtási
tilalom áll fenn az avar és kerti hulladék
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Vaddisznók lakott
területen
Tisztelt Szerkesztőség!
A vaddisznó befogási cikkükhöz egy
lehetséges befogási pontot ajánlanék.
Budakeszin a Jókai tértől az erdő felé
sétálva négy-öt ház után érjük el az
erdőt. Mielőtt az erdőbe beléphetnénk,
a gépkocsik útját négy-öt, kb. 15 cm
vastag és 1,5 méter magas, barnára festett
oszlop zárja el. Ha az oszlopok között
átmegyünk és jobbra fordulunk, néhány
méterre találunk egy régi fapadot, aminek
a lábait ácskapocssal fogták össze, mert
valakik ki akarták vágni.
Ha nekem ételmaradékom van (mindegy,
hogy az nyers, vagy főtt zöldség, tészta),
amikor az erdőbe megyek, a pad mögé
öntöm ki kb. 1,5 méterre. Másnap az
ételmaradékot már nem találom. Ezen a
télen 15-20 alkalommal megették a vadak
mindazt, amit kiraktam.
Név és cím a szerkesztőségben
Tisztelt Levélíró!
Köszönjük, hogy felhívta társaságunk
figyelmét a vaddisznók lehetséges befogási
helyére!
Ahogy korábbi hírünkből is olvashatta, a
lakott települések mellett a Pilisi Parkerdő
hatékonyan csökkenti a vaddisznók
létszámát élvefogó csapdák alkalmazásával.
Nyomatékosan kérjük azonban, hogy
ne hordja ki az ételmaradékot az erdőbe,
ne etesse a vaddisznókat a lakott terület
határán! A vaddisznók belterületi megjelenésének az egyik fő oka éppen az,
hogy a lakók több helyen ételmaradékot
szórnak ki az erdő szélére, akarva-akaratlanul etetve és odaszoktatva az állatokat.
Az erdőgazdaság munkatársai azért fogják
be a vaddisznókat, mert ezek az állatok
ekkora létszámban nincsenek jó helyen a
belterületen. De ha a lakosság folyamatosan táplálékot kínál a számukra, akkor a
befogottak helyére mindig újabb és újabb
példányok érkeznek, így teljesen értelmetlenné válik a munkánk.
Fontos tudni azt is, hogy a kiöntött
ételmaradék jelentősen szennyezi a környezetet, elcsúfítja a mások által egészséges
kikapcsolódásra igénybe vett parkerdőt.
Köszönjük, ha a fenti szempontokra tekintettel a jövőben nem az erdőben, hanem
a hulladékgyűjtőben helyezi el az ételmaradékokat!
Pilisi Parkerdő Zrt
égetése esetében akkor, ha az önkormányzat közösségi gyűjtő komposztálókat
helyez ki a község területén. A kerti
hulladékégetést egyébként vasárnap és
ünnepnap kivételével szélcsendes időben
szabad végezni.
HERCEGHALMON június 1. és
augusztus 31. között tilos az égetés.
Az ezen kívül eső időszakban kizárólag
pénteken lehet égetni, ingatlanon belül.
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Stabil a költségvetés
Budakeszi önkormányzatának költségvetését 2018.
február 22-én fogadta el a
képviselő-testület. A nagyberuházások mellett kisebb
fejlesztésekre,
szűkebb
lakókörnyezetek látványosabb fejlesztésére is lesz
lehetőség stabil, átgondolt
és takarékos gazdálkodással.
A költségvetés főösszege
átlépte
a
hárommilliárd
forintos határt, így 2018-ban
3.610.925.000 forintból gazdálkodik az önkormányzat,
mely 1,6 milliárd Ft értékű
fejlesztést takar.
Az önkományzati intézmények (bölcsődék, óvodák,
egészségügyi, szociális és
kulturális
létesítmények)
tekintetében 2018-ra is
elmondható, hogy a működtetéshez szükséges személyiés tárgyi feltételeket a
korábbi évekhez hasonlóan
biztosítjuk. A 910 milliós
összeg 64%-át állami normatívából kapjuk, amit az
önkormányzat 327,1 millió
forinttal (36%) egészít ki.

2018. évi fejlesztések:

Felújítják a tájházat

Bruttó (eFt)

Forrás

1. Kerekmez iskolaépítés

500 000

Önkormányzat

2. MLSZ sportpályaépítés

20 400

Önkormányzat

3. Csapadékvíz önrész

12 000

Önkormányzat

4. Vis Maior pályázat

100 504

5. Vis Maior pályázat önrész

12 352

DAKES

ZI

Állam
Önkormányzat

6. VEKOP pályázat

119 000

EU

7. Pest megye útépítés

150 000

Állam

Az önkormányzat kétmillió forintot
nyert az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
pályázatán,
a
Kubinyi Ágoston Program keretében.
Az összeg a Budakeszi Helytörténeti
Gyűjtemény és Tájház infrastrukturális fejlesztésének I. ütemére
fordítható. A Fő u. 127. alatti
tájházat Budakeszi önkormányzata
adta használatba a német önkormányzatnak.
A támogatást a homlokzati
nyílászárók cseréjére és a homlokzat átalakítására fordítják. Az
átalakítás az év végéig befejeződik.

8. Önk. tul. belter.utak - önrész

8 000

Önkormányzat

Szivárvány óvodaépítés
önrész

70 000

Önkormányzat

10. Közvilágítás fejlesztése

157 000

Fejlesztési hitel

fotópályázat Budakeszin

11. Orvosi rendel átalakítása

270 000

Fejlesztési hitel

12. 0165/18 hrsz. feltáró út

28 000

Fejlesztési hitel

13. Orvosi rendel - energetika

47 000

EU

14. Vállalkozói park - önrész

50 000

Önkormányzat

15. Bölcsdefelújítás

45 000

Állam

16. Széchenyi Ált. Isk. tet

10 541

Önkormányzat

17. Polg. hiv. eszközfejlesztés

10 033

Önkormányzat

Fotópályázatot hirdet Budakeszi
önkormányzata a település épített
és természetes környezeti, kulturális
értékeinek, eseményeinek, hagyományainak, maradandó értékeinek, a
lakók mindennapi életének bemutatására. A téli-tavaszi képek beadási
határideje 2018. május 14., a nyáriőszi képeké 2018. november 22.
16 óra.
A pályázat részletei megtalálhatók a városháza honlapján:
https://varoshaza.budakeszi.hu

9.

Mindösszesen:

1 634 830

Négy évszak –

Az önkéntes tűzoltók és egy fiatal vízilabdázó a díjazott
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére rendezett önkormányzati ünnepségen
Budakesziért
emlékéremmel
tüntették ki a Budakeszi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet az Észak-Budai
és az Érdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetői, a II. Kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
parancsnoka, valamint a budaörsi,
rózsadombi és zsámbéki önkéntes
tűzoltó
egyesületek
képviselői jelenlétében. A kitüntetést
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester adta át ifj. Hidas
Mátyás elnöknek.
Az egyesület jogelődje 1923-ban
alakult, s az 1950-es évekig működött. A szervezetet ifj. Hidas Mátyás és
Schrotti János hívta újra életre 2015-ben.
Tűzoltási, tűzmegelőzési, polgárvédelmi,
mentési, valamint katasztrófavédelmi
feladatokat látnak el, elsősorban Budakeszi
közigazgatási területén. Budakeszi önkormányzatától 2015 júniusában egy muzeális értékű tűzoltó szekeret kaptak. Sikeres
pályázatokkal bővítették eszközparkjukat.
2016-ban Franciaországban sikeresen licitáltak egy kétezer liter víz szállítására
alkalmas tűzoltóautóra. Budakeszi testvérvárosa, Delbrück-Westenholz önkéntes

minden tagja sportember. Édesanyja
kézilabdázott, édesapja síugró volt,
testvére, Bence szintén vízilabdázik az
Újpestnél. A fiúkat a szülők a FaragóCsapó féle vízilabda-iskolába íratták.
Kristóf vízilabdázó pályafutása olyan

tűzoltósága 2017 elején egy Fiat Ducato
típusú tűzoltóautót adományozott a budakeszieknek.Időközben az egyesület tagjainak száma a kezdeti tízről tizenkilencre bővült. Idén már tizennégyszer vonultak ki segítséget nyújtani. Sokszor ők
érnek ki elsőként a helyszínre és kezdik
meg a mentést.
A Budakeszi Ifjúsági díjat a 21 éves
Szatmári Kristóf magyar (2013 serdülő)és világbajnok (2014 U18) vízilabdázó
kapta. A Budakeszin élő Szatmári-család

meredeken ívelt felfelé
2016
felfelé, hogy 2016ban az egyik legerősebb hazai klub, a
bajnoki címvédő Szolnoki Vízilabda Sport
Club leigazoltatta csapatához az akkor
még utánpótláskorú fiút. 2017 nyarától a
Pécsi Vasutas Sportkör vízilabda-szakosztályának csapatát erősíti.
(x)
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Budakeszi 300 milliót nyert
csapadékvíz-elvezetésre
Pest megye a fővárossal együtt a KözépMagyarország régióhoz tartozik, amely
az uniós besorolás szerint fejlett régiónak
számít Budapest átlagnál magasabb
fejlettségi mutatói miatt, ezért az ország
más részeihez képest jóval kevesebb uniós
támogatáshoz jut. Ennek ellensúlyozására
a kormány a Pest megyei önkormányzatok
és vállalkozások fejlesztéseire 2016 és
2021 között 80 milliárd forintos célzott,
hazai költségvetési forrás biztosításáról
döntött. Ennek része a mostani pályázat
is. A kormány megyei fejlesztő programjának negyedik felhívására akkora volt
az igény, hogy a tárca az eredeti keretöszszeget 230 millió forinttal emelte meg.

Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg 300 millió forint volt. Budakeszi önkormányzata a pályázaton
nyert összeget 15,6 millió forint önrésszel egészíti ki, s a makkosmáriai
városrészben használja fel. A bélelt, nyílt
csapadékvíz-elvezető árok egyik ága a
makkosi templomtól indul a Makkosi
úton, befordul az Árnyas utcára, ahonnan
a Kert utcába torkollik. Az árok másik
ága a Kert utcán fut végig. A két árok a
Kert utca Árnyas utcai kereszteződésében
egyesül, ahonnan fedett árokként fut a
MOL-kútnál a patakba.
MTI/Pest megye Önk/Iránytű

Prohászkás sikerek Keszthelyen
A Keszthelyi Újkori Középiskolai
Helikoni Fesztivál nem csak az ország,
hanem Európa egyik legszínvonalasabb
összművészeti rendezvénye. Több, mit
háromezer diák, több száz pedagógus és
felkészítő tanár vesz részt a programokon,
a diákok harminc kategóriában mérhetik
össze képességeiket.
Az idei fesztiválon nyolcvannégy diák és
három pedagógus képviselte a Prohászka
Ottokár
Katolikus
Gimnáziumot.
A következő eredményekkel tértek haza:
– vegyeskar (70 fő): arany minősítés
– fiú kamarakórus: ezüst minősítés

– POKG színjátszókör (20 fő): arany
minősítés
– hangszerszóló – Rétháti Júlia: arany
minősítés
– vers- és prózamondás – Szűcs Panna:
arany minősítés
– mozgókép – Süli Laura: ezüst
minősítés
– kamarazene – a Czövek Erna Zeneiskola furulyaegyüttese: ezüst
minősítés
– néptánc szóló – Pákozdi Bori
és Monostori Ivett különdíjban
részesült.
Fodor András

Halálos gázolás
a városházánál

A nemzeti értéktár része a
zeneiskola jó gyakorlata

Február 2-án pénteken
délután egy autó
elgázolta Kiss József
amatőr színészt, az
Argo-filmek Tysonját
a városháza előtti
zebrán. Az 51 éves
férfit egyik fia kísérte.
Bár az átkelést járdasziget segíti ezen
a zebrán, a rosszul
megvilágított terület
miatt az autósok nehezen veszik észre a
gyalogosokat. A sérültet a tűzoltóorvos
és a mentők újraélesztették, de kórházba
szállítás közben belehalt súlyos koponyaés gerincsérüléseibe.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához
beadott pályázatával a budakeszi Czövek
Erna Zeneiskola elnyerte a Magyar
Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár
címet. A Jó gyakorlat címmel beadott
pályázatuk szintén nyert, s bekerült a
Nemzeti Értéktárba. Az elismerésről az
oklevelet 2018. február 26-án vették át.
A Családi hangversenyen, melynek a
szervezője Tassi-Ködöböcz Judit zongoratanárnő, többféle variációban léphetnek
fel a növendékek, például zongora négykezesek testvérrel, apával, anyával, nagyszülőkkel, vagy testvérek közös játéka
hegedű-klarinét, furulya-gitár. Volt rá
példa, hogy egy egész család lépett fel egy
kis házi muzsikával.

Lélegeztető központ a Korányiban
Az országban egyedülálló, krónikus lélegeztetési centrum kezdte meg működését
az Országos Korányi Pulmonológiai
Intézetben. A február 22-én átadott
osztálynak helyet adó épületet 150 milliós
kormányzati forrásból újították fel olyan
betegek segítésére, akik már évek óta gépi
lélegeztetésre szorulnak. A tüdőgyógy-
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ászati ellátás legmagasabb szintjét
képviselő országos intézet területén, önálló
épületben, egyágyas szobákban, otthonos
körülményeket teremtve, mintegy háttérszolgáltatást biztosítva tudják elhelyezni
a különböző betegségek miatt hosszú időn
át, akár éveken, évtizedeken keresztül
gépi lélegeztetésre szorulókat.
(MTI)
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Kezdődik a romkert
helyreállításának
első üteme
A budakeszi római katolikus plébánia
2017 júliusában harmadszor indult
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyházi épített örökség védelme és
egyéb beruházások című pályázatán a
Havas Boldogasszony római katolikus
plébániatemplom és környékének
helyreállítására 14,7 millió forint
végösszeggel. A terveket Dr. Déry
Attila Ybl-díjas építész készítette.
A pályázat ezúttal sikeres volt, de csak
négymillió forint támogatást nyertek,
ezért a teljes körű felújítás első ütemét
valósítják meg – számolt be lapunknak
Filó Kristóf kanonok plébános és Kőrösiné
dr. Merkl Hilda, a Széchenyi Baráti Kör
vezetője. Budakeszi önkormányzata
idei költségvetési rendeletében kétmillió
forinttal járul hozzá a terv megvalósításához.
Az első ütem feladatai a templom oldalbejárata előtti szakasz akadálymentesítése
teljes szélességében, új fakorlát és lépcső
építése, a romokból kihullott kövek visszaépítése és pótlása, majd állagmegóvása,
tereprendezés és egyszerű parkosítás.
A munkák ideje alatt a templom oldalbejárata mindvégig zárva lesz. A teljes
munkaterületet elkerítik.
A projekt lebonyolításában Dr. Déry
Attila mérnök, tervező, Menczinger Tibor
mérnök, építésvezető, a Szépítő Egyesület,
Budakeszi Város Német Önkormányzata
és a Széchenyi Baráti Kör vezetői vesznek
részt.

Elhunyt
Hargitay Lajos
Életének 87. évében,
2018. február 19-én,
elhunyt
Hargitay
Lajos, Wass Albert
egykori munkatársa,
akivel
évtizedekig
közösen működtette
az Amerikai Magyar
Szépmíves
Céhet.
Kiadójuk 19 magyar
és 43 angol nyelvű,
főként ismeretterjesztő könyvet és
folyóirat-sorozatot adott ki, melyeket
díjtalanul küldtek meg amerikai középiskoláknak és egyetemi könyvtáraknak
azzal a céllal, hogy megértessék Erdély és
az erdélyi magyarság problémáját.
Hargitay Lajos az éppen tíz éve,
2008. január 12-én a budakeszi Fő téri
parkban avatott Wass Albert-szobor
felállításában is tevékenyen részt vett.
Kezdeményezését a budakeszi Jobb
Kor Polgári Egyesület karolta fel, s egy
meghívásos pályázat eredményeként
Gábor Emese, budakeszi képzőművészt
bízta meg a mellszobor elkészítésével.
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Az AWS-é a legjobb magyar dal

Fotó: Kaszner Nikolett

Az AWS (Ants With Slippers = papucsos hangyák) egy alternatív rock–
metal, post-hardcore zenekar, amit
2006 nyarán alapított Brucker Bence,
Kökényes Dániel, Siklósi Örs és Veress
Áron. Eddig három kislemezt, három
nagylemezt, és hét videoklipet adott
ki a javarészt a budakeszi Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnázium volt
diákjaiból álló zenekar. Február 24-én
ők nyerték meg A Dal 2018 showműsort. A zsűri kiválasztotta négy
döntős közül szavazataival a közönség
állította őket a dobogó legfelső fokára.
A Viszlát nyár lett Magyarország
legjobb dala, és így az AWS képviselheti
Magyarországot a LXIII. Eurovíziós
Dalfesztiválon május 8-12. között a
portugál fővárosban. Május 2-án már
Lisszabonban próbálnak, az Eurovíziós
Dalfesztivál színpadán. Portugáliában
egy helyi stáb segítségével már leforgatták bemutatkozó kisfilmjüket,
melyet május 10-én közvetlenül az
előadásuk előtt láthatunk majd.
Az AWS május 10-én a második elődöntőben tizennyolc ország közül 13. fellépőként áll színpadra. A cél az első tíz
helyezés egyike, hogy aztán május 12-én
újra, már a döntőben szurkolhassunk a
magyar metálosoknak. Elutazásuk előtt
még nyilatkoztak lapunknak.

