A szobrászathoz bátorság kell
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állami díjat kapott
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Cikkünk a 10-11. oldalon

Balczó András és
Császár Mónika
9. oldal
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Projektzárás Remeteszőlősön
Remeteszőlős Község Önkormányzata
a 2017. évben a Pest megye gazdaságfejlesztési céljait szolgáló pályázaton
támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzat, a védőnői szolgálat és
a gyermekorvosi rendelő elérhetőségét
biztosító Vénusz utca teljes hosszban
történő felújítására, 30.483.251 Ft
tervezett összköltséggel, 95%-os támogatási intenzitással.
A Magyar Államkincstár 2017. június
27-én kelt levelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
PM_ONKORMUT_2016/156 számú pályázatunkról a nemzetgazdasági miniszter
2017. június 20-án támogató döntést
hozott. A megítélt vissza nem térítendő
támogatás összege 28.959.088 Ft.
A támogatási szerződés 2017. augusztus
14-én aláírásra került, mely alapján
Remeteszőlős Község Önkormányzata
megkezdte a projekt megvalósulásának
előkészítését és elindította a közbeszerzési
eljárást. Az eljárást a Strabag Építő Kft.
nyerte nettó 21.389.086 Ft összegű
ajánlati árral és 6 év vállalt jótállással.
A kivitelezési munkák 2018. április 1.
és 2018. május 31. között jó minőségben
lezajlottak, a megvalósítás költségei a
tervezett költségkeretet nem haladták
meg, így a projekt problémamentesen
zárult. A fejlesztésnek köszönhetően
megújult 300 m hosszú, 1.701 m2 felületű

szilárd burkolat és 207 fm vízelvezetés, valamint 282 m2 zöldsáv is
kialakításra került.
Ennek
köszönhetően
így
már
megújult burkolaton közelíthetik meg
a remeteszőlősi lakosok az önkormányzatot, a védőnői szolgálatot, a gyermekorvosi rendelőt és a Bodza-liget közösségi
parkot, erősítve ezzel az önkormányzati
szolgáltatások színvonalát.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a magyar
kormány segítségével megújult Vénusz
utca mind az itt élők, mind az erre
látogatók számára hozzájárul a közlekedésbiztonság javulásához, a települési
zöldfelületek növekedéséhez, sőt a
belvizek elleni védekezést is segíti.
(x)

AUTÓSZERELŐT és BETANÍTOTT MUNKAERŐT
keresünk pátyi autógumi-, kerékpár- és síszervizünkbe!

Versenyképes munkabér, hosszú távú munkalehetőség, segítőkész munkatársak,
barátságos légkör! Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Várjuk érdeklődését, jelentkezését:
06 20 491 7199 | merklbt@t-online.hu
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Kerékpárutak
Pest megyei önkormányzatoknak
Négymilliárdos kerettel pályázat jelent
meg kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására
Pest megye területén. A támogatási kérelmeket 2018. szeptember 24-én 8 órától
lehet beadni a kormány Pest megye célzott
fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos
támogatási programjának idei, ötödik
pályázati felhívására a www.allamkincstar.
gov.hu oldalon.
A pályázat keretében legalább 20 és
legfeljebb 200 millió forint értékben

nyílik lehetőség kerékpárutak kiépítésére,
vagy már meglévő kerékpárutak korszerűsítésére, felújítására a főutak belterületi
szakaszai mellett. Nem önálló nyomvonalon vezetett, hanem a meglévő útpályán
felfestéssel kijelölt kerékpáros nyom is
kialakítható, korszerűsíthető; forgalomcsillapító, a közlekedésbiztonságot fokozó
megoldások is megvalósíthatóak, valamint
lehetőség lesz biztonságos kerékpártárolók és kerékpárparkolók építésére és
közmű-kiváltásra, zöldterület-építésre is.

