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Orbán Viktor avatta fel a 
nagykovácsi kastélyt

Cikkünk a 10. oldalon
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 Pedagógus életműveket 
ismertek el

5. oldal

Buda környéki egészség-
program készül 

7. oldal

Elhunyt Schnaider 
László polgármester

9. oldal
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Új orvosi rendelő 
Budakeszin

5. oldal
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Az Európai unió Erasmus+ KA1 programja számos lehet�séget kínál a tagállamok oktatási intézményeiben dolgozó 
tanárok és egyéb munkatársak külföldi látogatások formájában megvalósuló továbbképzésére. A Trebag Kft. tanárai 
és trénerei az IICA projekt keretén belül fejleszthetik IKT képességeiket.  
A többek között hátrányos helyzet� polgárok (munkanélküliek és id�sek) integrációjában is tevékenyked� intézmé-
nyünk munkatársainak kínál továbbképzési lehet�séget az  IICA (“ICT supported tools and methods for the integration 
of disadvantaged citizens through adult education”) projekt.
A kétéves továbbképzési program keretében két-két munkatársunk négy ország négy különböz� feln�ttoktatási 
intézményében ötnapos tréningen vesz részt. Az els� látogatás a dán SOSU College-ben a média világába engedett 
betekintést.  Egyik résztvev�nk így foglalta össze tapasztalatait:
„Az Aarhusban eltöltött egy hét alatt alapszinten megtanultuk használni filmkészítéshez az iPad-et és alkalmazásait. 
A különféle kép- és hanganyagok felvételét, szerkesztését és vágását a kapott feladatok során gyakorolni is tudtuk, 
így öt nap alatt olyan új tudással és készségekkel lettünk gazdagabbak, amit a munkánk során itthon is fogunk tudni 
alkalmazni.” (Bulla Zsófia tréner) 

A Trebag Kft. képzéseket és tréningeket is szervez külföldi 
intézmények munkatársainak egészségmeg�rzés, valamint 
innováció és kreativitás témakörökben. Június 4-8. között 
láttuk vendégül Hollandia és Spanyolország összesen 
kilenc tanárát, akik a KA1 mobilitási program keretében 
vettek részt képzésünkön. 

További információ: 
eniko.nagy@trebag.hu, www.trebag.hu 

H i r d e t é s

Nemzetközi továbbképzések 
a feln�tt-tanulás területén
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Pest megyei hírek

A 2013 őszén alkotott törvénnyel 
a magyar kormány a Hegyvidéki 
Önkormányzatot bízta meg a végrehaj-
tással, melyhez biztosította a szükséges 
pénzt is. Közel két éves társadalmi 
egyeztetést és a Natura 2000-es termé-
szetvédelmi területről megvalósítha-
tósági tanulmány elkészítését követően, 
a tervek ismeretében a 2015. május 
17-én tartott helyi népszavazáson a 
lakók is a Normafa rendbetétele mellett 
döntöttek.

MIÉRT SZÜKSÉGES A NORMAFA 
REHABILITÁCIÓJA?

Hiányzik a hatalmas látogatószámot 
kiszolgálni tudó infrastruktúra (WC, 
orvosi felügyelet, öltözők, csomagmeg-
őrzők, hulladékgyűjtők). Gondot okoz 
a megfelelő parkolás. A turistautak 
elhanyagoltak, a kiskereskedelmi és 
vendéglátóipari szolgáltatás nagyrészt 
„elbazárosodott”. Gyakoriak a konflik-
tusok a sízők és a szánkózók közt, ha nincs 
hó, akkor pedig a biciklisták és a sétálók 
között. A túlzott és felügyelet nélküli 
területhasználat visszafordíthatatlannak 
tűnő folyamatokat indított el a természeti 
értékek romlásában. A piknikezők illegális 
tűzrakóhelyeket alakítottak ki, amelyek 
könnyen erdőtüzekhez vezethetnek.

A területen számos elhanyagolt, romos, 
lakatlan – több esetben műemléki védettség 
alatt álló – épület található (pl. Fácános, 
Istenszeme Fogadó, Olimpia Hotel, 
Disznófő-forrás – ilyen volt a 2017-ben 
felújított egykori Lóvasút épülete is.) 
Ezek többsége műemléki védettség alatt 
áll, melyeknek felújítása, új funkciója az 

épületek állapotának ismeretében már 
nem késhetett tovább.

A HELYI NÉPSZAVAZÁS UTÁN AZ 
ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁLÁTOTT

Az első ütemben, 2015 őszén ennek egyik 
legjelentősebb eleme volt a Normafa út és 
a Libegő felső végállomása közötti sétány 
helyreállítása. A Normafától az Anna-rétig 
három méter, onnan tovább a Libegőig két 
méter szélességben stabilizált, vízáteresztő 
murvaburkolatot építettek ki pihenő-
helyekkel, szemetesekkel, irányjelző és 
tájékoztató táblákkal, kerékpártárolókkal. 
Teljesen megújult az Anna-réti játszótér 
is. Tizennyolc új játszóeszköz került ide 
ivókúttal, illemhellyel. 

A második ütemben, 2016-ban megújult 
a Jánoshegyi út a Normafa és a Libegő 
felső végállomása között, környezet-
kímélő, mozgásérzékelős közvilágítással, 
a közel két kilométer hosszú szakaszon 
zöld sávval elválasztott, gumiborítású 
futópálya is épült. Sorompók zárják le 
a Jánoshegyi út két végét, s a Mátyás 
király utat az engedély nélküli behajtók 
elől. A Normafa Síház mellett kültéri 
fitneszpálya létesült összesen több 
mint húsz erősítő tornaeszközzel. 
2017 nyarára befejeződött a műemléki 
védettségű  Lóvasút  épületének rendbe-
hozatala is.

Hamarosan kezdődhet a fogaskerekű 
vasút meghosszabbítása és az Eötvös út 
új nyomvonalának kialakítása, továbbá a 
Konkoly-Thege Miklós út felső, zsákutcává 
váló részén egy parkoló kiépítése, 
amelynek megnyitásával megszüntethető 
a parkoló és a buszforduló a hegy-

gerincen. Az egykori Fácán vendéglő és a 
mellette található Hild-villa felújítására 
szintén központi támogatást kap a kerület. 
A Szaniszló-rét környékén az oktató sífutó 
pálya, a Kis-Norma lejtőn a hajdani sípálya 
egy részének mobil felvonós helyreállítása 
várható a Mátyás király útig (350 m 
hosszon). 

A Hotel Olimpiánál látogatóközpont épül 
2019-re részben egy több mint százéves, 
helyi védettségű szecessziós nyaralóvilla 
átalakításával, részben egy új épülettel a 
Benczúr és Weichinger Építésziroda tervei 
szerint, amelyben kávézó, büfé, meleg-
konyhás étterem, információs és tájékozta-
tópont, csomagmegőrző, öltöző, zuhanyzó 
és pelenkázóval kiegészített illemhely, 
valamint sportszerkölcsönző működik 
majd. Az egykori Hotel Olimpiát lebon-
tották, anyagát az út és az új épület építé-
sénél használják fel, helyét parkosítják.

Forrás: Hegyvidéki Önkormányzat

A Normafa megújítása

Kulturált Települési 
Környezet Díj 2018

Pest Megye Önkormányzata nagyra 
becsüli települései környezetfejlesztési 
aktivitását, ezért 2018-ban is meghirdeti 
a pályázatot. A határidő július 13.

A pályázat részletei a Pest Megyei 
Önkormányzat honlapján (http://www.
pestmegye.hu/44-kiemelt-temak/3930-
kulturalt-telepulesi-kornyezet-dij-2018) 
elérhetők. Felmerülő kérdéssel, problé-
mával Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei 
főépítészhez lehet fordulni az alábbi 
elérhetőségeken:

Tel: 06-1-233-68-61; 
Mobil:06-20-9369-607; 

E-mail: panyiz@pestmegye.hu

Indul a Modern 
Falvak Program

A megyei jogú városok fejlesztését célzó 
Modern Városok program mintájára 
Modern Falvak programot indít a 
kormány, amelybe a 10-30 ezer lakosszám 
közötti települések is beletartoznak. 
Gyopáros Alpár, a Fidesz országgyűlési 
képviselője kormánybiztosként végzi az 
egyeztetéseket az érintett polgármeste-
rekkel, hogy közösen határozzák meg, mire 
van szükségük a falusi lét vonzóvá tétele 
és a fiatalok otthon tartása érdekében. 
A programról ősszel kerül a kormány elé 
egy koncepció - hangzott el május 24-én 
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter első kormányinfóján.

Pályázat magyar 
kézműves remek-címre

A  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) kétfordulós pályázatot hirdet 
a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” 
elismerő cím elnyerésére. A pályázatok 
benyújtási határideje 2018. augusztus 3.

Pályázhat kézműipari tevékenység 
keretében (építőiparban; fémiparban; 
faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; 
élelmiszeriparban; üveg-, - papír-, kerámia- 
és egyéb iparban) készített termék. Az 
élelmiszeripari jellegű pályázatok külön 
kategóriában díjazzák.

A pályázati felhívás és az adatlap 
letölthető a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu), 
a területi kereskedelmi és iparka-
marák honlapjáról, illetve igényelhető 
az MKIK Közgazdasági Igazgatóságán. 
Felvilágosítást nyújt a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági 
Igazgatósága (Kovács Judit, szakre-
ferens, a Kézműipari Kollégium titkára – 
telefon: 474-5191; fax: 474-5197, e-mail 
cím:  kovacs.judit@mkik.hu), valamint a 
területi kereskedelmi és iparkamarák. 
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350 kilométeres már a Pilis 
Bike erdei kerékpárhálózat

Kistérségi összefogással új szakasszal 
bővítette, és vasúttal is elérhetővé tette 
a Pilisi Parkerdő Zrt. a Pilis Bike erdei 
kerékpáros hálózatot. A kesztölci, a 
piliscsévi önkormányzat, helyi civilek 
és az erdőgazdaság együttműködése 
jelentős a Pilis keleti oldalán fekvő 
települések turizmusának is.