 Mi indította az alapítókat, hogy zenekart
hozzanak létre? Hogyan kezdődött?
 Bence: Mindegyikünk játszott már
előtte különböző formációkban. Én
Danival és Örssel a Conquistadorban,
a Konnektorban pedig szintén Örssel
és Ronival zenéltem együtt. Akkoriban
nagyon sok jó „prohászkás zenekar” volt,
rendszeresek voltak a sulis, művházas
koncertek és fesztiválok. Az egyik ilyen
volt a prohászkás diákok által szervezett
„MIA FESZTIVÁL”, ahol a srácokkal
mindkét korábban említett formációnkkal
felléptünk, utána pedig megnéztük a többi
zenekart. Annyira inspiráló volt látni,
hogy milyen jó bandák játsszák a jobbnál
jobb dalaikat, hogy Ronival elhatároztuk,
csinálunk egy olyan zenekart, ahol kicsit
összetettebb, komplexebb dalokat fogunk
írni. Ehhez csatlakozott később Örs,
majd Dani, a végeredményt pedig 2006
júniusában a gimnáziumunk felső tornatermében rendezett koncerten mutattuk
meg először a barátainknak és ismerőseinknek.
 Eddig megjelent nyilatkozataik szerint
modern metalként határozzák meg a zenéjüket.
Miért ezt érzik magukhoz a legközelebb?
 Bence: Nehéz pontos definíciót mondani
arra, amit csinálunk, ezért nem is annyira
szeretjük behatárolni. Ahányan vagyunk,
annyiféle hatást hozunk be egy-egy dalba.
Így lehet az, hogy egy
dalunkban szerepelhet
egy kemény metalos
zenei alap, egy popos
refrén, egy poszt-rockos
elszállás és így tovább.
Az biztos, hogy mindig
is törekedtünk arra,
hogy a megszólalásunk
naprakész legyen, ezért
szoktuk a modern jelzőt
használni, a metal pedig
gyakorlatilag
minden
zenére illik, amiben
lehangolt torzított gitárok
vannak.
Igyekeztünk
nem túlgondolni ezt a
dolgot.
 Soma: A modern metal
itt szerintem nem egy
konkrét műfaj, inkább
az egész hangzásvilágra
értendő. Az egész megszólalása élőben vagy
koncerten, ez az a
kontrasztosság, amiről a
Bence is beszélt a stílusok
kapcsán. Ahányan vagyunk, annyian hallgatunk még többféle zenét,
ráadásul elég sokféle
stílust, de vannak elképzeléseink arról, hogy mit
szeretnénk hallani a
muzsikánkban. Nálunk
mindenki szeret popzenéket és kalapáló metál

számokat is, ez biztosan fontos része az
AWS-nek.
 A gimnázium után hogyan alakult az életük?
 Bence: Sajnos időközben Ronin kívül
mindenki beköltözött Budakesziről a
fővárosba. Erre részben a tanulmányaink
miatt, részben az önállósodás és a
munka miatt volt szükség. Én főállásban
hangmérnök/producerként dolgozom az
ország egyik vezető hangstúdiójában,
valamint több TV-s produkció kisebb-nagyobb zenei dolgai köthetőek hozzám.
Dani szintén zeneközeli munkát végez,
gitárt oktat és zenekarokat fuvaroz,
újabban pedig reklámzenéket szerez.
 Örs: Én felbujtóként dolgozom (nevet)
 Soma: Engem még várnak vissza pár
órára a gimibe... Picit több mint másfél éve
gitározom egy pop zenekarban, a Margeban. Igyekszem minél többet zenét írni,
gyakorolni és képezni magam hangtechnika
ügyileg. A zene fontos igazán, de szeretem
a kávé illatát is. Gimnázium óta laktam
már pár helyen, jelenleg Óbudán élek.
 Egyedül Somának nincsenek prohászkás
gyökerei. Honnan érkezett, hol kezdte a zenélést
és a zenekar többi tagjával hogyan találtak
egymásra?
 Soma: Pécsett születtem, Solymáron
nőttem fel. Tíz éves koromban kezdtem
el gitáron játszani és az első koncertező
zenekarom a Lifehack volt. A srácokat
Varga Gergőn, az elődömön és mindünk
jóbarátján keresztül ismertem meg, akivel
pedig a gitármánia táborban találkoztam
először. Nehéz engem levakarni. (nevet)
 Mi a kapcsolatuk még Budakeszivel?
 Bence: Nekem a szüleim a mai napig
itt élnek. Mindig nagyon jó érzéssel
tölt el, amikor meglátogatom őket,
rengeteg emlék és jó élmény köt ide, kb.
minden utcára jutna egy jó sztori, amit
elmesélhetnék.
 Örs: Budakeszi a hely, ahol majd
egyszer fel akarom nevelni a gyerekeimet.
Remélem, a haverjaim is így gondolják…
 Ki milyen karaktert, milyen erősséget képvisel
a zenekarban?
 Bence: Általában azt szokták mondani
a többiek, hogy én vagyok a komoly srác,
rosszabb napokon anyukája a zenekarnak.
Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy elég
sok dolgot vállalok magamra a zenekar
körüli teendőkből. Ez persze egy csomó
plusz munkával jár, de az az igazság, hogy
nagyon szeretem csinálni. Volt szerencsém
többször
körbeturnézni
Európát,
külföldi zenekarok hangtechnikusaként,
dolgoztam több platina-, aranylemezes és
Fonogram-díjas lemezen, és úgy érzem,
hogy az ezek által megszerzett tapasztalatot a mi zenekarunk életében is tudom
hasznosítani. A lehetőségeinkhez képest
mindenki igyekszik a legtöbbet adni
a zenekarnak, én ezt a részét tudtam
magamra vállalni.
 Örs: Nem vagyok jó az önreklámozásban.
Folytatás a 8. oldalon
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Folytatás a 7. oldalról
 Új lemezük jelenik meg az idén. Mire számíthatnak a rajongók?
 Soma: A terv alapvetően egy őszi
nagylemez lett volna, de ezt az Eurovíziós
szereplés
miatt
egészen
biztosan
csúsztatnunk kell. Annyi már most biztos,
hogy nagyon színes lemez lesz, hiszen ez
az első, amin én is szerepelek zeneszerzőként. Az eddig elkészült dalrészletek és
témák alapján úgy érzem, hogy az eddigi
legerősebb lemezünk lesz.
 A Viszlát nyár meglepően érzelmes dal, ami
egy nem mindennapi édesapa elvesztésének állít
emléket.
 Örs: Nem szeretnék édesapám halálából
marketinghúzást csinálni, a dal nem azért
íródott, hogy ezáltal nagyobb sikereket
érhessünk el. A stílusunk sajátossága,
hogy mélyről jövő, erős témákat
feldolgozó számokat szerzünk. Édesapám
régészként rengeteget tett az országért,
mellette lokálpatriótaként Budakesziért
is. Munkássága, kitartása a leginspirálóbb
számomra.
 A győzelem után megváltozott az életük.
Minden percüket beosztják mások. Mivel telnek
a napjaik?
 Dani: Igen, eléggé megváltozott az
életünk, mióta megnyertük A Dalt és
most valóban az Eurovízióról szól szinte
minden percünk. Rengeteg kötelezettségnek kell eleget tennünk, sok próbán

és megbeszélésen veszünk részt, közben
pedig igyekszünk a zenekar „eredeti”
tervét is folytatni a koncertezéssel,
lemezkészítéssel. Szerencsére az eddigi
csapatunk továbbra is velünk van: a
menedzserünk, turnémenedzserünk és
sajtósunk segít nekünk, és az MTVA-tól
is sok-sok segítséget kapunk.
 Lisszabonba mivel készülnek? Ugyanazt
adják-e elő, mint itthon, vagy változások
lesznek? Marad a magyar szöveg és az
észvesztően dinamikus látvány?
 Roni: Természetesen ugyanazt a dalt
fogjuk előadni, úgy gondoljuk a Viszlát
nyár magyarul a leghatásosabb. Így marad
az üzenet is ugyanaz, és nem terveztünk