Tíz kormányablakbusz
lesz Magyarországon

Négysávos szakasszal
bővül az M4

Magyarország kormánya 2011. január
1-től kezdte meg az országos kormányablak-rendszer kiépítését, melyet mind
számában, mind funkcióiban folyamatosan
bővített. A Mobilizált Ügyfélszolgálat
létrehozásával lehetőség nyílik a helyi
ügyintézésre a kormányablakkal nem
rendelkező, illetve a közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban lévő
településeken élőknek is. Az ügyintézést
akadályozó térbeli korlátok áthidalhatóvá
válnak.
A hatodik kormányablak buszt, más
néven mobilizált ügyfélszolgálatot Tuzson
Bence közszolgálatért felelős államtitkár a
vas megyei Jánosházán adta át.
forrás: Pest megyei Kormányhivatal

A főút tavaly elkezdett fejlesztésében
elsőként a Cegléd és Ceglédbercel közötti
szakasz ért célba 8,1 kilométer négy
sávossá válásával, 20,5 milliárd forintból,
mely az Üllő és Cegléd közötti 44 kilométeres útépítési projekt része.
A most elkészült szakaszon a terelések
miatt kialakuló hosszú járműoszlopok
jobban eloszlanak majd, megszűnik
a torlódás és csökken a balesetveszély.
A teljes Üllő-Cegléd útszakasz hat települést tehermentesít az átmenő forgalom
alól. A kivitelező Colas-konzorcium
az idén még 5 kilométer útszakasz átadását
tervezi.
Az M4 nyugati részén, az Üllő és Cegléd
közötti 44 kilométernek tavaly áprilisban
indult meg a kivitelezése – ez volt az
M4-es átfogó fejlesztésén az első alapkőletétel. Cegléd és Abony között idén márciusban volt az alapkőletétel, Abony és
Törökszentmiklós között már keresik a
kivitelezőt a négysávos út elkészítéséhez.
magyarepitok.hu

Bölcsőde-fejlesztési
pályázat
Szeptember 10-től 4,5 milliárd forintra
pályázhatnak Pest megyei települési
önkormányzatok új bölcsőde, mini
bölcsőde létrehozására (új épületben vagy
korábban bölcsődei célra működtetett
épület újranyitásával, vagy nem bölcsődei
funkciót betöltő épület átalakításával), s
már működő, önkormányzati tulajdonú
bölcsődeépület átalakításával további
férőhelyek kialakítására.
A támogatási kérelmeket 2018. szeptember 10-én reggel 8 órától nyújthatják
be a pályázók a Magyar Államkincstár
honlapján.
A támogatás mértéke: 3-400 millió
forint (a bölcsőde típusától és támogatható
tevékenységtől függően)
Támogatási intenzitás: 70-95% (a település adóerő-képességétől függően)
forrás: Pest Megye Önkormányzata

Díjmentes az M0
a korlátozás ideje alatt
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. beruházásában az M0 autóút déli
szektorán, az 51-es főút és az M6
autópálya közötti szakaszán a hidakat
felújítják, az M1 autópálya felé vezető
oldalt pedig betonburkolatúra építik
át. Augusztus 14-től új szakaszába ért
a beruházás, ezért ettől az időponttól
nem lehet kihajtani az M1 felé vezető
oldalról az M6 autópályára, Nagytétény
és Budatétény felé sem. Az erre közlekedők a 6-os számú főúti csomópontban
hagyhatják el az autóutat és a 6-os számú
főúton keresztül érhetik el úti céljukat.
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Pályázat helyi
piacok fejlesztésére
Pest megyei önkormányzati piacok fejlesztésére írt ki pályázatot a Pénzügyminisztérium kétmilliárd forint értékben.
A piaci infrastruktúra kiépítésére 10-150
milliót igényelhetnek a főváros környéki
települések, és a Vidék-fejlesztési Program
hasonló célú támogatására nem jogosult,
10 ezernél népesebb megyei városok.
A pályázat előtérbe helyezi a helyi
termelők és a helyi termékek piacra
jutását, ezzel támogatja és ösztönzi a
rövid élelmiszer-ellátási láncokat is. A jó
minőségű helyi alapanyagok és helyi
élelmiszertermékek
a
kereskedelmi
útvonalat lerövidítve, környezetkímélő
módon jutnak el a termelőtől a fogyasztóig.
A „Helyi piacok fejlesztése Pest megye
területén” című pályázati kiírásra a
támogatási kérelmeket 2018. augusztus
27-én reggel 8 órától nyújthatták be a
pályázók a www.allamkincstar.gov.hu
oldalon.
(MTI)