A családok, túrakerékpárosok, és kerék-
páros sportolók számára egyaránt jó 
lehetőségeket kínáló útvonalak eléré-
séhez új „Parkolj + Bringázz!” parko-
lóhelyet is kialakítottak Kesztölcön, így 
tízre nőtt a hálózatba kapcsolt autós 
megállók száma. A kezdeményezés fontos 
újdonsága, hogy két, immár vasúttal 
is elérhető kiindulópontot is kialakí-
tottak, egyet Piliscsaba-Klotildligeten, 
egyet pedig Piliscséven. Mivel az érintett 
vasútvonalon kerékpárral is lehet utazni, 
az erdei kerékpáros túraútvonalak 
tömegközlekedéssel is megközelíthetők.

Az utóbbi évek kutatásai rámutattak, 
hogy a Pilisi Parkerdő kirándulóhelyeit 

egyre többen keresik fel kerékpárral: 
évente 1,5 millió biciklis látogatási 
alkalmat regisztrál az erdőgazdaság. 
Az újonnan megjelenő igényekre válaszul 
alakította ki a Pilisi Parkerdő Zrt. a 
Pilis Bike erdei kerékpáros útvonalháló-
zatot, amely a mostani bővítés eredmé-
nyeként 350 kilométernyi bejárható 
erdei utat kínál a Pilisben, a Visegrádi-, 
és a Budai-hegységben, összesen tíz 
parkolóval, és két vasúti csatlakozási 
ponttal. A hálózat részét képezik a 
terepen elhelyezett térképes információs 
táblák is, amelyeken összesen 34 darab, 
különböző nehézségű túrát javasolnak 
az erdészek. A táblákon egyben felhívják 
a figyelmet az erdei kerékpározás szabá-
lyaira és etikájára, hogy az erdőt látogató 
gyalogos, lovas és kerékpáros túrázók 
egymás igényeire tekintettel, az erdő 
értékeit közösen megőrizve szervezzék 
kirándulásaikat. 

A „Parkolj + Bringázz!” pontok, és az 
onnan induló javasolt túrák megtekint-
hetők a www.parkerdo.hu oldalon.

Rugalmasabb 
a tűzgyújtási tilalmi 

rendszer
Gyorsabbá vált a tilalom elrendelése 
és visszavonása, és csak a valóban 
indokolt ideig érvényes, így a rendszer 
hatékonyabban reagál az időjárás, 
és az erdőtűzkockázat idő- és térbeli 
változásaira. 

A tűzgyújtási tilalommal érintett területet 
az új rendszerben naponta jelölik ki a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (Nébih) erdészeti szakemberei 
és a Katasztrófavédelem munkatársai. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról  www.
erdotuz.hu  és a www.katasztrofavedelem.
hu  honlapon elhelyezett térkép segít-
ségével tájékozódhatnak az érdeklődők. 
A térkép minden nap 0 óra 1 perckor 
automatikusan frissül, így minden esetben 
az adott napon, s beazonosíthatóan egy 
adott területen érvényes tűzgyújtási 
tilalmakat mutatja.

Az erdőtűz-megelőzéssel kapcsolatos 
hasznos tudnivalókról a Nébih FIRELIFE 
Erdőtűz Megelőzési Programjának 
honlapján, a  www.erdotuz.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

Forrás: NÉBIH

Fahatározó applikációt 
fejlesztettek

A Fa Book,  az Országos Erdészeti 
Egyesület terepi fahatározója mobiltele-
fonos alkalmazások áruházaiban elérhető. 
Az ingyenesen letölthető, Android és 
iOS operációs rendszerekkel kompatibilis 
program összesen 111 hazai erdőkben 
előforduló fa- és cserjefaj, illetve fajcsoport 
terepi azonosításában nyújt segítséget.

A növényhatározóban a vizuális megha-
tározás funkciót választva egyszerű 
ikonok segítik a határozás folyamatát: 
az előttünk álló növény egy-egy ismérve 
alapján tudjuk szűkíteni a találati számot, 
míg el nem jutunk a keresett fajhoz, ahol 
már fotók segítik a pontos azonosítást. A 
letöltött és telepített alkalmazás ráadásul 
a terepen offline, kikapcsolt mobilháló-
zattal is használható, így csak az akkumu-
látor töltöttségére kell figyelnünk, ha a 
kirándulás során meg akarjuk ismerni a 
minket körülvevő fákat.

A fejlesztést a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatta, szakmai 
partnerként a Soproni Egyetem 
Erdőmérnöki Karának oktatói vettek 
benne részt. 

Az alkalmazás Android és iOS felületre 
egyaránt letölthető: 

Google Play Store: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.greengo.
fabook&hl=hu

iTunes: https://itunes.apple.com/hu/app/
f a - b o o k - i n t e r a k t i v - f a h a t a r o z o 
id1234247143?mt=

A Pilisi Parkerdőben április végén nyitották 
meg a Pilis Ride erdei lovas úthálózat 
első szakaszát. A tulajdonosi támogatású 
program keretében épült négy nyári 
istálló, s kijelöltek 56 kilométer lovastúra-
útvonalat is. Az ingyenesen használható, 

legalább 2,5 méter széles űrszelvényű utak 
nagyobbik része Visegrád, Dunabogdány, 
Tahitótfalu és Pilisszentlászló térsé-
gében fut, de lehet lovagolni Csobánka 
és Pilisszentkereszt között, továbbá a 
Pilisvörösvárt, Pilisszántót, Piliscsévet 
és Kesztölcöt összekötő útvonalon is. 
Visegrádon, az Apátkúti Vadászháznál és 
a Mogyoró-hegyen is egy-egy négyállásos 
nyári istálló épült, míg a Pilisszentkereszt 
melletti Som-hegyi Turistaháznál, illetve 
a Szentendre feletti Kő-hegyen hatál-
lásos istállókat alakítottak ki. Az istállók 
mindenütt már meglévő erdei szálláshelyek 
mellett épültek, így hosszabb, több 

napos túrák is könnyedén szervezhetők. 
Az ingyenes úthasználat mellett az istállók 
igénybevételéért azonban már egy jelképes 
összeget fizetni kell, lovanként napi 2500 
forintot, viszont a szolgáltatás tartalmazza 
a ló ellátásához szükséges széna, szalma 

és víz árát, valamit a szükséges eszközök 
használatát, és további 1000 forintért még 
takarmány is igényelhető.

Fontos tudni, hogy a sűrűn látogatott 
Pilisi Parkerdőben több helyen találkoz-
hatnak egymással lovasok, gyalogosok 
vagy kerékpárosok, így kölcsönös odafi-
gyelésre és a szabályok betartására van 
szükség a nyugodt kikapcsolódáshoz. 
A közös használatú nyomvonalakat a 
térképek külön jelölik, és a jelzések a 
terepen is láthatók.

A Pilis Ride úthálózat használatának 
részletes feltételei a  www.parkerdo.hu 
oldalon olvashatók.  Forrás: Pilis Parkerdő Zrt.

Pilis Ride: lovas túrák a Pilisben
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Pedagógusnapon dr. Dömötörné Papp 
Hargita gimnáziumigazgató és Bokor 
Józsefné óvónő kapta a Budakeszi 
Oktatásügyért díjat. A pedagógusok, 
az óvónők, a pedagógiai asszisztensek, 
a fejlesztő- és gyógypedagógusok éves 
munkáját tízezer forintos Erzsébet-
utalvánnyal köszönte meg a város 
önkormányzata.

A pedagógusokat és a díjazottakat 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgár-
mester, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő és Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület igazgatója köszöntötte.

Az idén nyugdíjba vonuló dr. Dömötörné 
Papp Hargita 32 éve tanít a Nagy Sándor 
József Gimnáziumban. 1995-96 között 
igazgató-helyettesként, s 22 éve igazga-
tóként vezeti az intézményt. Munkáját 

2005-ben Arany János pedagógiai díjjal, 
2016-ban az EMMI minisztere oklevéllel 
ismerte el. A vezetése alatt álló gimnázium 
diákjai szép eredményeket érnek el tanul-
mányi versenyeken, nyelvvizsgákon és a 
felvételiken. Sokan választják a műszaki 
pályát és többen visszajöttek már a gimná-
ziumba tanítani.

Bokor Józsefné Rapolder Ildikó negyven 
éve megszakítás nélkül dolgozik az 
akkor még 3. számú, később Szivárvány 
Óvoda óvónőjeként. 25 éve az intézmény 
igazgató-helyettese. Amellett, hogy kiváló 
óvónő, néptáncoktató az óvodában, 
de zeneovis foglalkozásokat is tart. 
Neveltjeinek többsége a Bojtár Népzenei 
Egyesületben táncol tovább, s a Czövek 
Erna Zeneiskola tanulója lett. 2002-ben 
Budakesziért emlékérmet kapott.

Külső bizottsági tagként nyolc évig 

segítette a városi önkormányzat oktatási 
bizottságának, 2002 óta a német önkor-
mányzat munkáját. 1988 óta a Budakeszi 
Népdalkör alapító tagja és titkára.1993 óta 
tagja a Hagyományőrző Kör kórusának, 
1998-2002 között az egyesület alelnöke, 
2002-2006-ig elnöke, 2006 óta ismét 
alelnöke. 2012 óta a budakeszi Erkel 
Ferenc Kamarakórus alapító tagja és 
titkára. 2013 óta a budakeszi Idősügyi 
Tanács tagja.

Az energetikai felújítás során 
az épület új tetőt kapott és 
kicserélték az ablakokat  is 
műanyag nyílászárókra, 
a homlokzatot és a tetőt 
hőszigetelték. A korábbi 
hat rendelő helyett tízet 
alakítottak ki egy közös, 
többfunkciós helyiséggel 
együtt. Az épület előtt 
parkoló és a gyermekrendelő 
előtt egy kis játszótér várja 
majd a budakeszieket. 

Az új rendelőben a házior-
vosok, fogorvosok, gyermek-
orvosok, a védőnői szolgálat, 
az orvosi ügyelet és a vérvétel 
kap helyet. Bartos Mária gyermekorvos 
június 22-től, az orvosi ügyelet június 
25-től, a védőnői szolgálat június 28-tól, 
Zolnai Katalin fogorvos és Csabai Imre 
háziorvos július 2-től, Vasi Gábor fogorvos 
augusztus 1-től rendel az új rendelőjében, 
a szokásos időpontokban és elérhetősé-
geken. 