SZERETNÉNK SZELLEMI KIHÍVÁSOKRA
VÁGYÓ, KREATÍV KOLLÉGÁKKAL
KIEGÉSZÍTENI CSAPATUNKAT!
AKI ÚGY ÉRZI, HOGY:
− érdeklik a különféle, érdekes témaköröket felölel projektmunkák
(Például: szakképzési anyagok fejlesztése, játékosítás, mint
új típusú oktatási módszertan, felnttoktatás és innovációs
menedzsment, kutatás- fejlesztés, stb.)
− szeretne részt venni vállalatok innovációs rendszerének
kiépítésében,
− szeretne egy fantasztikus, családias csapat tagja lenni,
− szívesen részt venne uniós projektekben is,
− szeret utazni,
− magas szinten ír és beszél angolul,
− tudná élvezni a gyönyör környezetet Nagykovácsiban, az
jelentkezzen magyar és angol nyelv CV-vel és motivációs levéllel
itt: ilona.vojtko@trebag.hu
FELTÉTEL:
• egyetemi diploma,
• magas fokú angol nyelvtudás,
• kreativitás,
• terhelhetség,
• számítógépes felhasználói ismeret,
• B kategóriás jogosítvány.
ELNY:
Az innováció és az innovációs menedzsment technikák ismerete,
üzletszerzési ambíció.
Pályakezdket is szívesen látunk!
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változtatni a szövegen,
tehát magyarul fogjuk
elénekelni.
Annyi
különbség lesz, hogy
Lisszabonban
mi
fogunk
vokálozni,
hogy még erőteljesebben szóljunk. Ami
a látványt illeti, egyelőre még nem sokat
árulhatunk el róla, de
annyit igen, hogy az idei
Eurovíziós Dalfesztivál
koncepciója
szerint
nem lesz a színpadon
LED-fal, ezért másképp lesz hatásos a
színpadi látvány, de
emiatt egyáltalán nem aggódunk.
 Milyen jövőt képzelnek maguknak? Egészen
pontosan hogyan látják magukat 15 vagy 30
év múlva?
 Bence: Nem szoktam ezen gondolkodni.
Igyekszem a magánéletemben és a
zenekarral kapcsolatban is mindig új és
új célokat kitűzni, és folyamatosan azon
dolgozni, hogy ezeket elérjem. Az ezekből
kapott sikerélmény nagyon jó ösztönző
erő. Ha 15 évvel ezelőtt azt mondja
nekem valaki, hogy a zenekarunk fogja
képviselni Magyarországot egy olyan
műsorban, ahol 230 millió ember néz
minket, egészen biztosan kiröhögöm.
Koós Hutás Katalin
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Miért vagyunk társas lények,
s hogyan legyünk jobbak?
A Magyar Tudományos Akadémia
(MTA)
2009-ben
hirdette
meg
először fiatal kutatóknak kiválósági
programját, a Lendületet. A külföldön
dolgozó tehetségek hazahívása és
a magyarországi kutatók itthon
tartása mellett a program fő célja,
hogy erősítse a MTA kutatóhálózatának nemzetközi versenyképességét.
2017-ben 96 pályázóból 22 új kutatócsoport nyert öt évre szóló akadémiai
támogatást, köztük a Budakeszin élő
Király Ildikó pszichológus, egyetemi
docens, aki 2008 óta a budapesti Eötvös
Lóránt Tudományegyetem (ELTE)
Pszichológiai és Pedagógiai Kara
Kognitív Pszichológiai Tanszékének
oktatója.
Király Ildikó kutatócsoportjával a következő öt évben azt szeretné megérteni,
hogy milyen alapvető pszichológiai folyamatok segítik azt, hogy a születés utáni
első pillanattól kezdve társas lényként
működünk. A naiv szociológia (az
emberekről csoportokban való gondolkodás) és a tudatelmélet egymást kiegészítő eszközök annak érdekében, hogy az
emberek minél hatékonyabban vegyenek
részt a mindennapi társas érintkezésben.
Mindkét eszköz célja, hogy megjósolja
mások viselkedését. Az eddig elfogadott
nézetekkel ellentétben, a kutatók szerint
e két rendszer egységet alkot, s egymást
kiegészítve teszi gördülékennyé az együttműködést, az információcserét és a társas
tanulást is.
 Mióta élnek Budakeszin?
 Tizenegy éve. Az azt követő napon, hogy
a férjemmel átvettük a lakcímkártyánkat,
megszületett a fiunk, aki most tizenegy
éves. A lányunk tizenhárom. Nagyon
szeretünk itt lakni, főleg a gyerekek.
A kisvárosi, átlátható környezet vonzóbb,
mint a főváros, ahová ugyan szívesen
belátogatnak, de jó Budakeszire hazatérni.
Férjemmel Egerből és Mosonmagyaróvárról
kerültünk a fővárosba, de nem tudtuk
megszokni azt a nyüzsgést. Nagyon
szeretjük, hogy Budakeszin közel van
az erdő, ahová sokat járunk futni,
Makkosmáriára sétálni. A gyerekek
iskolai közösségei révén sok barátunk lett.
Gyerekeink szeretik, hogy marad szabadidejük, gyalog hazajárhatnak, s bármikor
tudnak találkozni a barátaikkal.
 Hogyan fér bele az életébe a tanítás az
egyetemen és a kutatás?
 A fő tevékenységem az egyetemi oktatói
munka, ezért kapom a fizetésemet. Ez
a hivatásom, a munkám alapja, ebből
merítek energiát és a munkatársaim
is innen csatlakoznak hozzám, akik a
kutatási programunkban együtt dolgoznak
velem. A kutatómunkánk anyagi fedezetét
pályázatokból igyekszünk biztosítani, ami

sokszor nem könnyű feladat, mert egy-egy
kutatási program akár nyolc-tíz évet is
igényel. A MTA Lendület programja
nagyszerű kezdeményezés, mert öt évre
biztosít megfelelő anyagi hátteret olyan,
nemzetközi érdeklődésre is számot tartó
témákat kutatóknak, akik közül sokakat
kiszippantott már Magyarországról a
nyugati országok részéről egyre erősebben
megmutatkozó agyelszívás. A Lendület
a már külföldre távozott kutatókat
hazacsábítani, s az itthoniakat megtartani
kívánó program. Jól működik, számos
munkatársam tért már haza ennek
köszönhetően, de több lehetőség kéne,
mert még mindig sokan vannak, akiknek a
munkájára nagy szükség van, de külföldön
jobban ismerik őket a tudományos
életben, mint itthon.
 Mi a lényege a most ötéves
támogatást nyert kutatási
programnak?
 Egy mondatban összefoglalva: miért szeretünk
mi ennyire társas lényként
működni? A kérdés az
emberi társadalom megértésének nagy rejtvénye.
Jelentős filozófiai hagyományai és vitái vannak
ennek a témának, amit
mi a pszichológia új
eszköztárával, a modern
technikákkal más megvilágításba
helyezünk.
Bizonyítani szeretném,
hogy tévedés az, hogy
szükségszerű
vagy
elkerülhetetlen, ha a
saját csoportunkat felérKirály
tékeljük,
magasabb
rendűnek tartjuk másokénál. Ez nem
eredendően jön belőlünk, hanem a
társadalmi együttéléssel tanuljuk meg.
Társadalmi szinten van ennek előnye,
mégis ma nagy igény van arra, hogy
megértsük, hol lehet ebbe beavatkozni és
megfordítani a társadalom működésében
a másik leértékelését eredményező rossz
beidegződéseket. Jelenleg a legkisebbeket
az első életévtől óvodás korig vizsgálom,
milyen helyzetekben érzékenyek ezekre a
csoportjelekre és milyen válaszokat adnak.
Radikális felfedezésnek számít a társadalomtudományban, hogy az egyik legfontosabb dolog az emberi kíváncsiság kielégítése. Az információszerzés leggazdagabb
forrása pedig nem a saját tapasztalatunk,
hanem a másik tapasztalóval a tapasztalatcsere. Az születik velünk, hogy nyitottak
vagyunk erre az indirekt tanulásra, hogy
szűrt és árnyalt információt kapunk a
másiktól. A kapcsolatainkat aszerint
választjuk, hogy ki az, aki jobb ebben
a szűrt és árnyalt információátadásban.
Nem azért, mert ő jobb, hanem mert