Háromsávos lesz az M1
A kormány szeptembertől 43 kilométeren
25 milliárd forintos keretből 2019 végére
felújítja, majd 2021-től három sávossá bővíti
az M1 autópályát – nyilatkozta Palkovics
László. Az M1 az ország legterheltebb útja:
a nemzetközi forgalom az osztrák határ
és Budapest között főként itt bonyolódik,
tervezésekor pedig nem számítottak ennyi
unióba tartó járműre.
Az innovációs és technológiai miniszter
az Origónak adott interjújában kitért arra
is, hogy a kormány egyelőre nem tervezi
harmadik sáv építését az M7-es autópálya
Balaton felé vezető szakaszán, ugyanis
tapasztalatuk szerint az erre haladó forgalom
időben jobban eloszlik, mint a főváros
felé vezető. Palkovics László emlékeztetett
ugyanakkor, hogy az M7-es autópálya
forgalmának könnyítésére egy új csomópont
épül, aminek segítségével a Balatonfűzfő felé
tartók közvetlenül fel tudnak majd hajtani a
710-es főútra.
(MTI)
Az M5 autópálya felé vezető oldalról nem
lehet majd a 6-os főútra balra kanyarodni
Érd, Pécs felé. Az erre közlekedőknek
az autóútról korábban kell lehajtaniuk
és az M6 autópályán közlekedhetnek,
amelynek az M0 autóúttól Érd észak
csomópontig tartó szakasza díjmentesen
vehető igénybe. Az M6 ellenkező, azaz az
Érd északtól M0-ás autóig vezető oldala
viszont NEM díjmentes.

Iránytű
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Megújult a visegrádi
Kaán Károly-forrás környezete

Több napos munkával takarították
ki és újították meg a Visegrád
vagy Pilisszentlászló felől, esetleg
a Spartacus-ösvényen elérhető, az
Apátkúti-völgyben
fekvő
Kaán
Károly-forrás környezetét a Pilisi
Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetének
munkatársai.

Mobilfizetés a
Vadasparkban
A látogatók már elektronikus belépőt
is válthatnak a Budakeszi Vadasparkba
a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. NMFR
applikációján, később viszonteladókon
révén Android és iOS operációs
rendszerű okostelefonokon. A jegyeket
nem kell kinyomtatni, a telefonon
megjelenő QR-kódot a Vadaspark
bejáratánál mobil ellenőrző eszközzel
érvényesítik.
A mobilfizetéssel megvásárolt belépőjegy
ára megegyezik a hagyományos úton
vásárolt, papíralapú jegy árával, a szolgáltatást további költség, például tranzakciós
díj nem terheli. A Budakeszi Vadaspark
elektronikus belépőjegye hamarosan az
NMFR viszonteladók ügyfelei számára is
elérhetővé válik.

Kültéri kondipark nyílt
a budaörsi uszoda mellett
Az augusztus elején felavatott, Large
130 típusú, 130 négyzetméteres
kültéri kondipark az önkormányzat és
a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület
közös beruházásában valósult meg
tizenkétmillió forintból, amelyet
TAO-pénzből finanszírozott a Budaörsi
Kézilabda Sportegyesület, az önkormányzat pedig a 30 százalékos önrészt
állta.
A kondipark egy olyan sokoldalúan,
egyszerre akár ötven fő számára is
alkalmas, kis területigényű kültéri fitneszpálya, amely bármely korcsoport edzési
igényeit megfelelően kielégíti. A kondipark
felnőtt felügyelete mellett gyerekek
testedzésére, kondíciójuk javítására,
játékos feladatokkal ügyességük fejlesztésére is megfelelő.
Használata a sportolni vágyó saját
testsúlyának emelésén, megtartásán,
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Összegyűjtötték a forrás környékén
elhelyezett
gumiszőnyegeket
és
kartonlapokat, amik helyére friss murva
borítás került. Így a víznyerő hely
kényelmesen és száraz lábbal megközelíthető, a nyáron is bővizű forrásnál
könnyen meg lehet tölteni a kulacsokat.
Szintén murvával töltötték fel a bekötő
út kátyúit is, így könnyebben megközelíthető a hely.
Megújult a forrás környéki pihenőhely
is: felújították a tűzrakóhelyet, kicseréltek egy megrongálódott asztalt és
két padot, és a korlát egy szakaszát.
A többi padot és asztalt, valamint a
korlátot és a tájékoztató táblák tartóit
lecsiszolták, és lefestették, ami a párás
környezetben nemcsak esztétikailag