A kibővült rendelőben 
fül-orr-gégészet, nőgyógy-
ászat, szemészet, bőrgyógy-
ászat, reumatológia és 
fizikoterápia is elérhető 
lesz. A szakorvosok 
eszközparkjának biztosí-
tására az önkormányzat 
az Egészséges Budapest 
Program keretében pályá-
zatot nyújtott be.

Július 2-án 17 órakor az 
épület ünnepélyes átadásán 
a Semmelweis-napi ünnep-
ségen Budakeszi Egészség-
ügyért díjban részesül 
Kissné Csörget Elvira 

fogászati asszisztens és Hidasné dr. Farkas 
Klára gyógyszerész. 16-19 óra között 
ingyenes szűrővizsgálatokra és tanács-
adásra is lehetőség lesz. Az önkormányzat 
a budakeszi egészségügyi alapellátásban 
dolgozóknak egyenként 10.000 Ft értékű 
Erzsébet-utalványt ajándékoz munkájuk 
elismeréseként.

Kész az új orvosi rendelő Iskolaépítés 
második üteme

Az Árpád fejedelem téri 16 tantermes iskola 
egy ütemben épül meg 2019 őszére, mivel 
a Magyar Kormány támogatta a beruházás 
második ütemét, azaz még öt tanterem, 
két csoportszoba és két nyelvi szaktan-
terem építését 748,53 m2 hasznos alapte-
rülettel. A második ütemhez Budakeszi 
önkormányzata 200 millió forintot 
biztosított a 292,3 milliós kormányzati 
támogatás mellett.

XXIV. Családi Nap 
Fesztivál

Augusztus 18-án, szombaton a XXIV. 
Családi Nap Fesztiválra szeretettel várja 
az önkormányzat a családokat egész napos 
színes programsorozattal és bográcsos 
ételfőző versennyel a Farkashegyi repülő-
térre. A fesztivált 20 órakor a Ghymes 
együttes, majd tűzijáték zárja. Idén is 
ingyenes és sűrűn közlekedő autóbusz-
járat szállítja majd az utasokat a város-
központ és a repülőtér között.

Tegyen javaslatot 
Budakeszi 

Díszpolgára címre!
Budakeszi önkormányzata augusztus 
20-án ünnepi ülésen ismeri el és díjazza azt 
a magyar vagy külföldi állampolgárt, aki 
a város fejlődése, hírnevének öregbítése, 
anyagi, szellemi értékeinek gyarapodása 
érdekében kifejtett kiemelkedő életműve 
és példamutató emberi magatartása miatt 
köztiszteletben áll. Az indoklással ellátott 
írásos javaslataikat július 23-án, hétfőn 12 
óráig a budakeszi polgármesteri hivatalba, 
vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu 
címre várják.

Pedagógusi életművet ismertek el

I. Buda környéki 
sörfesztivál

Az első alkalommal szeptember 22-én a 
Fő téri parkban bemutatkozó rendezvény 
kulturális sokszínűségét az adja, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
településeinek (Budakeszi, Biatorbágy, 
Budajenő, Herceghalom, Nagykovácsi 
Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, 
Tinnye és Tök) német-magyar művészeti 
csoportjai, fellépői mellett német testvér-
városaik is bemutatják kulturális, gaszt-
ronómiai értékeiket, helyi sajátosságaikat. 
A különböző sörforgalmazó cégek a legki-
válóbb hazai főzdék termékeit vonultatják 
fel. A program a Budapest Bár koncert-
jével zárul.

Tegyen javaslatot a 
Virágos 

Budakesziért-díjra!
Augusztus 18-án a XXIV. Családi 
Nap Fesztiválon a legvirágosabb porta 
Virágos Budakesziért 2018 díjat kap az 
önkormányzattól falra szerelhető tábla 
és az Oázis kertészet tízezer forintos 
dísznövény-vásárlási utalványa formá-
jában. A július 13-án, pénteken 12 óráig 
a budakeszi polgármesteri hivatalban 
elhelyezett gyűjtődobozba (Fő u. 179.) 
vagy a pm.titkar@budakeszi.hu címre 
beérkező javaslatok közül a bíráló 
bizottság helyszíni szemle után választja 
ki a díjazottakat.
  (x)
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Június 8-9-10-én este Ungváry Zsoltnak 
A Boldog címmel a mártír püspök 
emlékére írt színdarabját mutatták 
be a makkosmáriai kegytemplom 
kertjében hivatásos színészek és 
tehetséges budakeszi polgárok közre-
működésével, a Magyar Művészeti 
Akadémia és a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. A díszvendég, 
Soltész Miklós államtitkár köszöntő 
beszédében bejelentette, a magyar 
kormány ötvenmillió forintot biztosít 
a templom felújítására.

„A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az 
erőset” – ez volt a püspöki jelmondata 
az 1945-ben vértanúságot szenvedett 
Apor Vilmosnak, az 1941-ben győri 
püspökké kinevezett gyulai plébánosnak. 
Amikor a front 1945 márciusában elérte 
Győrt, március 30-án, nagypénteken 
szovjet katonák a Püspökvár óvóhelyéről 
„krumplihámozásra” akarták elvinni a 
fiatal nőket. A szovjet kapitánnyal tárgyaló 
Apor Vilmos a lányok helyett férfiakat és 
idős nőket ajánlott munkára. Az ingerült 
szovjet tiszt előrántotta pisztolyát, 
és dulakodás közben többször rálőtt a 
főpapra. A halálos golyó a hasüregébe 
hatolt. A katonák elmenekültek, a 
súlyosan sebesült püspököt hordágyon a 

több kilométerre lévő kórházba cipelték, 
megoperálták, de nem találták meg a 
golyót. A püspök kórházi ágyán először 
a nők felől érdeklődött. Hallván, hogy 
megmenekültek, így sóhajtott fel: „Hála 
Istennek! A jó Isten elfogadta az én áldoza-
tomat.” Vasárnap, április 1-jén hashár-
tyagyulladást kapott, s húsvéthétfőre 
virradóra meghalt, de még megbocsátott 
gyilkosának. A vértanút 1997. november 
9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.

A színdarab a történelem ítélőszéke 
előtt lefolytatott képzeletbeli tárgyalás 
keretében elevenítette fel a 
neves erdélyi báró altorjai 
Apor-család ötödik gyerme-
kének Apor Vilmos győri 
püspök vértanúságának 
részleteit, külön hangsúlyt 
helyezve a személyiségére, a 
mindenek felett érvényesülő 
keresztény értékrendjére, a 
felelősségtudatra, a bátor-
ságára és alázatra, amelynek 
köszönhetően a két világ-
háború és a tanácsköztársaság 
okozta igazságtalanságok 
korában minden befolyását felhasználta 
arra, hogy a szenvedésre ítélt embertársain 
segítsen, bármelyik hatalommal is kellett 
éppen szembeszállnia.

A főszerepeket Timkó Eszter (bíró), 
Csík Csaba (referens), Lázár Csaba (Apor 
püspök)  és Kovács Éva Rebecca hivatásos 
színészek játszották. Budakeszi amatőrök 
alakították a szemtanút (Tóth Balázs), 
a gyilkos katonát (Danhauser Soma), a 
műtétet végző orvost (Rajnai László) és 
Mindszenthy hercegprímást (Pfendtner 
József). Tóth Virág, Bede Blanka és Mózes 
Zsófia mellett az előadáson közremű-
ködött még a Budakeszi Hagyományőrző 
Kör és a Budakeszi Városi Színjátszókör 

tagjai, valamint a Spirit of Brass Quintett 
és a budakeszi egyesített kórus. Az előadást 
Barnóczky Ákos és Lázár Csaba rendezte. A 
létrehozásban Budakeszi önkormányzata 
(Bakáts Bernadett és Sigmond Bertalan 
képviselők), a Mezei Mária Kulturális 
Egyesület, a Budakeszi Szépítő Egyesület, 
a Magyar Katolikus Rádió, Budakeszi 
német önkormányzata, a Budakeszi 
Római Katolikus Egyházközség, Spányi 
Antal székesfehérvári megyés püspök, az 
Alapítvány a Közjóért és az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ vállalt szerepet.

A budakeszi színházi produkciók 
sorában az idei már a harmadik 
ősbemutató. 2011-ben  Varga Lóránt 
Kővel, kő nélkül  című darabja volt az 
első vállalkozás, majd 2016-ban Az a 12 
fényes nap című zenés darabot mutatták 
be 1956 budakeszi eseményeinek 
emlékére, hivatásos színészek és tehetséges 
budakeszi amatőrök közös játékával.

Koós Hutás Katalin

Képzeletbeli tárgyalás Apor Vilmos emlékére

A kitelepített budakesziek 
rátaláltak az őseikre

Április 29-én a Budakesziről 
kitelepített  idősek  találkozót 
tartottak  Neckarsulmban. A Budakesser 
Gemeinschaft elnöke, Franz Huber 
beszámolt az éves munkájukról, 
kiemelve a felső-svábföldi Oberstadionba 
tett  kirándulásukat és szót ejtett a 
jövőbeli terveikről, köztük az augusztusi 
budakeszi Kiritog, vagyis a hagyományos 
Templombúcsú meglátogatásáról is.

A március 29-i felső-svábföldi utazás 
igazi kuriózum volt a budakeszi sváboknak, 
ugyanis a többségük ősei innen indultak 
el háromszáz éve Magyarország felé. 
Oberstadionban ugyanis két történész 
fogadta a Budakesser Gemeinschaft 
csoportját és vezette körbe őket. Egy 
helytörténész, Branz úr összeállította a 
budakeszi svábok felmenőinek történetét, 
a kivándorlók névlistáját és kivonatokat 
az egyházi anyakönyvekből. 

Rendkívül meglepő volt, hogy a 
Budakeszire háromszáz éve Felső-
Svábföldről (Ober- és Unterstadionból, 
Mundeldingenből és más kisebb falvakból) 
kivándorolt családok nevei a mai napig 
is használatosak és a temetők sírkövein 
is fellelhetőek mindkét területen mint 
Pfendtner, Mayer, Huber, Weggenmann, 
Merkl, Frankenhauser, Starz, Hofherr, 
Albrecht.