többet tudok tanulni tőle. Ezért fordulok
felé, s nem a másikhoz, de ennek nincs
érzelmi vagy identitásformáló oldala,
csupán az, hogy kivel tudok eredményesebben együttműködni abban, hogy
jobban tanuljam meg a körülöttem lévő
világot. A másik leértékelését, az előítéleteket már mi tanítjuk a gyerekeknek.
 A leértékelés nem eredeztethető éppen ebből
a kíváncsiságból, hogy akitől tudhatóan nem
sikerül hatékonyan okosodnom, azt leértékelem,
éppen a tőle várható tudás hiánya miatt, s
felértékelem azt, akitől többet tudok tanulni?
 Éppen ezt állítjuk, csak az első körben
még nem a leértékelés mutatkozik meg,
hanem csak annyi, hogy nem fordulok felé,
de ennek kezdetben nincs még negatív
töltete, azt csak később tanuljuk meg. Azt
szeretném kideríteni, hogyan válik ebből
a választásból indulatvezérelt
viselkedés,
hogyan fejlődnek ki az
előítéletek.
 Az ötödik év végén
milyen eredménnyel lenne
elégedett?
 Egy jól kidolgozott,
gyerekektől és felnőttektől szerzett tapasztalatokkal bizonyított
modellt készítünk arról,
hogy a csoportban az
emberek
gondolkodásának az alapja a
tudásközösség keresése
másokkal. Szeretnénk
megmutatni, milyen
pszichológiai mechanizmusok
szabályozzák. Ajánlásokat
Ildikó
teszünk majd, hogy erre
milyen gyerekekkel foglalkozó programok
épüljenek, ami egy kicsit átalakítja a
csoportban gondolkodás szemléletét.
 A kutatómunka egyik alapja az Ön által
vezetett Babalabor. Erre a projektre jött létre
vagy már korábban is létezett?
 Amikor az ELTE-re kerültem, akkor
kezdtem el kialakítani, pályázatokból
apránként. Jelenlegi kutatásunkhoz ide
szervezzük a kísérleti személyeket, ami
főleg a gyerekek esetében nem könnyű
feladat, mert először szülőket kell találni,
akik beleegyeznek, s a gyermeküknek is
együttműködőnek kell lennie. Szerencsére
egyre nagyobb a munkánk iránt az érdeklődés. A kísérleteket tíz hónapos gyerekekkel kezdtük, s korosztályokra szabott
kísérleti programokkal haladunk. Jelenleg
egy éves kortól a 8-10 évesek korosztályáig folytatunk vizsgálatokat. A gyerekek
rengeteg ötletet és inspirációt adnak a
munkánkban.
További részletek a kutatásról:
http://babalabor.hu
Koós Hutás Katalin
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Melocco Miklós átvette
a Corvin-láncot
Március 12-én a Sándor-palotában
vette át a kitüntetést a szobrászművész Áder János köztársasági
elnöktől és Kövér Lászlótól, az
Országgyűlés elnökétől Klinghammer
István, a Magyar Corvin-lánc Iroda
vezetője és Vizi. E Szilveszter, a
Corvin-lánc Testület elnöke jelenlétében.
Melocco Miklós az elismerés átvétele
után elmondta, egy ilyen elismerés azt
jelenti, hogy a kitüntetett még többel
tartozik magának és a magyar államnak,
mint eddig. „Dicséret ért eddigi munkáimért, ezt kell tovább vinni még jobban,
tökéletesebben vagy szebben” – fogalmazott. A Corvin-lánc kitüntetés nevét
adó I. Mátyás királyról Melocco Miklós
elmondta, sokan várják „egy új Mátyás

király” megjelenését, ma azonban más
időket élünk, és a fegyvereknél talán már
fontosabb a jog. „Hátha így is el lehet
érni azt, amit Mátyás elért” – fogalmazott
Melocco Miklós.
A Magyar Corvin-lánc a magyar
tudomány és művészet, valamint a magyar
oktatás és művelődés fellendítésében
szerzett kimagasló érdemek elismerésére
szolgál, a kitüntetéssel adományozottak
alkotják a Magyar Corvin-lánc Testületet.
A Corvin-kitüntetéseket Horthy Miklós
kormányzó alapította Magyarország
mecénás királyának, Hunyadi Mátyásnak
az emlékére 1930-ban. A Corvin-lánc díjat
az első Orbán-kormány idején honosították meg újra, a 2002-es kormányváltás után azonban nem adták át, tízéves
szünet után 2012-ben adományozták
ismét.
(MTI)

Megújult a templom Perbálon
Március 4-én ünnepi
szentmisén áldották meg
a külsőleg megújult Szent
Anna plébániatemplomot
Perbálon. A templommegáldáson részt vett Soltész
Miklós, az EMMI egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért
felelős államtitkára: „Ha
nem építünk közösségeket, nagy bajba kerülhetünk”.
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Callmeyer László
Ybl Miklós-díjat kapott
Március 15-én a Lázár János miniszter
Ybl Miklós-díjat adományozott Callmeyer
László építésznek a magyarországi kistelepüléseken rejtőző építészeti értékek védelmében, megmentésében, azok feltárásában
és továbbépítésében kifejtett több évtizedes
„gondoskodó” építész alkotói munkássága
elismeréseként.
Az Ybl Miklós-díj legalább tizenöt
év kimagasló egyéni, önállóan tervezett
építészeti alkotásokra vonatkozó, építészeti
alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül,
életműdíjként adományozható. Callmeyer
László munkái közé tartozik Buda környékén
a telki Pajta felújítása, Pátyon az Erkel utcai
Idősek otthona, valamint régi parasztházak
felújítása Telkiben és Zsámbékon. Szovátán
a Marianum Tündérkert zenepedagógiai
központ és közösségi ház, Vizsolyban a
Bibliai Látogatóközpont, Gárdonyban
a Velence-tavi Galéria és Közösségi Ház,
Budapesten a Május 1. mozi felújítása
fűződik a nevéhez.

Négyszázmilliót nyert
Budajenő óvodaépítésre

Az államtitkár elmondta, hogy NyugatEurópában számos templomot bezártak
az elmúlt 25-30 évben, mert a közösség
megszűnt, kiüresedett. Nálunk ezzel
szemben más a tendencia, így az elmúlt
években ötezer templomot és egyházi

fenntartású
intézményt
sikerült felújítani vagy
építeni az anyaországban és
a Kárpát-medencében.
Csenger-Zalán
Zsolt,
a térség országgyűlési
képviselője
elmondta:
szeretné, ha a következő a
középkori eredetű, barokk
templombelső is megújulna.
A felújítás a kormány, az
egyházmegye, a települési és a német
nemzetiségi önkormányzat, valamint
magánszemélyek összefogásából valósult
meg,
a
beruházást
Magyarország
kormánya 10 millió forinttal támogatta.
A templomot Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke áldotta
meg.
(EMMI) Fotó: MTI/Mohai Balázs

Több mint hétmilliárd forintot nyert
negyven Pest megyei önkormányzat
óvodák építésére és felújítására a
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán. Budajenő mellett nyertes Perbál
és Herceghalom önkormányzata is.
Perbál a Mézeskalács Óvoda fejlesztésére és eszközbeszerzésre 85 millió
forintot, Herceghalom a Csicsergő
óvoda fejlesztésére és eszközbeszerzésre
35 millió forintot nyert a pályázaton.
A kormány Pest megye fejlesztését
szolgáló programjának ötödik felhívására jelentős volt a túligénylés, így a
tárca az eredeti támogatási keretösszeget
1,2 milliárd forinttal megemelte.
(MTI)

Új szolgálati autó a
rendőröknek

Kincses Óvoda lett a
nagykovácsi

Sport- és szabadidőpark
épül felnőtteknek

A Zsámbéki Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó Perbál, Tök, Zsámbék és
Herceghalom önkormányzata egy Nissan
Leaf típusú személyautót adományozott
az őrs rendőreinek, melyet április 6-án
Zsámbékon dr. Németh Gyula r. ezredes,
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
gazdasági igazgatója vette át a meghívott
vendégek jelenlétében. (police.hu)

Huszonhat óvoda, köztük egy nagykovácsi
intézmény vehette át idén az elismerést,
melyet az óvodai és a kulturális intézményi együttműködésének erősítésére kiírt
pályázat nyertesei kaptak. A harmadszor
meghirdetett kiírás célja, hogy a kulturális
tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be
az óvodák helyi, pedagógiai programjába, és
az intézmények egyre tudatosabban vegyék
igénybe a kulturális intézmények kínálta
lehetőségeket.
(MTI)

A Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark
Program keretében Pátyon sportpark
építéséről döntött a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM). A tenderre még
2016-ban adta be pályázatát Páty önkormányzata, s a megvalósításra még idén sor
kerül. A program négy kategóriája közül
Pátyon a „D”, azaz a legnagyobb alapterületű, minimum 150 m2-es sportpark
valósul meg. Ez legalább tizenöt sporteszköz telepítését jelenti.
(paty.hu)

Világháborús bomba az iskolában
Egy második világháborús bomba került elő
a Ritsmann Pál német nemzetiségi általános
iskola udvarán április 10-én. A Karinthy Frigyes
u. 4. alatti iskola udvarán tereprendezés közben
akadtak a szovjet gyártmányú, 100 kilós
romboló bombára.
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A robbanótest 45 fokos szögben 50 centiméter hosszúságban állt ki a földből. Az azonosításhoz, ki kellett üríteni az iskolát, valamint a
200 méter sugarú körben található házakat is.
A gyújtószerkezetet és a robbanószerkezetet a
honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