fontos, hanem a faanyag hosszú távú
védelmét is szolgálja.
Az Országos Erdészeti Egyesület
tavaly emlékezett meg a névadó Kaán
Károly
erdőmérnök
születésének
150. évfordulójáról. Munkássága teremtette meg a hazai természetvédelem
alapjait, és indította el az első világháborús veszteségek után kiemelten
fontos erdőtelepítési programokat.
Kaán Károly használta először a
„természetjárás” fogalmát, tőle ered a
ma is használatos kifejezés. A visegrádi
forráson kívül a térségben a budapesti
Nagy-Hárs-hegyi kilátó őrzi még a nevét,
az Agrárminisztérium Kossuth téri
árkádsora alatt pedig tavaly felállított
szobra látható. forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Közösségi munkával újították fel
a Makovecz-kilátót
Társadalmi
munkával
segítették
a budapesti Kis-Hárs-hegyen álló
Makovecz Imre-kilátó felújítását a
műszaki egyetemisták. A Makovecz
Imre Alapítvány és a Pilisi Parkerdő
Zrt. között született megállapodás
alapján a Budapesti Műszaki Egyetem
nyári gyakorlatos építészhallgatói
jelentős részt vállaltak a fából épített
kilátó teljes körű, augusztus közepéig
tartó felújításából.
Az 1983-ban épített,
kettős
csavarvonal
formájú, fagerendákból
álló, hat méter magas
építményen először visszabontották a korlátokat,
majd megerősítették a
központi
vastengelyen
nyugvó tartószerkezetet.
Biztonságosabb korlátot
építettek a lépcsősorra,
és a kilátó tetejére. Megújultak
a
kilátóhoz
vezető lépcsőfokok és a
szomszédos tűzrakóhely is, valamint új
padok és asztalok kerültek a pihenőhelyre.
A kilátót az 1980-as évek elején tervezte
a hazai organikus építészet legnagyobb
alakjának számító Makovecz Imre, aki
abban az időszakban a Pilisi Parkerdő
főépítészeként nagyban hozzájárult a
főváros környéki kirándulóerdők arculatának kialakításához. Több építészeti
kuriózumnak számító erdei létesítmény
kötődik a nevéhez, mint például a

visegrádi mogyoró-hegyi Erdei Művelődés
Háza, ugyanitt a Mócsai-tanya, vagy a
kirándulóközpont és a táborhely épületei,
de említhetjük a dobogókői síházat
is. A neves építész örökségét gondozó
Makovecz Imre Alapítvány éppen ezért
kereste a kapcsolatot a Pilisi Parkerdővel,
és ajánlotta fel segítségét az építmények
felmérésében, szükség szerinti felújításában. A munkában a Budapesti Műszaki
Egyetem nyári gyakorlatos hallgatói a
„Szerves építészet” tantárgy keretében
a gyakorlatban is megismerkedtek a legendás
építész munkásságával.
Az építészhallgatók egyben a Makovecz Imre
Alapítvány és a Kós Károly
Egyesülés nyári gyakorlaton lévő ösztöndíjasai
is. Az építőtábor szervezésével a Makovecz Imre
Alapítvány
visszatért
névadója szellemiségéhez,
hiszen a legtöbb épület
felépítésekor az erdőgazdaságot ugyanígytámogatva, nyári
munka keretében dolgoztak a 30-40 évvel
ezelőtti egyetemisták.
A Makovecz Imre-kilátó része a
Makovecz Imre Alapítvány által kialakított Makovecz-túraútvonalnak, amely
mentén táblákon ismerteti a neves
építész munkásságának egyes fejezeteit.
A túraútvonalak megtalálhatók a www.
makovecz.hu honlapon.
forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.
felhúzásán alapul, ennek megfelelően
nincsen szükség külön súlyokra, mozgó
illetve mozgatható alkatrészekre, melyek
gyakran a meghibásodás forrásai lehetnek.
További részletek: https://
budaorshandball.hu/kulterikondipark/
budaors.hu
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Balczó András és Császár Mónika Budakeszi díszpolgára
A 80. születésnapját augusztus 16-án
ünneplő Balczó András háromszoros
olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok, minden idők legjobb magyar
öttusázója, a Nemzet Sportolója feleségével, Császár Mónikával, a müncheni
olimpián
bronzérmes
tornásszal
tizenkét gyermeküket nevelték fel
szeretetben és békességben budakeszi
házukban, melyet Balczó András maga
épített. Augusztus 20-án ünnepélyes
keretek között vették át a budakeszi
díszpolgári címet.
Balczó András Kondoroson született
evangélikus lelkészi családba. Nyíregyházán kezdett atletizálni, 16 évesen.
Tehetsége és hihetetlen akaratereje már
korán a legjobbak közé emelte, 1957-ben
háromtusa országos bajnok lett. Két
évvel később már válogatott öttusázó,
1959-ben világbajnoki második helyezett.
Világbajnoki címet összesen tízszer nyert,
1963-ban, 1965-ben, 1966-ban, 1967-ben
és 1969-ben egyéniben. Első olimpiai
aranyérmét 1960-ban nyerte Rómában,
a magyar csapat tagjaként, ahogyan
1968-ban Mexikóban is. 1966-ban,
1969-ben és 1970-ben is az év sportolójának választották Magyarországon.
Az 1972-es müncheni olimpiát egyéniben
nyerte meg. Tizennégyszeres magyar
bajnok öttusában (nyolcszor egyéniben,
hatszor csapatban) és magyar bajnok
párbajtőrvívásban. 1973-ban visszavonult. Kósa Ferenc Küldetés című,
Balczó Andrásról szóló portréfilmjét
1976-ban mutatták be a mozik. Balczó
András a nemzet sorsáért nyíltan felelősséget vállaló magatartása miatt a politikai
rendszer ellenségének számított, sportvezetői karrierje elé akadályokat gördítettek. Az öttusa történetének egyik
legnagyobb alakja tíz éven át remélte,
hogy felkérik a szövetségi kapitánynak.