További részletek a Budakesser 
Gemeinschaft családfakutatójától 
kérhetők, aki a komputerén tárolja az 
adatokat:

Gustav Esterle
Ortsstraße 10
74906 Bad Rappenau- Grombach
Tel: + 49 (0) 7266-1299
mail: gEsterle@t-online.de

Albrecht György, Philippsburg, Németország

Elhunyt Müller János
„Ne lelkesedj, ha boldog 
vagy, ha szenvedsz, ne 
panaszkodj, türelemmel 
viseld az elkerülhe-
tetlent!” –  intett az 
idézet a szobája falán. 
Május 4-én hajnal-
ban, életének 88. évé-
ben elhunyt a Német-
országba kitelepített budakesziek 
közössége, a Budakesser Gemeinschaft 
tagja, Müller János. Utolsó útjára május 
14-én 14 órakor kísérték a gondelsheimi 
temetőben.

Elhunyt Deberle Antal
A kitelepített budakesziek közösségének 
sokáig aktív tagját, kulturális felelősét 
május elején kísérték utolsó útjára a 
meckesheimi temetőben.
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Tóth Balázs szemtanút alakít
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Budakeszin, a Dohányzásmentes 
Világnapon az Országos  Korányi 
Pulmonológiai Intézet (OKPI) 
a művekődési központ melletti 
közösségi téren ingyenes szűré-
sekkel és játékos feladatokkal várta 
az érdeklődőket. Tájékoztattak 
az új tüdőrákszűrő módszerről is a 
3 generációval az egészségért – Kihívás 
Napja programsorozatban.

A Buda környéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) elnökeként dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere 
és az OKPI főigazgató főorvosa, dr. Kovács 
Gábor megállapodást kötött az egész-
ségügyi intézmény kezdeményezésére egy 
Buda környéki egészségprogram megva-
lósítására, amely a dohányzás visszaszo-
rítása mellett tenni kíván az egészséges 
táplálkozás, az egészséges életmód és a 
rendszeres testedzés népszerűsítéséért.

A rendezvényen részt vett az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
magyarországi irodavezetője, Ledia 
Lazeri, aki felszólalásában kiemelte, hogy 
Magyarország milyen sokat tett már a 
dohányzás visszaszorításáért: betiltotta a 
nyilvános, zárt helyeken  a dohányzást, 
csökkentette a cigarettát és egyéb dohány-
termékeket árusító helyek számát, 

megemelte ezen termékek jövedéki adóját, 
jogszabályban rögzítette az egységes 
csomagolást és a halálos megbetegedés 
lehetőségére vonatkozó figyelmeztetések 
feltüntetését a csomagoláson.  Az intéz-
kedések hosszú távon hozzák majd meg a 
kívánt eredményt. Az adatokból azonban 
az látszik, hogy mind a nőknél, mind a 
férfiaknál csökkent a dohányosok száma. 
Bár a magyar női dohányosok száma az 
egyik legmagasabb a WHO-régióban  - 
emelte ki.

Prof. dr. Tomcsányi János, a Kardiológiai 
Szakmai Kollégium osztályvezető főorvosa 
a szív- és érrendszeri megbetegedésekre 
súlyozva kiemelte: a felszerelt kórházak 
az infarktus következményeit műtéttel 
világszínvonalon tudják enyhíteni vagy 
megszüntetni, de a kórházon kívüli 
tényezőkön az orvosok a betegek együtt-
működése nélkül nem tudnak javítani. 
Az emberek általában későn fordulnak 
orvoshoz. Komoly műtétek után sem 
szoknak le kártékony szokásaikról, mint 
pl. a dohányzás. Hiába kapnak hatékony 
gyógyszereket, ha nem szedik be, vagy nem 
szedik folyamatosan. A lakosság egészség-
tudatos életmódra ébresztése rendkívül 
fontos feladat, mert egy infarktus utáni 
beteg számára a rendszeres testmozgás 
majdhogy nem többet segít, mint a 

kezelésére kiírt gyógyszerek összessége - 
hangsúlyozta a professzor.

A  dohányfüsttől mentes világnap 
budakeszi rendezvényén ingyenes 
szűrések mellett vezető orvosok adtak 
egyénre szabott tanácsokat, megismer-
tették az OKPI speciális szűrőprogramját, 
a HUNCHEST-et. Az alacsony sugár-
dózisú CT-vizsgálatra időpont-egyezte-
téssel jelentkezni is lehetett (06 1 391 
3200/3198). Az érdeklődők kerékpáros 
erőnléti felmérésben vehettek részt, 
a dohányzók szakértői támogatást 
kaphattak a leszokáshoz, pl. a  www.
cikiacigi.hu  bemutatásával is, a 
legkisebbeket pedig a rászokást megelőző 
játékos programokkal várták vicces 
bohócok irányításával.

Koós Hutás Katalin

Buda környéki egészségprogramra 
szerződött  a Korányi a BÖT-tel

A Budapest és Budakeszi határán 
tizennégy hektáros parkban álló 
intézmény József Főherceg Tüdőbeteg 
Katonák Otthona néven 1918. május 
1-jén nyitotta meg kapuit a frontról 
hazatérő sebesült, tbc-s katonák 
ápolására. A második világháború után 
két évig szovjet hadikórház volt, majd 
1950-ben működtetését a Honvédelmi 
Minisztériumtól átvette a népjóléti 
tárca.  A tbc elleni küzdelem eredmé-
nyessége miatt a tüdőbeteg-gondozást 
felváltotta a mozgásszervi rehabili-
táció, s 1975-ben felvették az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézet nevet. 
A pavilonokból álló kórház helyett 
2000-től 2011-ig hat, egymással össze-
kötött épületszárnyból álló, 34 ezer 
négyzetméteres épületkomplexumot 
építettek, amelyben 418 fekvőbeteget 
látnak el. 

Május 17-én Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások leköszönő minisztere az 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
(OORI) centenáriumi ünnepségén kifej-
tette: amikor az ember beteg lesz, a test, 
a lélek és a szellem egyszerre kerül próba-
tétel elé, és mindhárom gyógyításra szorul. 
Közölte: 2018. július 1-jétől a kormány 
vállalta minden egyházi szolgálatban álló 
lelki gondozó javadalmazását.

Az intézmény új kápolnáját Erdő 
Péter bíboros, esztergom-budapesti 
érsek áldotta meg. A szentmise után 
Bogárdi Szabó István, a Magyarországi 
Református Egyház zsinatának lelkészi 
elnöke és Gáncs Péter evangélikus püspök 
mondott imát.

Cserháti Péter az OORI főigazgatója 
köszöntőjében hangsúlyozta: a rehabi-
litáció nem a gyors sikerek területe. Az 
itt dolgozó szakemberek nem bújhatnak 
el gyógyító műszereik mögé, hanem nap 
mint nap ott kell lenniük azok mellett, 
akik a kórházban szembesülnek azzal, 
hogy végtagok nélkül vagy lebénulva kell 
folytatni életüket. Az OORI-ban ugyan-
akkor meg lehet tanulni a csapatmunkát, 
és meg lehet tanulni azt is, hogy mindig 
van újrakezdés.

A megemlékezésen részt vett mások 
mellett Soltész Miklós egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár és Pokorni Zoltán 
(Fidesz-KDNP), a XII. kerület polgár-
mestere. (Iránytű/MTI)

Pörös Géza filmrendezőé 
a Nagy Gáspár-díj

Pörös Géza (1949) 
filmszakíró, dokumen-
tumfilm-rendező kapta 
idén a Kossuth-díjas 
költőről, Nagy Gáspárról 
elnevezett irodalmi és 
művészeti díjat. A Nagy 

Gáspár Alapítvány május 5-én már ötödik 
alkalommal tartotta meg a bérbaltavári 
szülőház udvarán a díjátadót. A díjat 
Monostori Imre irodalomtörténész, a díj 
kuratóriumának elnöke adta át és méltatta 
a kitüntetettet.

Pörös Géza  a Mozgó Kép felelős 
szerkesztője és a Duna Televízió Zrt. 
munkatársa (2001-től kulturális igazgató, 
2005-2011 műsorokért felelős alelnök). 
Filmes cikkei a Filmkultúra, a Filmvilág, a 
Forrás, az Új Forrás és a Hitel hasábjain, 
kötetei Gábor Pál és Krzysztof Zanussi 
munkásságáról jelentek meg. Díjai: az 
Új Forrás és a Duna Televízió nívódíjai, 
„A lengyel kultúráért szerzett érdemeiért” 
(1999), Lengyel Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztje (2006).

Az eseményt támogatta Budakeszi és 
Vasvár önkormányzata, a Hitel folyóirat, 
Csikszentmihályi Róbert szobrászművész, 
Vincze Papírmerítő Műhely (Szentendre), 
Bérbaltavár és Nagytilaj önkormányzata, 
a vasvári Nagy Gáspár Kulturális 
Központ, a Bérbaltavár-Nagytilaj 
Községi Vadásztársaság és Dóczi Lajos 
(Bérbaltavár).

Száz éves az OORI
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Összesen 110 millió forint pályázati 
forrást érhetnek el idén a látássérült 
felnőttek rehabilitációját, önálló életve-
zetését segítő civil szervezetek - jelen-
tette be az Emmi szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkóztatásért felelős 
államtitkára Budaörsön június 15-i 
sajtótájékoztatóján.

Fülöp Attila elmondta, hogy hozzávetőleg 
90 ezer látássérült embert tartanak számon 
az országban. Nagyobb részük a felnőtt 
korosztályhoz sorolható és évente átlagosan 
500 új beteg jelentkezik, akik jellemzően 
a cukorbetegség, vagy az időskori agyi 

érelmeszesedés következtében veszítik el 
látásuk nagyobb hányadát. Az ilyen új 
élethelyzetbe kerültek napi életvezeté-
sének megkönnyítésére szerte az országban 
jelenleg nyolc, e témára szakosodott 
nonprofit civil szervezet működik, egyik 
közülük Budaörsön. A pályázat nyitott, 
valamennyi érintett szervezet részére kínál 
anyagi támogatást, amennyiben megfelel 
a feltételeknek. A pályázat október 16-ig 
érhető el és egy évre biztosít anyagi 
támogatást. 