Buda környéki Irányt

Múltunk tanúi

2018. II. szám

In memoriam Laczik József (1873-1916)
Családunk, a Laczik-família az írott
források tanúsága szerint már a XVII.
században Tök község lakója volt.
A születések, házasságkötések és
halálozások szűkszavú anyakönyvi
bejegyzései, s a temetőben dülöngélő
sírkövek megkopott betűi mellett
legfőképpen a levéltári dokumentumok
segítenek a múlt kutatásában.
A megsárgult papirosok szerint felmenőink között volt, aki házat, tehenet
vásárolt, és akadt, aki éppenséggel a
szomszéd tehene elől kaszálta el a legelőt.
Némely ősünk házat, rétet adott el, vagy
vásárolt, más az örökségként remélt
házért, legelőért évtizedekig perlekedett.
Írások tanúsítják, hogy dédapáink népfelkelőként, honvédként harcoltak 1848-49
dicsőséges csatáiban, majd tíz év múlva,
immár a császár katonáiként véreztek a
solferinói csatában. Volt, aki bíróként
szolgálta a közrendet, és más, akit az
igazságot szolgáltató hatalom pince feltörésén, szűrlopáson érvén megpálcáztatott, kalodába tétetett. Bizony, akadtak
mindenféle emberek és asszonyok a mi
famíliánkban – akárcsak bármely más
nemzetségekben. Erős háromszáz éven
át a család legtöbb tagja a faluban jött a
világra, házasodott, és végül ott is halt
meg.
Laczik József 1873-ban született,
katonaidejét 1896-1899 között rendesen
kiszolgálta, majd leszerelése után, az
évszázados paraszti regula szerint megházasodott. Öt gyermeke1 született, két fiú
és három leány.
Ükapám  a falubeliek többségéhez
hasonlóan  a budapesti 1. honvéd gyalogezredhez vonult be, és a sorállomány
számára elérhető legmagasabb, három
csontcsillagos szakaszvezetői rendfokozatban vetette le a mundért. Az első világháború kitörése, majd az új, és még újabb
csataterek a hadra fogható állomány mind
szélesebb körű mozgósítását követelte.
A lövészárkok dögletes sarából indult,
lángszórókkal, gázlövésekkel támogatott,
szögesdrót akadályokon elvérzett szuronyrohamok ezrek és ezrek életét követelték.
A fiatal, éppen sorköteles korosztályok
mellett egyre több, katonaidejét korábban
már kiszolgált tartalékos kapta meg a
behívó parancsot. Az 1916-ban, immár
élete ötödik évtizedében járó, öt kiskorú
gyermekét nevelő Laczik Józsefre is
szüksége támadt a hazájának és az ő
királyának.
Ükapám az eredeti alakulatához vonult
be. Az ezred kiképző tiszteseként a
Monarchia különböző területeiről érkező
újoncok összegyűjtése és kísérése is
feladata volt.
A családi legendárium szerint a 
valahonnan a messze Felvidékről indult
 katonavonat lassan zötyögött a főváros
felé. Ükapám – amint fiai, fiú unokái, déd-,
és ükunokáinak is szinte mindegyike! –
1

erős dohányos volt. A történet szerint
éppenséggel a pipa (vagy cigaretta?) füst
kapcsán támadt vitája az államvasút
egy szolgálattevő, ifjú, cseh kalauzával.
A disputa hamar súlyosan elfajult; a

néhány százméternyi terület birtokbavétele, vagy visszafoglalása reményében;
tömegek haltak meg, szereztek súlyos
sebesülést a teljességgel értelmetlen
harcokban.

Ükapám 1916 őszének sokadik, isonzói
csatájában esett el. Utolsó, elküldetlen,
általam féltve őrzött tábori levelező
lapját halála után a bajtársai továbbították ükanyámnak. A megsárgult fotográfiáról a lábszártekercses, öreg katona
komoran néz a fényképezőgép lencséjébe.
A hátoldal tintaceruzával
ró
rótt, megfakult sorai a
so
soron következő, nehéz
h
harcokról, és a hajdanvolt,
k
kemény töki Zugführer
közös, kedves családi
m
egy csattanós pofonnal
múltról szólnak.
zárta le a nézeteltérést.
A legendárium szerint
ő császári és királyi
A szolgálati beosztása,
ap
életkora
és
nációja
apostoli fensége, I. Ferencz
Jó
okán egyaránt durván
Józsefnek, valamint Laczik
Jó
sértett kalauz azonban
József, az 1. honvéd gyalogez
a
következő
vasúti
ezred szakaszvezetőjének
h
állomáson feljelentést
halálhíre egyszerre érkezett
a faluba. És a töki refortett. A könyörtelenül
m
működő kincstári appamátus templom harangja
eg
rátus nem kegyelmeegyszerre siratta a Laczik,
m
zett: súlyosan vétkemeg a Ferencz Jóskát…
zett ükapámat bünteÜkapámat – a kutatási
er
tésül
a
következő,
eredményeim alapján –
fe
induló menetszázadba
fejlövés következtében a
Laczik József
d
osztották, és az olasz
dutovljei 11/2-es tábori
k
frontra vezényelték.
kórházba szállították és
archia hadve
kezelték
1916 őszén a Monarchia
hadvekezelték, ahol ne
nem sokkal később belehalt
zetése egyre nagyobb, kétségbesérüléseibe, majd ugyanitt – a község
esettebb
erőfeszítésekkel
prókatonatemetőjében – helyezték örök
bálta a hadi helyzetet a maga érdekébe
nyugalomra a 306-os sírban.
fordítani. Ezrek és tízezrek véreztek el
Szabiányin Benjamin
A dutovljei katonatemető

Székely
S
ék l gyors-emléktúra
léktú
A 2008-ban először a gyimesb
bükki vasúti őrházhoz érkez
ző Székely gyors ötletgazdája és szervezője, T. Hámori
F
Ferenc a 10. évfordulóra
eemléktúrát tervez, ezúttal
eegy igazi különlegességn
nek számító Ikarus-busszal.
G
Gyimesbükkön, a Rákóczi
v
vár tövében, a 30. sz. MÁVő
őrháznál megkoszorúzzák a
tí
tízéves különvonat emléktábláját.
M
MÁJUS 18. PÉNTEK
In
Indulás Budapestről (6 óra), Dél-Erdélyen
á
át Csíkszentmártonba (érk: 20-21 óra).
S
Szállás magánházaknál. Estebéd a Tulit
v
vendéglőben, Erzsébetnél.
M
MÁJUS 19. SZOMBAT
R
Reggeli csíki ízekkel. Indulás Csíksomlyóra,
a pünkösdi búcsú 12.30-kor kezdődik.
U
Utána rövid séta Csíkszeredában, majd
C
Csíkszentmártonban estebéd Erzsébetnél.
M
MÁJUS 20. VASÁRNAP
R
Reggeli után indulás Gyimesbükkre a pün-

József (1899-1977), Zsófia (1901-1993), Margit (1907-1990), Lídia (1909-1976), Bálint (1913-1973)

kösdi programra. Délután
Úz völgye. I. világháborús
kápolna, II. világháborús
temető, sárkányfogak, tankcsapda, Csukjánka – Gergely
József
helytörténésszel.
Gattervasút maradványai.
Csíkszentmárton, estebéd
Erzsébetnél.
MÁJUS 21. HÉTFŐ
Reggeli után Kézdiszék. Nyerges-tető,
Kézdivásárhely, Gábor Áron emlékhely,
Incze László Céhtörténeti Múzeum,
Márton Áron püspök szobra, ebéd a
Bujdosóban. Csernátonban Haszmann
Pál Múzeum. Csíkszentmárton, estebéd
Erzsébetnél.
MÁJUS 22. KEDD
Reggeli után hazaút. Érkezés Budapestre
21-23 óra körül.
Utazás: Ikarus 55-össel; utasok száma
max. 30 fő.
Részvételi díj: 59 000 Ft.
Infó: 00 36 30 9333 460
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Program
0 ajánló

Május 5. szombat

Május 9. szerda 18 óra

VÁSÁRNAP

DR. BUDA LÁSZLÓ:

a telki Pajtánál
május 18.,
június 2., 16, 30.

Önelfogadás, önszeretet,
öngyógyítás a gyakorlatban
Jegyár: 2800 Ft
a budakeszi EFMK-ban.

Május 5. szombat 9-13 óra
MAJÁLIS Nagykovácsiban
a Tisza István téren.