Addig, hogy az öttusasport közelében
maradhasson, az öttusaistálló belovaglója
volt,
nagyon
alacsony
fizetésért.
Mindeközben vívó szakedző, öttusa
szakedző diplomát szerzett a Testnevelési
Főiskolán, így a magyar öttusasport
irányításához szükséges minden képzéssel
rendelkezett, azonban a remélt felkérés
elmaradt. 1983 óta szellemi szabadfoglalkozású, Magyarországon és külföldön

tartott előadásokat „Mi végre vagyunk
a világon?” illetve „Sport, politika, hit”
címmel. 2005-ben a Kairosz Kiadónál
„Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség”
címmel jelent meg könyve.
1994-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjével, 1996ban Magyar Örökség-díjjal, 2001-ben
a Magyar Olimpiai Bizottság Érdemérmével tüntették ki. 2004-től a Nemzet
Sportolója. 2011-ben Budapest díszpolgára,
majd 2018-ban a Magyar Sportújságírók
Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság
életműdíjjal ismerte el munkásságát.
Balczó András nem egyéni célokra fordította hírnevét, ez számára csupán eszköz
volt a nemzeti, keresztény értékek képviseletére.
Császár Mónika (1954. Bp.) élvonalbeli
magyar tornász. A müncheni olimpián
1972-ben csapatban harmadik, gerendán
negyedik, egyéni összetettben 14. helyezést

Bővül a Mosolyvár Bölcsőde
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól
nyert több mint 176 millió forintos
vissza nem térítendő támogatás az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza. Az önkormányzati fenntartású

Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával és a hozzá tartozó udvarral 2019
márciusáig bútorzat, illetve kültéri- és
beltéri játékok beszerzésével együtt
bővül.

Szerződés Ipolybaloggal

Új vezető a
városüzemeltetés élén

Testvértelepülési szerződést írt alá
augusztus 20-án Budakeszi és a felvidéki
Ipolybalog polgármestere, dr. Csutoráné
dr. Győri Ottilia és Bálint Péter.
A hagyomány szerint a ma is nyolcvanöt százalékban magyarok lakta falu
Szent Miklós-templomában őrizték
1304-ben a Károly Róbert magyar és
Vencel cseh király viszálya idején egy nap
és egy éjjel a Szent Koronát. Emlékére
2005. augusztus 14-én a templomban
elhelyezték a Szent Korona másolatát.