A Budaörsön működő Buda környéki 
Látássérültek Közhasznú Egyesülete olyan 
rehabilitációs központot rendezett be, ahol 
az önellátás, a közlekedés, a mindennapi 
tevékenység gondjaival a látásvesztés miatt 
küszködő felnőttek kaphatnak segítséget. 

Erről a tevékenységről tartott ismertetőt 
Nyikes Fatime, az egyesület elnöke, aki 
maga is látássérült. Elmondta: jelenleg 60 
csökkent látó, vagy vak ember életének 
megkönnyítését segítik elő és amennyiben 
a pályázaton nyernek, a jelenlegi szűkös 
helyiségből nagyobba költöznek. Itt 
szakképzett gyógypedagógusok közremű-
ködésével korszerű műszerek felhasználá-
sával többek között látásjavító tréninget 
tartanak, megtanítják a hozzájuk fordu-
lókat háztartásuk ellátására,   az utcai 
közlekedésre. A rehabilitáció célja sok 
esetben a látását veszített ember vissza-
vezetése a munka világába, ezért informa-
tikai oktatást is tartanak, hogy a számító-
gépet, mobiltelefont vakon is magabiztosan 
tudják használni a rászorulók.        (MTI)

110 milliós pályázatok 
látássérülteknek

Járási hírek

Páty felé bővül 
a telki 

MLSZ-edzőközpont
A következő években Páty területén, 
kb. tíz hektáron bővül tovább a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) edzőköz-
pontja. A Magyar Kormány még a 2016. 
december 23-i ülésén döntött arról, hogy 
a Telki határában álló edzőközpont 
bővítésére a Magyar Állam  megveszi a 
szomszédos pátyi ingatlanokat. Ebből tíz 
hektárt az MLSZ-nek vagyonkezelésbe 
is adott. Telki és Páty polgármesterei 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 
a terület sorsával kapcsolatos egyezte-
tésen egyetértettek abban, hogy az állam 
által megvásárolt földek további részén 
is csak sportcélú fejlesztés képzelhető 
el. Ugyanakkor a teljes területen nincs 
fejlesztési kényszer, csak az MLSZ bővítése 
aktuális jelenleg. A terület sportcélú 
fejlesztési tartalékterületként még sokáig 
megmaradhat jelenlegi állapotában. 

(paty.hu)

Rövid időn belül a második épületet 
adták át a pátyi ipari parkban. 
Az Euronics műszakicikk-kereskedelmi 
lánc egyedi igényei szerint épült, 
csaknem 12 ezer négyzetméteres 
csarnokát mintegy 2,5 milliárd 
forintból fejlesztette a NIPÜF Nemzeti 
Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.

A közlemény szerint itt rendezi be új 
logisztikai központját a magyar tulajdonú 
Vöröskő Kft., az Euronics kizárólagos 
belföldi képviselője, innen szolgálják ki 
a csaknem hetven üzletből álló országos 
hálózatot. Az új raktárból elégítik ki a 
megnövekedett webáruházi keresletet is. 
A logisztikai központban mintegy hatvan 
ember dolgozik majd.

A pátyi beruházás Közép-Európa egyik 
legnagyobb iparipark-fejlesztési program-
jának a része, ahol a következő években 
több százmilliárd forint értékben jönnek 
létre modern, a jövő technológiáit is 
befogadni képes gyártó- és logisztikai 
létesítmények.  A NIPÜF eddig mintegy 
780 hektárnyi fejlesztési területet vásárolt 
országszerte, és további 120 hektárról 
folynak tárgyalások. Több városban is 
zajlanak beruházásaik, az országos ipari 
park koncepció keretében Magyarország 
csaknem minden megyéjében jelen 
lesznek. (Iránytű/MTI)

Védelmet kapott a 
budaörsi barack

Hét új termék, a csopaki bor, az akasztói 
sziki ponty, az újfehértói meggy, a 
budaörsi őszibarack, a szomolyai rövid 
szárú fekete cseresznye, a nagykun rizs és 
a nagykörűi ropogós cseresznye is felkerült 
az új földrajzi árujelzők listájára.

A Földművelésügyi Minisztérium három 
évvel ezelőtt indította el Eredetvédelmi 
Programját, melynek célja az oltalomban 
részesülő földrajzi árujelzők számának 
növelése. Az egyediséget hordozó hagyo-
mányos mezőgazdasági termékek, élelmi-
szerek, italok olyan értékeket képviselnek, 
amelyeket nemcsak óvni, hanem a jövő 
nemzedékek számára megőrizni is köteles-
ségünk. A földrajzi árujelzőkről és a védett 
termékekről a www.eredetvedelem.gov.hu 
oldalon található több információ. (FM)

Új végállomás 
Zsámbékon

Június 3-tól Zsámbékon az autóbuszok az 
Etyeki utcában kialakított új, Zsámbék, 
Autóbusz-forduló nevű megállóhely 
érintésével közlekednek. A Szent István 
tér nevű megállóhelyek megszűnnek,  s 
az Ady Endre utca megállóhelyet pedig 
áthelyezik. A módosított menetrendek 
a  www.volanbusz.hu  és a www.menet-
rendek.hu oldalakon találhatók.

Június közepén elkezdődtek a Szent 
István tér felújítási munkái. Június 25-től 
a teret teljesen lezárják az autóforgalom 
elől. A gyalogos forgalomban is korláto-
zások lesznek.

Augusztusban átépítik az Etyeki út – 
Mányi út – Szent István tér csomópontját 
félpályás útlezárás és lámpás irányítás 
mellett.     (Forrás: Zsámbék önkormányzata)

Zsámbékiak 
a klímaváltozás ellen

Százhatvanegy csapat közel ötszáz 
versenyzője mérte össze a tudását az 
Országos Erdészeti Egyesület közép-
iskolásoknak szóló „Fedezd fel az 
örökséged!” erdőismereti vetélkedőjén. 
A győztes a sümegi Kisfaludy Sándor 
Gimnázium „Borostyánok” nevű csapata 
lett. A négy elméleti fordulóból és egy 
videó készítési feladatból álló verseny 
témája az erdők és a klímaváltozás 
kapcsolatát mutatta be. A verseny 
10. helyezettje a zsámbéki premontrei 
„Fakopáncsok” csapata: Vass Botond, 
Péti Dominik, Halbauer Alexandra – 
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskola. Az 
összes díjazott megtalálható a  www.
vetelkedo.oee.hu honlapon. A csapatok 
videóit a „Fedezd fel az örökséged!” 
vetélkedő Facebook-oldalán lehet 
megtekinteni:   https://www.facebook.
com/fedezdfel/   

Átadták az Euronics 
raktárbázisát
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Életének 68. évében, két évig 
tartó súlyos betegség után 2018. 
június 18-án elhunyt Schnaider 
László, Herceghalom nyugalmazott 
polgármestere (1990-2010), a község 
díszpolgára. Temetéséről 
később intézkednek.

1951. április 24-én született 
Biatorbágyon polgári család 
negyedik gyermekeként. 
Mivel 1985-ig Biatorbágy 
Herceghalom része volt, 
herceghalmi polgármes-
terként is helybélinek 
számított. Az általános 
iskolát is Biatorbágyon, a 
kastély épületében működő, 
2. sz. általános iskolában 
végezte. Tatára került kollé-
giumba, ahol a Jávorka 
Sándor Mezőgazdasági Szakiskolában 
végzett, majd érettségi után 1969-ben az 
etyeki termelőszövetkezetben kezdett el 
dolgozni.  Közben két év katonai szolgá-
latot töltött le a Budaörsi úti Petőfi lakta-
nyában, a díszszázadban.

1973-ban Herceghalmon indult a valódi 
életpályája a Sándor-Metternich uradalom 
majorságából kialakult  Állattenyésztési 
Kutatóintézetben és a Kísérleti 
Gazdaságban. A kutatóintézet munka-

társaként végezte el az egyetemet 
Mosonmagyaróváron általános agrár-
mérnökként, 1980-ban. Nagyapja, aki 
a herceghalmi uradalom intézője volt 
a második világháború előtt, 1900-ban 

szintén itt szerezte a diplo-
máját. Rövid megszakí-
tással a polgármesterségig 
itt dolgozott. 1985-ben 
került be először a 
huszonöt tagú biatorbágyi 
tanácsba, melyből  húsz 
fő Biatorbágyot, öt 
(Schnaider László, Viola 
István, Tóth László, Ficsor 
Mihály és Szilágyi Mihály) 
az akkor már sokkal 
fejlettebb Herceghalmot 
képviselte. Az ezer fős 
Herceghalom önállóvá 
válásával 1989-ben kezdett 

el foglalkozni, egy tíz fős munkacsoport 
élén. 1989 októberében önkormányzati 
választásokat tartottak a településen, 
ahol Schnaider Lászlót polgármesternek 
választották. A mára faluközponttal, 
intézményekkel, megfelelő infrastruk-
túrával rendelkező, kertvárosias, 2600 főt 
számláló települést öt cikluson át, 2010-ig 
vezette. 2010-ben már nem indult a 
választáson, hanem  nyugdíjba vonult. 
2017-ben Herceghalom díszpolgára lett.

Elhunyt Schnaider László 
polgármester

Közel egymillió forint a budakeszi 
tűzoltóknak

A MEWA textilszolgáltató vállalat 930 
ezer forinttal támogatja az önkéntes 
tűzoltókat. Horváth László, a MEWA 
magyarországi ügyvezetője Budakeszin, 
a vállalat székhelyén a tűzoltók és a 
dolgozók előtt nyújtotta át a jelképes 
csekket ifj. Hidas Mátyásnak, az 
egyesület elnökének.

Az összeg az önkéntes tevékenység folyó 
költségeinek fedezését szolgálja.

Budakeszi közössége tagjának tekintjük 
magunkat, és nemcsak azzal, hogy munka-
helyeket teremtünk és adót fizetünk, 
hanem abban az értelemben is, hogy 
szeretnénk támogatni a közösségi célú 

tevékenységeket – emelte ki Horváth 
László ügyvezető.

Köszönjük a MEWA-nak a támogatást, 
hiszen a községben letelepedett vállalatok 
adományai elengedhetetlenek tevékeny-
ségünk fenntartásához – mondta Hidas 
Mátyás, a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke a csekk átadásakor.