Május 9. szerda 18:30-20 óra

Május 5. szombat 11 óra
a NAGY GÁSPÁR

Posta Renáta, a paleolit
szakácskönyvek szerzője
A részvétel díjtalan.
www.kulturkuria.hu

Irodalmi és Művészeti Díj
átadó ünnepsége
Bérbaltaváron, a Nagy
Gáspár Emlékházban.
(Rákóczi Ferenc u. 33.)
A díjat átadja:
Monostori Imre,
a díj kuratóriumának elnöke

CSALÁDBARÁT PALEO

Május 9. szerda 19.30
LYUKASÓRA PRÓZA

Május 5. szombat 20 óra

Lackfi János, Kőrizs Imre,
Molnár Krisztina Rita,
Várady Szabolcs
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

KESZI TÁNCHÁZ

Május 10. csütörtök 17.30

a budakeszi EFMK-ban
(Fő u. 108. 06-23-451-161)

MARCZI ESTEK

Május 6. vasárnap 17 óra

CSÁSZÁR ANGELA

ÖN-TÉR-KÉP

A belépés díjtalan,
de regisztrálni kell.
Info: 06 1 212-2820,
informacio@marczi.hu
www.marczi.hu

Vendég:

Portré + Kondor Katalinnal
Vendég: JELENCZKI István
rendező és
ZSENI Annamária
pszichiáter
Jegyár: 500 Ft
www.kulturkuria.hu

XVI. TELKI FESZTIVÁL
2018

Május 6. vasárnap 17 óra

Május 10. csütörtök

HANGFÜRDŐ

Bársony Bálinttal
Jegyár: 3000 Ft
www.kulturkuria.hu

Május 6. vasárnap 19 óra
GRADUS AD PUBLICUM

Eckhardt Gáborral
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Május 6. vasárnap 19 óra
DALNOKKLUB

Vendég: a Kőbéka
és Wyq-thor
Jegyár: 900 Ft
www.kulturkuria.hu

Május 8. kedd 10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK

Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Május 8. kedd 18 óra
TAKARÓ MIHÁLY

irodalomtörténész
Németh Lászlóról
a Polgárok Házában.

Május 8. kedd 18:30
SZENT PÉTER

Május 22. kedd 18:30
SZENT PÁL

Ludmann Mihály
művészettörténeti előadásai
Jegyár: 800 Ft
www.kuléturkuria.hu

Május 8. kedd 19 óra
ÖRÖKVÁROS RÓMA?

A Vatikán kincsei
Bálint Bertalan építész
Belépő: 800 Ft
www.marczi.hu
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Május 10-12.

18.30 Gasztonyi Kálmán
kiállítása
(Pipacs Galéria)

Május 11. péntek
17.00 Óz, a nagy varázsló
gyermektáncszínház
(tornaterem)
18.00 Megnyitó, díjazások
Simonyi Cecília kiállítása
(Pajta-Faluház)
18.30 Kézműves
sörkóstolás a cserkészekkel
(tornaterem)
20.00 Firefly koncert
(tornaterem)
20.00 Radnóti Miklósné
naplója (Pajta-Faluház)
21.30 A Fi nucci Bros
Quartet jazzkoncertje,
ínyenceknek! (Pajta-Faluház)

Május 12. szombat
9.00 Zenés ébresztő
a Platós Banddel
teherautón
9.00 Kézműves
foglalkozások (Petőfi u.)
9-19 óra helikopter szimulátor (Pajta előtti tér)
10-16 óra Nyitott Templom
(Templom, templomkert)
10-20 óra Pethes Zsófia
festő kiállítása (Bordás-ház)
10.00
Langaléta Gólyalábasok
(Petőfi u.)
11-19 óra állatsimogató
(56-os emlékmű)
11.00 Zenés matiné
(Bordás-ház)

11.00 Wass Albert: Erdők
könyve (Nagyszínpad)
12.00 Rendőrkutyabemutató
(községháza mögött)
13-17 óra
Történelmi Bajvívók
(községháza mögött)
14.30 Mozgáskultúrabemutatók (Nagyszínpad)
15.30 A Telki Falusütije
(Nagyszínpad)
16.00 CimbaliBand
(Nagyszínpad)
17.30 Budajenő-Telki
Székelyek szilágysági
táncok (Nagyszínpad)
18.00 Hangverseny
(Templom)
20.00 Rackajam,
Luisiana Double,
VooDoo Papa Duó
(Nagyszínpad)
22.00 Utcabál
a PartyFace zenekarral
(Pajta-Faluház)

Május 10. csütörtök 19 óra

2018. II. szám
II. Carl Orff: Carmina
Burana
A belépés ingyenes.
www.kulturkuria.hu

Május 13. vasárnap 19 óra
NYS KLUBKONCERT

Belépő: 1200 Ft
www.marczi.hu

Május 14. hétfő 19 óra
Június 11. hétfő 19 óra
INDIAI ZENEKLUB

Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Május 14. hétfő 19 óra
NŐKBŐL IS MEGÁRT...

Játsszák: Tordai Teri,
Horváth Lili
Jegyár: 2800 Ft
www.kulturkuria.hu

Május 15. kedd 10 óra
BABASZÍNHÁZ

1-3 éveseknek
Jegyár: 1200 Ft
www.marczi.hu

A BUDAI VÁRHEGY

Május 15. kedd 16.30
Június 12. kedd 16.30

HIDROGEOLÓGIÁJA

KI NYER MA?

a Szent László Közösségi
Házban.
(Budakeszi, Fő u 206.-208.)
SOLYMÁSZBEMUTATÓ

70 percben
Czigány Györggyel
A belépés díjtalan,
de regisztrálni kell.
www.marczi.hu

A belépés díjtalan.
www.kulturkuria.hu

BERECZ ANDRÁS estje

Május 11. péntek 10 óra

Május 11.  május 13.
XXIV. Piliscsabai
EGYHÁZZENEI NAPOK

Május 15. kedd 18 óra
A belépés díjtalan!
a Polgárok Házában.

Május 15. kedd 19.30

Kórusok hangversenye

SZÍNHÁZI NEVELÉS

Május 11. péntek 18 óra
a klotildligeti
plébániatemplomban.

felnőtteknek
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Május 12. szombat 17 óra

Május 16. szerda 18 óra

a piliscsabai
plébániatemplomban.

BAGDY EMŐKE

Május 13. vasárnap 17 óra

Jegyár: 1900 Ft
a zsámbéki műv. házban.

Május 16. szerda 18 óra

a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem dísztermében.
A belépés díjtalan.

KASSAI LAJOS lovasíjász

Május 11. péntek 19 óra

Május 16. szerda 19 óra

GRAZIOSO ZENESZALON

MAKSAMÉTA
HUMORKLUB

A belépés díjtalan.
www.kulturkuria.hu

Május 12. szombat 11 óra
HALÁSZ JUDIT

a Polgárok Házában.

Vendég: Dolák-Saly Róbert
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Jegyár: 3500 Ft
a budakeszi EFMK-ban.

Május 17. csütörtök 19 óra

Május 12. szombat 18 óra

Barangolás Iránban
és a Kaukázusban
a Kálvin-teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.)

TEMPLOMKERTI ESTÉK

Máriaremetei Bazilika
javára

FARBAKY TAMÁS

– megzenésített versek
A rendezvény ingyenes,
felajánlásokat elfogadnak.

Május 18 péntek 19 óra
Május 19. szombat 11 óra
Május 21. hétfő 19 óra
Június 17. vasárnap 19 óra

Május 13. vasárnap 15 óra

A PADLÁS

OPERAIRODALOM

musical
Belépő: 2600 Ft
www.marczi.hu

TISZTA SZÍVVEL

I. Bartók: A kékszakállú
herceg vára

Programajánló

Csíksomlyóval közös

Jegyár: 1200 Ft
www.kulturkuria.hu

PÜNKÖSDI MISE

Május 17. csütörtök 18.30

Május 19. szombat 11.30

a pilisszántói
Boldogasszony kápolnában

JEAN D’ARC

Május 23. szerda 19 óra

Május 31. csütörtök 18.30

SEGÍTSÉG,
MEGNŐSÜLTEM!

KOLOMBUSZ, CORTÉS,
PIZARRO

Pindroch Csaba
monokomédiája
a budakeszi EFMK-ban.

Június 14. kedd 18.30
MATA HARI

Május 25. péntek 18 óra

Június 22. péntek 19 óra

Brüsszeli és strasburgi
beszámolók
a színfalak mögül!

ROMLOTT RÓMAIAK

MORVAI KRISZTINA

a budaörsi Polgári Kaszinó
és a helyi KÉSZ vendége
az Adler Kávéházban.
(Budaörs, Budapesti út 2.)
Helyfoglalás:
drliptak.andras@t-online.hu

Május 25. péntek 18 óra

Antalffy Péter történész
előadásai
Belépő: 800 Ft
www.marczi.hu

Molnár Ferenc: A TESTŐR
a kecskeméti vendégjáték
Jegyár: 3200 Ft
www.kulturkuria.hu

Június 6. szerda 19.30

a Polgárok Házában.