Az önkéntes tűzoltók egyesületét 2015 
áprilisában alapították. Járműveikkel és 
szakmai tudásukkal tűzoltási és egyéb 
mentési akciókban vesznek részt, ami 
hozzájárul a község biztonságának növelé-
séhez. Ezen kívül képzési és megelőzési 
feladatokat is ellátnak.

A magyar MEWA vállalat központja 
tíz éve van Budakeszin. A cég legfon-
tosabb tevékenysége a teljes körű ipari 
törlőkendő-szolgáltatás, amelyhez a törlő-
kendőket egész Magyarország területére 
Budakesziről szállítják ki. Nemzetközi 
nagyvállalatként a MEWA nagybetűkkel 
írja a társadalmi felelősségvállalás témáját: 
minden MEWA-üzem egyidejűleg a 
szomszédokból, dolgozókból és családja-
ikból álló helyi közösség része. A vállalat 
regionális elkötelezettségén keresztül tesz 
eleget társadalmi felelősségvállalási felada-
tainak.                            forrás: MEWA

Szarvasborjak 
születtek a 

vadasparkban
A Magyarországon őshonos és a Kárpát-
medencébe betelepített állatfajokat 
bemutató Budakeszi Vadasparkban 
a szénszínű kisborjú érkezésével lett 
teljes a színpaletta, ugyanis így a 
dámszarvasoknál jellemző mindhárom 
színváltozattal megismerkedhetnek a 
látogatók:

...az újszülött sötétszőrű borjúval 
közös kifutóban lakik egy dám ünő, 
aki a mindenki által jól ismert vöröses 
árnyalatú, fehér pettyes szőrzetet visel, 
mellettük pedig a fehér árnyalat képvi-
selője, egy fiatal bika látható, akit még 
születésekor „Szőke” névre keresz-
teltek. Külön érdekesség, hogy a bika 
nem albínó, így az összes faji jellemző 
megtalálható nála: a szeme barna és a 
csülkei is pigmentáltak. A látogatók szinte 
sztárként kezelik Szőkét, ami nem csoda, 
hiszen a fehér színváltozat nagyon ritka 
a dámoknál, a magyarországi állomány 
körülbelül 1%-a bír ilyen szőrzettel.

A nyár eleji dámszaporulat nem érte 
meglepetésként a vadasparki gondozókat, 
hiszen a dámok esetében a barcogás, 
azaz a párzási időszak október-november 
közé tehető. A vemhesség a tehén korától 
függően hozzávetőlegesen hét és fél 
hónapig tart, így az ellés jellemzően május 
végére, június elejére esik. A borjúk elég 
korán, már három hetes korukban követni 
kezdik anyjukat, az első két hónapban 
csak anyatejen élnek, azonban a tejzáp-
fogaik megjelenése után áttérnek a rostban 
gazdag növényi étrendre.

A bikák és a tehenek általában tizenhét 
hónapos korukra válnak ivaréretté, a 
testnövekedés viszont a tehenek esetében 
a harmadik, míg a bikáknál a hatodik 
évben fejeződik be. A hat hónapos 
bikaborjak fején már kezdenek megduz-
zadni a jellegzetes agancstövek, kilenc 
hónapos korukban már a „csapos” agancs-
kezdemény is látszik, de kapitális agancsot 
általában csak a tizedik életévük betöltése 
után viselnek.

forrás: Budakeszi Vadaspark
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Orbán Viktor avatta fel a 
nagykovácsi kastélyt

Járási hírek

A kormány és a Magyar 
Cserkészszövetség közös 
értékalapon áll – hangoz-
tatta Orbán Viktor minisz-
terelnök május 27-én 
Nagykovácsiban, az orszá-
gos cserkésznap nyitó-
eseményén, a felújított 
Teleki-Tisza-kastély ünne-
pélyes átadóján.

Az a hagyomány, világlátás 
és gondolkodásmód, amelyet 
a Magyar Cserkészszövetség 
és a kormány magáénak vall, 
egy tőről fakad – fogalmazott 
a kormányfő, remélve, hogy 
a jövőben jó ügyekben 
szövetségesei lehetnek 
egymásnak. A kormány és a 
szövetség közös célja olyan 
fiatalok nevelése – folytatta 
Orbán Viktor -, akik hisznek 
a magyarságot ezer éve 
megtartó értékekben, és „a jég 
hátán is megélnek”. „Nekünk 
természetes, hogy családban, 
hazában és az egymásért 
kiálló bajtársias szövetségben 
gondolkodunk. Hiszünk a 
magyarok határokon átívelő 
összetartozásában, valljuk, 
hogy a nemzet nem kitaláció, 
hanem egy élő közösség”– 
fejtette ki.

A miniszterelnök hangsú-
lyozta ugyanakkor: „ha 
hagyjuk, a modern idők és 
az új kordivatok folyama-
tosan alááshatják azokat a 
kulturális alapokat, amelyek 
a cserkészeket cserkészekké, 

Magyarországot pedig magyar országgá 
teszik”. „Ezért nekünk ma jól felvert 
sátrak kellenek, amelyek a legerősebb 
viharoknak is ellent tudnak állni” – fogal-
mazott. Ez a cserkészközpont pedig 
„nem csak viharálló sátor”, de akár egyik 
erőcentruma is lehet annak a XXI. századi 
kereszténydemokráciának, amely garan-
tálja az ember méltóságát, szabadságát és 
biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyen-
jogúságát, a hagyományos családmodellt, 
a keresztény kultúrát, és a XXI. században 
is esélyt ad „nemzetünk fennmaradására 
és gyarapodására” – mondta a Teleki-
Tisza-kastély parkjában, amelyet az 
épülettel együtt 2013-ban kapott meg 
a Magyar Cserkészszövetség, amelyre a 
kormányfő Magyarország legjelentősebb 
ifjúsági szervezeteként hivatkozott.

Az épület nem ajándék, hanem 
lehetőség a cserkészszövetség kiteljese-
désére, közösségépítésre, arra, hogy a 
magyar cserkészet ismét olyan magas 
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Fotó: Bánkuti Ákos
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Mindenkinek a maga helyén vannak kötelességei...

Járási hírek

„...és bármilyen kicsinyek legyenek 
azok, fontos, hogy jól végezzük azokat.” 
Ezt az Teleki Pál-idézetet vésték a 
vasárnap átadott Teleki-Tisza-kastély 
kútjára. Talán ennek jegyében történt, 
hogy a 17 éve működő Nagykovácsi gr. 
Tisza István Nemzeti Kör is készült 
erre a napra.

Janits Béla lapunknak örömét fejezte ki, 
hogy hazánkban egyre több ősi 
nemesi kúria és emlékmű újul meg 
a nemzeti kormány jóvoltából, 
így a Tisza-család nimbusza 
épületeiben is emelkedik. 
A Budapesten Zuglóban és 
a Kossuth-téren, valamint a 
debreceni egykor Tisza István-, ma 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
mellett álló Tisza-szobor, a 
Nagykovácsiban és Geszten 
újjászülető kastélyok mutatják, 
hogy az ország vezetésének 
fontos ápolni-megőrizni múltunk 
kiemelkedő személyiségeinek 
emlékét.

Janits Béla elnök beszámolt 
arról, hogy munkájuk eredmé-
nyeként ők is hozzájárulhat-
tak a kastély díszítéséhez, 
amiben a véletlen is segítségükre volt: 
„Tiszafüreden 2016. március 15-én talál-
koztam Lipcsey Vajda Istvánnal, aki 
meghallván, hogy Tisza István életmű-
vével foglalkozunk, nagyon megörült, 
és egy történetet mesélt el”. A hatvanas 
években, a „dühöngő kádárizmus” 
idején a Farkasréti temető mellett 
Lipcsey Vajda István egy barátjával 
felfigyelt a temetőből kijövő rakodó-
gépre, amely összetört sírkődarabokat 
borított az út mellé. Az egyik feliraton 
Tisza István királyi miniszterelnök neve 
állt. Egy óvatlan pillanatban a kocsi 
csomagtartójába tették a súlyos márvány-
darabot. Tartva a következményektől, 
csak a rendszerváltoztatás után kezdett 
puhatolózni. A tábláról kiderült, hogy 
Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása, és 

1921-től a Miniszterelnöki Palota falát 
díszítette. A sors Janits Bélával hozta 
össze, aki a Tisza Kör elnökeként nagyon 
megörült a lehetőségnek. Adva lett a 
közös munka, ami eredményhez vezetett. 
A nagykovácsi Tisza-kastély falán kap 
végleges elhelyezést a történelmi ereklye.

A táblát a Vasárnapi Újság 1921. 
novemberi számában található kép 
alapján kiegészítenék Fáskerti István 

helybéli szobrászművész segítségével, 
aki Nagykovácsiban a Tisza István téri 
háborús- és mártír emlékoszlopot is felújí-
totta.

A Tisza István Kör régi terve is 
valóra válhat: itt a kastélyban ha Tisza-
emlékszoba nem is lesz, de a kávézó 
falán plakátokon mutathatnák be a Tisza-
család és a kastély történetét, valamint 
visszakerült egy asztalka is, amelyet sok 

más ingósággal együtt 1945-ben 
a lakosság „szocialista megőrzésre 
átvett”, és amelyet valaki a helyi 
reformátusoknak adott át évtize-
dekkel ezelőtt, bizonyára lelkiis-
mereti okból – mesélte el Janits 
Béla.

Végezetül az idén lesz száz éve, 
hogy Tisza Istvánt meggyilkolták, 
ezért a Nagykovácsi „gr. Tisza 
István” Nemzeti Kör kezdemé-
nyezi, hogy 2018-at nyilvánítsák 
Tisza István Emlékévvé. 
Szándékuk szerint több hely-
színen tartanának konferen-
ciákat, és hogy az ifjúság érdeklő-
dését is felkeltsék, diákvetélkedőt 
szerveznének a mártír-miniszter-
elnök emlékét megtisztelve.

szintre kerüljön, mint a két világháború 
között volt. Bár a kommunista diktatúra 
emigrációba, börtönbe, kitaszított-
ságba és szétszóratásba kényszerítette a 
cserkészeket, a rendszerváltás után „a sok 
kis ér ismét bő vizű folyóvá egyesült” – 
fogalmazott Orbán Viktor, aki beszéde 
végén úgy szólt a cserkészekhez: jó remény 
van arra, hogy a nagykovácsi épület ne 
csak tulajdona, hanem otthona is legyen 
a cserkészszövetségnek, ezért „csípjétek 
fülön a lehetőséget, amelyet Magyarország 
egy kivételes kegyelmi pillanata adott meg 
nektek”.

Pótor József,  a Magyar Cserkészszövetség 
országos ügyvezető elnöke köszöntőjében 
azt mondta, olyan fiatalokra van ma 
szükség, mint a cserkészek, akik tudnak 

együttműködni, akik megtalálják a 
problémákat, és nagyon gyorsan meg 
tudják oldani őket, akik nem önmagukért 
dolgoznak, hanem másokért. Ez az a 
modern ifjúsági mozgalom, amelyre az 
országnak szüksége van – fogalmazott a 
cserkészmozgalomról.

A beszédek után egyházi méltóságok 
áldották meg a felújított épületet. Erdő 
Péter bíboros üzenetét Kemenes Gábor, 
Nagykovácsi plébánosa olvasta fel. 

A klasszicista stílusú kastély 1840 körül 
épült, először a Wattay-család birtokolta, 
később a Teleki, majd a Tisza-család tulaj-
donába került. Tisza Lajos egykori közle-
kedési miniszter, az 1879-es szegedi árvíz 
után a város újjáépítésének királyi biztosa 
az 1880-as években Benedicty József 

tervei alapján átépíttette, ekkor került a 
homlokzatra a Tisza-család címere. A II. 
világháború után államosították, 1958-tól 
erdészeti nevelőotthonként működött.

A kastélyt és parkját 2013-ban kapta 
meg a Magyar Cserkészszövetség; a 
felújításra 2,5 milliárd forint támogatást 
biztosított a kormány. A cserkészszö-
vetség az ingatlanon rendezvényköz-
pontot alakított ki, ahol egyebek mellett 
képzéseket, nemzetközi konferenciákat, 
cserkésztalálkozókat tartanak majd. 
A felújítással azt szerették volna elérni, 
hogy az épületegyüttes visszanyerje 
„történelmi pompáját” – olvasható a 
szervezők által az MTI-hez eljuttatott 
háttéranyagban.

(MTI/Iránytű)
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Az eredeti tábla 1921-ből

Janits Béla, Lipcsey Vajda István és Orbán Viktor miniszterelnök
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HÁROM NŐVÉR
Maladype Színház 

rendező: Balázs Zoltán
Augusztus 29. - szeptember 2.

UbikEklektik Fesztivál 
ÁLOM ÚJRATÖLTVE

Shakespeare Szentivánéji álom 
Majdnem Társulat 

rendező: Sardar Tagirovsky
ÜBÜ FC – A DÖNTŐ

Vígkarma előadása 
rendező: Halmi Gábor 

Oláh-Horváth Sári: 
YORK NAPSÜTÉSE

gyűlölet-varieté, avagy
gonoszkodás egy részben

R.N.R. Művészeti 
Ügynökség

-Zsámbéki Színházi Bázis 
rendező: Valcz Péter

SZTALKER
Jámbor József Társulat

-Zsámbéki Színházi Bázis 
rendező: Jámbor József

MÍG FEKSZEM 
KITERÍTVE

William Faulkner regénye 
alapján 

írta Vecsei H. Miklós 
Sztalker Csoport produkció 
rendező: ifj. Vidnyánszky 

Attila
Június 30. délelőtt

VÁSÁRNAP 
a telki Pajtánál

a KoKuKK Egyesület 
szervezése

Következő időpontok:
Július 14., 28.

Augusztus 11., 25.
Szeptember 8., 22.

Június 30 – július 8.
MUZSIKÁL AZ ERDŐ

Mátrai Művészeti Napok
ahol az erdő és a zene 

összefonódik. 
Jókedv, erdei értékek, 
művészetek, barátság, 
testi-lelki feltöltődés
Június 30. – Fülek 

– Fil'akovo
Július 1. – Tar - 
Fenyvespuszta

Július 2. – Mátraverebély - 
Szentkút 

Július 3. – Mátraalmás
Július 4. – Szurdokpüspöki

Július 5. – Abasár
Július 6. – Kékestető 

Július 7. - Gyöngyöspata
Július 8. Gyöngyöstarján - 

Sósirét
10.00 Erdei sport - tájfut

„Nincs rossz időjárás, csak 
rossz öltözködés”

Részletes program: 
www.muzsikalazerdo.hu

Június 30. 11 óra
SZENTMISE 

Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére

Szeptember 8. 11 óra
Kisboldogasszony 

tiszteletére a pilisszántói 
Boldogasszony-kápolnában.

Június 30. szombat, 18 óra
CHOPIN-EST

Rimóczi-Forró Csengele 
koncertje

a zsámbéki Zárdakertben.
www.mizsambekunk.hu

Július 2. hétfő 17 óra
ORVOSI RENDELŐ-

ÁTADÁS
és Semmelweis-nap

Budakeszi, Fő u. 179.
Budakeszi Egészségügyért 

díjak átadása
16-19 óra ingyenes vizsgá-

latok és tanácsadás az 
Országos Korányi 

Pulmonológiai 
Intézet szakembereivel

(légzésfunkció, CO-mérés, 
dohányzás-menteséletmód-

tanácsadás)
Július 4. - augusztus 5.
ÓBUDAI NYÁR 2018 

FESZTIVÁL
az Óbudai Társaskör 

Kertjében, rossz idő esetén 
a nagyteremben.

Július 4. Szerda 20:00 
Hát, nem tudom... 

- Jir̆í Menzel 80
Július 9. hétfő 20:00 

A Budapesti Vonósok
Július 12. csütörtök 20:00 

Dalok a Kispipából 
- Seress Rezső-est

Július 13. péntak 20:00 
Bódytó jazzdallamok
Július 16. hétfő 19:00 

Mozart: Don Giovanni
Július 18. szerda 20:00 

A Katona Twins 
gitárkoncertje

Július 19. csütörtök 20:00 
A cappella by the piano...
A Singer Street koncertje

Július 23 hétfő 20:00 
A Liszt Ferenc 
Kamarazenekar 

Július 25-26-27-28. 
péntek 20:30 

Simon Stephens: 
Heisenberg

Július 29. vasárnap 20:30 
Simon Stephens: 

Heisenberg
Július 30. hétfő 20:00 

Romantikus est
Anima Musicae 
Kamarazenekar

Augusztus1. szerda 20:00 
Bécsi esték - Wiener 

Mulatschag
A Szent Efrém Férfikar 

Augusztus 2. csütörtök 20:00 
Summertime

A Budapest Ragtime Band
Augusztus 5. vasárnap 20:00 

Snétberger Ferenc és 
Tony Lakatos koncertje

Június 29.-július 1.
FALUNAP ÉS BÚCSÚ 

BUDAJENŐN
Díszvendég: Gaildorf

25 éve testvérfalu
Június 29. 18.30 

Fotókiállítás, a gaildorfi 
fúvószenekar koncertje a 

Magtárban

Június 30.
10 órától kézműveskedés

10 óra testvérvárosi
EMLÉKLAP

aláírása a tanácsteremben
11 óra Fő utca végi

határkereszt szentelése
15-19 óra ünnepi műsor

a Magtár előtti téren
20 óra Bagossy Brothers 

koncert
Július 1. 10.30

PÉTER-PÁL NAPI 
SZENTMISE

11.30 a gaildorfi 
fúvószenekar

térzenéje a templom előtt
2018. jún. 16. - szept. 2.

NYÁRI SZÍNHÁZ
a Zsámbéki Színházi 

Bázison
Jegy: Tourinform Zsámbék

Szent István tér 3.
Tel.: 06 23 342-318

www.zsambekiszinhazibazis.hu
Június 29.  20.00

Kapitalizmus 
geometriai sorrendben 
ábrázolva a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Színház 
Június 29. 20.30

Verebes Ernő: Gerendák 
a Kárpátaljai Megyei 

Magyar Drámai Színház 
Június 30. 20.00
Jég-doktrínák 

variációk a náci retorikára 
Metanoia Artopedia 

produkció
Július 6. 20.00

Forgách András: A pincér
Manna-Zsámbéki 

Színházi Bázis
Július 7. 20.00

Frida Kahlo balladája
Anyaszínház-Zsámbéki 

Színházi Bázis 
Július 13. 19.30

A.P. Csehov: Sirály 
a marosvásárhelyi 

Tompa Miklós Társulat
Július 14. 20.00
Prométheuszról

A TMK Alkalmi Társulás 
táncszínházi előadása

Július 20-21. 
Zsámbéki Zsibongó 

Családi báb/játékos napok
Július 21. 20.00

Radioaktív
monodráma Marie Curieről

Augusztus 3. 20.30
Szárnyak zenéje

Szabó Ildikó estje 
Augusztus 4. 20.00

Sátán fattya
Zanotta-Art produkció
rendező: Árkosi Árpád

Augusztus 10-14. 
Határon túli és hazai 
amatőr színjátszók 
XXVI. találkozója 
és rendezőképzés

Augusztus 10. 20.30
Ratville

Kovács Gerzson Péter 
társulata

és TranzDanz-Nemzeti 
Táncszínház produkció

Augusztus 11. 20.30
Déjá vu 

Kovács Gerzson Péter 
– TranzDanz produkció

Augusztus 17.  20.00
Ha már szögekbe léptem

Meszléry Judit estje 
Manna Produkció 
Augusztus 18. 20.00

Don Q és IQ 
M. Kecskés András

expresszív táncpantomim
Augusztus 19.  20.30

Szelíden és szilárdan
Hitvallás Szabó Magda 

műveiből
Gajdó Delinke estje

Augusztus 22-23. 20.00
Lackfi János: Hinták

Zsámbéki Színházi Bázis 
rendező: Galgóczy Judit

Augusztus 24. 20.00
Bereményi Géza: Irén levele

Zsámbéki Színházi Bázis 
rendező: Lőrincz Zsuzsa

Augusztus 25. 20.00
Georg Büchner: 

WOYCZEK
MU Színház

Zsámbéki Színházi Bázis 
rendező: Szabó Mátyás 

Péter
Július 27-29. 