LYUKASÓRA PRÓZA

Május 26. szombat

Nyáry Krisztián,
Szabó T. Anna, Kiss Judit
Ágnes, Vörös István
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

a Margitszigeten

Máj. 26. szombat 9.30-17 óra
GYEREKNAP Budakeszin

a mamutfenyőknél.

Május 26. szombat 15 óra
GYERMEKNAP

www.kulturkuria.hu

Május 26. szombat 19 óra
KALÁKA – MIKÓ ISTVÁN

koncert felnőtteknek
Belépő: 1800 Ft
www.marczi.hu

Június 7. csütörtök 20-02 óra
Évadzáró CSÁNGÓ BÁL
Belépő: 1200/800 Ft
www.marczi.hu

Június 16. szombat 15 óra
GYŐRI ILDIKÓ

szőnyegszövő kiállítása
a zsámbéki műv. házban

Június 18. hétfő 18 óra

Május 28. hétfő 9:30

BAGDY EMŐKE

BÁBSZÍNHÁZ

Belépő: 2800/2300 Ft
www.marczi.hu

2 éves kortól

ÁLLÁSHIRDETÉS
• SEGÉDMUNKÁST keres
kommunális szolgáltató cég
Nagykovácsiba. Jó fizikai
állapot, szorgalom, önálló
munkavégzés.
Tel.: 06-26-555-522

• NÉGY ÓRÁS PORTÁST keresnek Zsámbékon. Erkölcsi
bizonyítvány, jogosítvány,
saját autó feltétel. Jelentkezés
önéletrajzzal: peter.popper@
drivingcamp.hu.

• GÉPJÁRMŰVEZETŐT keres
szolgáltató cég Nagykovácsi
telephelyére.
Elvárás: C-kategóriás
jogosítvány, önálló munkavégzés. Önéletrajzokat az
info@jager.hu-ra várják.

• BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZATA
KERES beruházási projektmenedzsert május 15-i,
adóügyintézőt, könyvelőt,
gazdálkodási csoportvezetőt,
és közterület-felügyelőt május 31-i határidővel.
Részletek a varoshaza.budakeszi.hu oldalon

• TAKARÍTNŐT keresek Budajenő Hilltop 06-30-337-6959

Május 31. csütörtök 19 óra

JÓKAI ANNA EMLÉKEST

KERESZTÉNY SZIGET

2018. II. szám

GLOBALL HOTEL**** Telkiben

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
megjelölésével a bodnar.istvan@globall.hu e-mail címre!

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban
teljes munkaidős (éjszakai vagy osztott műszakos) vagy
részmunkaidős takarítót keres azonnali belépési lehetőséggel.
További információkért hívja Németh Juditot:
06-30-274-53-32

Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk!

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELT

keres budakeszi könyveliroda részmunkaidben.
Sokrét munka, családias környezet, továbbképzési lehetség,
távmunka bizonyos feladatoknál. Az önéletrajzokat ﬁzetési igény
megjelölésével a vand.info.kft@gmail.com e-mailcímre 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
• 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 - múzeumok
számára is- készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat, evőeszközöket,
aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/382-7020

• 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,
bronz- és ezüsttárgya
kat, képeslapot, bizsut,
borotyánt, bakelit hangle
mezt, órákat, könyveket,
hifit, bútort, szőnyeget,
teljes hagyatékot, lomtalanatást díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Hívjon biza
lommal!
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
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263
• KERTKARBANTARTÁST
(metszést, permetezést is)
vállal megbízható férfi
nagy szakértelemmel, teljes
felszereléssel.
Tel.: 06-30-388-1588
• ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI
előkészítő a tanuló
képességeinek megfelelően
irodalom, nyelvtan és
történelem tárgyakból.
Tételkidolgozások,
konzultációk, egyénre szabott
foglalkozások.
Tel.: 06-30-63- 5361.
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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

ÚJ ÉPÍTÉSŰ
ZSÁMBÉKI LAKÁSOK!
GARZON-tól a CSOK-ig
A 740 m2-es telkeken egy-egy kétszintes
lakóház épül. A 15 cm-es külső
hőszigetelésű, 26 x 6,5 m alapméretű
épületben, a két szinten lehetőség nyílik
nettó 31, 43, 89 és 99 m2-es,
kertkapcsolatos lakásra. A tetőn elhelyezett
napelemek, az AD-VESZ elektromos mérő,
az elektromos padlófűtés és infrapanel
segítségével minimálisra csökken
a havi rezsiköltség.

2018. II. szám

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –
Sírkő készítése márvány, gránit, mészkő
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés,
temetésre való bontás,, helyreállítás.
y

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Egyszemélyes sírkövek bruttó 260 ezer forinttól, márvány urnasírok bruttó 100 ezer
forinttól, gránit urnasírok bruttó 130 ezer forinttól.

2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.
Molnár Tibor: 06/20-518-4960; 06/23-453-777

www.molnar-sirko.hu

GÁZBEKÖTÉS NÉLKÜL,
elektromos tűzhellyel
a TISZTA

LEVEGŐÉRT.

Várható beköltözés: 2018 nyara
Irányár: 420 000 Ft/ m2
Tel.: 06-20-562-9674

A PÁTYI HENTES
¡

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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26 éve a Kovács Imre u. 7-ben
a Telki úton az első utca balra
Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

GRILLHÚSOK
GRILLKOLBÁSZ PULYKÁBÓL,
KACSÁBÓL, SERTÉSBŐL
KACSAHÚS-PÁSTÉTOM
- 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
-1118
-18
8 Sz
S
Szo
zo 77-13
-13
3 H
H, V
V:: zárva
á

0623/343-324

Buda környéki Irányt

Hirdetés
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VÍZ–GÁZ–FŰTÉS
SZERELVÉNYBOLT 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!

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

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

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

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891
Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint
Szerződések készítése, peres eljárások képviselete
Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

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.

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
BUDAKESZIN ÉS KÖRNYÉKÉN TELJES KÖRŰ INGATLANKÖZVETÍTÉS
ÜGYVÉDDEL, HITELÜGYINTÉZÉSSEL.
www.huberingatlan.hu • info@huberingatlan.hu
a MIOSZ tagja • www.miosz.hu
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Új típusú vállalati mentorképzés
a manyagiparban és az ehhez
kapcsolódó ipari ágazatokban

A felgyorsult és folyamatosan változó gazdasági és
társadalmi környezet állandó kihívást jelent mind a
munkáltatóknak, mind a képzési intézményeknek. A munkaadók olyan munkatársakat szeretnének alkalmazni, akik széles kör elméleti
tudással és naprakész iparági tudással rendelkeznek.
Nemcsak Magyarországon, hanem Európában is mindennapi probléma a szakképzési rendszer és a munka világának összehangolása,
mivel a szakképzési rendszerekbl kikerültek tudása, készsége sokszor nem fedi a munkáltatók általi elvárásokat.
A duális képzés bevezetése ezt a problémát próbálja megoldani, a munka alapú tanulást helyezi az eltérbe. Nagyon fontos ebben a
folyamatban a cégeknél dolgozó mentor személye, mivel egyfajta híd szerepet tölt be az iskola és a munkahely világa között, segíti a tanulókat
az eligazodásban a két világ között.
A mentor munkájának támogatása, s ezáltal a duális képzés eredményesebbé tétele volt a f célja a TREBAG Szellemi tulajdon- és
Projektmenedzser Kft-nek, amikor a DEMETRA (Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based
Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors) cím projektet konzorciumi partnereivel együttmködésben megtervezte, majd az
Erasmus + program támogatásával, 2017 novemberében elindította.
A 2017-01-HU01-KA202-035951 kódszámú projekt során olyan képzési anyag kerül kidolgozásra a mentorok számára, amely külön
hangsúlyt fektet a Z generáció tanulási szokásaira, így segítve a mentorok által nyújtott képzés eredményességét. A képzési anyag kifejlesztését
4 országban végzett felmérés elzi meg, majd az eredmények alapján kidolgozott tananyagot és módszertant elsajátítja a mentorok egy
csoportja, akik saját munkájuk során alkalmazni is fogják a tanultakat. Az így szerzett gyakorlati tapasztalatok és visszacsatolások mentén
alakítja ki a végleges képzési anyagot a konzorcium, melyet elérhetvé is tesz az érdekldk számára.
A projektben 4 országból 7 intézmény mködik együtt. Magyarországról a konzorciumvezet TREBAG Kft.-n kívül a PEMÜ Manyagipari
Zrt. és a Magyar Manyagipari Szövetség vesz részt, Szlovákiából az A–Omega, Romániából a Babes-Bolyai Egyetem és az Energom,
Görögországból pedig az IDEC.
A projekt befejezése és az eredmények közzététele 2020 áprilisában várható.
További információk: Kövesd Andrea (andrea.kovesd@trebag.hu)
Bulla Zsóﬁa (zsoﬁa.bulla@trebag.hu)

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)