KORTÁRSUNK CSEHOV 
minifesztivál

IRINA
Győri Rév Színház 
VÁNYA BÁCSIK, 
AVAGY NYARALJ

KÖDBEN
Anyaszínház - RS9 Színház 

rendező: Galambos Péter
DE MI LETT A NŐVEL?

rendező: Kiss Csaba
CSEHOV 

Dollár papa gyermekei 
társulat 

rendező: Ördög Tamás
ÁBRÁNDOK

(Csehovok, asszonyok, 
szerelmek)

Gózon Gyula 
Kamaraszínház 

rendező: Hajdú László
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Jegyvásárlás:
www.jegymester.hu/

hun/Festival/30001101/
Obudai-Nyar-2018

Július 6. - augusztus 25.
TIHANYI SZABADTÉRI 

JÁTÉKOK 
a Bujtor István Szabadtéri 

Színpadon
Részletes program és jegyek:

www.jegymester.hu/hun/
Festival/8151476?

Július 11-14. 
VESZPRÉMFESZT

Lajkó Félix, Ziggy Marley
Amy MacDonald, Joss 

Stone
José Cura, Miklósa Erika, 

Ramón Vargas, Rost Andrea
2018. július 21. szombat, 

15 óra
DARKO BELEVSKI 

fotókiállításának 
megnyitója 

a zsámbéki műv. házban
www.mizsambekunk.hu

Július 26-27-28.
PERBÁLI BÚCSÚ

27-én 18 óra 
Seven Days Jam

20 óra Jazz Steps Band
28-án 20 óra 

Ghymes-koncert
www.perbal.hu
Augusztus 3-5. 
BUDAVÁRI 

PALOTAKONCERTEK 

Augusztus 3-4. 20.30 
Budapesti Operettszínház: 

operettgála 
Részletes program és jegy: 

www.jegy.hu

Augusztus 5. 20.30 
Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes: 
Csárdás! - A kelet tangója 
Részletes program és jegy: 

www.jegy.hu
Budai Vár, 

Oroszlános udvar

Augusztus 10-19. 
32-ES HATÁRVADÁSZOK

emléktúrája
Gyergyóremetéről a 

Gyimeseken át 
Csíkszentdomonkosig

Jelentkezés: Kohl András 
túraszervezőnél 

(Kelet-magyarországi 
Speciális Mentők) 

kohlcenter@gmail.com, 
Tel.: +36 30 914 7819

Augusztus 20. 
SZERVEZZEN ÖN IS 

zarándokcsoportot a körme-
netre a budapesti Szent 

István bazilikához, 
15 órai érkezéssel.

Facebook: 
Szent István Ünnepe
Info: Deák Andrea 

Tel.: 06 30 494 1947
deak.andrea@mariaut.hu.

Június 18-augusztus 17-ig
a pátyi Bocskai iskolában. 

A jelentkezési határidő 
június 1. volt, de talán még 

lehet jelentkezni.
Július 9-13., 

július 30-augusztus 3., 
augusztus 20-24., 
augusztus 27-30. 

Bellandor LOVASTÁBOR 
Pátyon

Tel.: 06-20-979-2690
www.bellandor.com

Július 2-6.
FÉNYCSEPP MŰVÉSZETI 

TÁBOR
 2-6 éveseknek

Jelentkezés: 
quirinagnes@gmail.com
www.lelkedotthona.hu
Július 2-augusztus 30.
NYÁRI TÁBOROK 

ZSÁMBÉKON

Július 2-6.
MUSICAL TÁBOR 

Dombi Enikő és Tatár 
Szidónia 

Július 9-13.
ANIMÁCIÓS TÁBOR 

Pálfi Zsolt és Quirin Ágnes 

Július 23-27.
TÜNDÉRKONYHA TÁBOR 

Tihanyi-Kovács Erika 
a Kézművesház 
tankonyhájában

Július 23-27. 
ZENÉS SZEMÉLYISÉG 

FEJLESZTŐ TÁBOR 
Dombi Enikő és 
Tatár Szidónia 

Augusztus 13-17.
HIP-HOP TÁBOR 

Uhlar Barbara 

Augusztus 13-17.
TÜNDÉRKONYHA TÁBOR 

Tihanyi-Kovács Erika 
a Kézművesház 
tankonyhájában

Augusztus 28-29-30.
Akrobatikus rocky tábor

Bővebb információ:
 06-20-665-9464

Email: muvhaz@zsambek.hu

Július 9-augusztus 17-ig
HEGYVIDÉKI 

MÁTYÁS-TÁBOR
egy hetes turnusokban

7-14 éves korig
Bakáts bernadett 

Tel.: 06-30-951-3368
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves 
szak mai, ki ál lí tói, te nyész tõi
gya kor lat tal vál lal ja az Ön 
ott ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû 
koz me ti ká ját. 
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 in gye nes 
ház hoz - szál lí tás sal. 
Elõ ren delés: 06-20-922-0263
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hû tõ gé-
pek, fa gyasz tók ja ví tá sa ga ran-
ci á val, hét vé gén is. Nyug dí ja-
sok nak ked vez mény. 
Ak ci ós la kás klí ma sze re lés. 
Tel.: 06-20-467-7693
• ELEKTROMOS GÉPEK (háztar-
tási, ipari), berendezések javí-
tása, hibakeresése. Gépkocsi 
generátorok és indítómotorok 
javítása, felújítása Villanysze-
relés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u. 5. 
Tel.: 06-30/792-6145, 
06-20/984-3782
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes 
körű szolgáltatás! Időpont-
kérés, vérvétel…! 
Kiszállási díj: 4500 Ft. 
Tel.: 06-20-423-9708
• GÁBOR ESZMERALDA 
műgyűjtőnő - múzeumok 
számára is- készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat, 
ezüsttárgyakat, evőeszközöket, 
aranyakat, szobrokat, porcelá-
nokat. Kiszállás díjtalan: 
06/1/789-1693, 30/382-7020

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetá-
lása általános és középiskolás 
diákok részére. Helyesírási, 
szövegértési, olvasási prob-
lémák 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, lomtalana-
tást díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel. Hívjon biza
lommal!
Pintér Nikoletta 06-1-466
8321, 06-30-973-4949

• ANGOL ANGOL és OROSZ 
oktatás, korrepetálás iskolások-
nak, felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára. 
FORDÍTÁSOK készítése. 
Tel.: 06-23-453-217,
Budakeszi
•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI  
előkészítő a tanuló 
képességeinek megfelelően 
irodalom, nyelvtan és 
történelem tárgyakból. 
Tételkidolgozások, konzultá-
ciók, egyénre szabott 
foglalkozások. 
Tel.: 06-30-63- 5361.
• MATEMATIKA-FIZIKA tanár 
vállal korrepetálást, középisko-
lába és érettségire való felkészí-
tést, valamint magántanulók 
és egyetemisták vizsgára való 
felkészítését. 
Tel.: 06-20-972-4939

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 munka-
végzés. Önéletrajzokat az 
info@jager.hu-ra várják.
• TAKARÍTNŐT keresek Budaje-
nő Hilltop 06-30-337-6959
• A PROHÁSZKA OTTOKÁR 
KATOLIKUS GIMNÁZIUM egyete-
mi végzettségű matematika-
fizika szakos, elkötelezett 

keresztény tanárt, valamint 
óraadó fizikatanárt keres. 
Jelentkezés önéletrajzzal: 
igazgato@prohaszka-
budakeszi.hu.
• ÁPOLÓT, MOSODAI ALKALMA-
ZOTTAT keres Idősek Otthona 
(Budaörs, Zombori u. 68-70). 
Jelentkezés önéletrajzzal: 
szabadoserika@metidosek-
otthona.hu
• BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZATA 
KERES 
– beruházási projekt-
menedzsert június 30-i,
– adócsoportvezetőt és
– gazdálkodási csoport-vezetőt 
július 31-i határidővel.
Részletek a varoshaza.
budakeszi.hu oldalon.

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
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A PÁTYI HENTES
26 éve a Kovács Imre u. 7-ben

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

0623/343-324

- Tőkehús

- Baromfi 

- Házi zsír

- Friss tepertő

- Disznósajt

- Tepertőkrém

-  Szalámik,  
felvágott ak

o 77-1313 HH VV: ázárva

Iranytu 2014 majus 16old.indd   16 2014.05.02.   9:52

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K, SzSz, CsCCsCs, PP:P:P: 77 18 Sz77-11-18888 SSSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.200 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

GRILLHÚSOK
GRILLKOLBÁSZ PULYKÁBÓL, 
KACSÁBÓL, SERTÉSBŐL
KACSAHÚS-PÁSTÉTOM

a Telki úton az első utca balra

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

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 kölcsönzé-
sére 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

  

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)

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.
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Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

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

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

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

 

 
 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 

 

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 

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 ingatlanok-
kal 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

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

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

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
, y, y

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

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban 
sofőr/karbantartót keres

azonnali belépéssel! 
A munkakör betöltéséhez B, C, D kategóriás jogosítvány  

és tiszta erkölcsi bizonyítvány szükséges. 
Teljes munkaidős foglalkoztatás. 

Beszerzési, postázási, szállítási feladatok ellátásán kívül 
télen hóeltakarítás illetve házon belüli anyagmozgatási 

feladatokat kell ellátni.
További információkért hívja Németh Juditot: 

06-30-274-53-32
Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk!

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban 
takarítókat keres rész- vagy teljes munkaidőre.

AZONNALI MUNKAKEZDÉS! 
További információkért hívja Németh Juditot: 

06-30-274-53-32
Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk!



www.einhell.hu

MEGNYITOTT ÚJ 
MINTABOLTUNK 
ÉS SZERVIZÜNK 
BUDAKESZIN
2092 BUDAKESZI, BUDAÖRSI ÚT 2749/2. 
(AZ OPEL INTERAT SZALON ÉS A MOL BENZINKÚT KÖZÖTT)

NYITVA TARTÁS: H-CSÜT: 09:00-17:00 P: 09:00-14:00