Korondy Tamás pályázat útján augusztus
9-től a BVV Kft. vezetője. 2005 decembere
óta lakik Budakeszin feleségével és
két fiával. A versenyszférából érkezett
két évtizedes vezetői tapasztalattal.
2017-ben gazdálkodás és menedzsment
szakon, kontrolling szakirányon szerzett
közgazdász diplomát. Jelenleg végzős
hallgató a Budapesti Gazdasági Egyetem
pénzügyi mesterképzésén, közpénzügyi
szakirányon.

ért el. Az 1973-as londoni Európabajnokságon gerendán és felemás korláton
4., egyéni összetettben 7. helyezést ért el.
Ebben az évben az év ifjúsági sportolójának választották. Az 1974-es várnai
világbajnokságon csapatban harmadik
lett. 1974-ben kezdte meg az egyetemet
programozó
matematikus
szakon.
1975-ben befejezte sportolói pályafutását,
ugyanebben az évben Balczó Andrással
kötött házasságot: hat fiuk és hat
lányuk született. Harmincnégy éve élnek
Budakeszin.
*
Az ünnepségen Mayer Antal építészmérnök (1938. Budakeszi) Budakeszi
Öröksége díjat kapott. A zánkai ifjúsági
centrum tervezője és főépítésze volt,
1981-ig a Balaton-fejlesztési Tárcaközi
Bizottság parti létesítményi főmérnöke,
1981-87-ig az Üdülőterületi Főmérnökség
létesítményi főmérnöke, 1987-1990-ig
a főmérnökség vezetője. Mindemellett
Siófok Aranyparton, Ezüstparton és
Zamárdiban a partfeltöltések hasznosításában, szabad strandok, szállodasorok,
üdülő területek, a Talentum Kulturális
Központ, a szolnoki, salgóbányai, balatonvilágosi ifjúsági táborok létrehozásában
vett részt.
1964-től a Budakeszi Nagyközségi
Tanács
műszaki
bizottsági
tagja,
1968–1988-ig elnöke. 1988-1991-ig
Budakeszi
főépítésze.
Budakeszi
munkái pl. az orvosi rendelő tervezése,
a művelődési központ tervezése, építése
(1981), a Nagy Sándor József Gimnázium
bővítésének tervezése, az Erdő utcai
óvodakonyha tervezése, a város idegenforgalmi
tervlapjának
elkészítése.
Az 1985-ben újjáalakult Budakeszi
Szépítő Egyesület egyik alapítója, a településfejlesztési csoport vezetője 1992-ig.
2010-ben Ybl-díjat kapott.

A piac kiépítésére pályázik
az önkormányzat

A Pénzügyminisztérium kétmilliárd
forint értékben írt ki pályázatot a
főváros környéki településeknek, és a
Vidék-fejlesztési Program hasonló célú
támogatására nem jogosult, 10 ezernél
népesebb megyei városoknak. Budakeszi
a Bártfai-Szabó Építésziroda terveivel
pályázott. A tervek szerint növelik a
parkolóhelyek számát a jelenlegi parkoló
hátrébb helyezésével és bővítésével.
Az új piac tervezett költségvetése
125 millió forint.
(x)
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Petőfi47 – Kultúrélesztő csoport született
A múlt század elején egy jómódú
fővárosi vállalkozó villát épített magának
Budakeszin, a Petőfi utca 47-ben.
A háború forgatagában a tulajdonosnak
nyoma veszett. A negyvenes években
Kovács Vladimir bérlő lakott ott, aki nem
csak zongorát tanított, de a budakeszi
zenei életében is részt vett. A reprezentatív épületet aztán az ötvenes években
államosították, oktatási célokra. Jelenleg
a Széchenyi István Általános Iskola
Napraforgó-tagozatának otthona, harminc
sajátos nevelési igényű gyermekkel.
A tagozat a tervek szerint 2019 őszén az
iskola új épületébe költözik, a Barackosba.
Áprilisban szárnyra kapott a hír, hogy
az épületet az önkormányzat eladta, s
a bevétel már szerepel is a város 2018.
évi költségvetésében. Amikor kiderült,
hogy a villa még megvan, néhány, a
helyi kultúráért felelősséget érző lakos
aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy az önkormányzat előtt kellő nyomatékkal előadhassák az épület kulturális hasznosítására
vonatkozó elképzelésüket. A városvezetés partner volt, meghallgatta a Poros
Ani, Dalotti Tibor, Bednárik János és
Szabados Tamás képviselte szándékot.
Két lehetőséget kaptak: 1. novemberig

szakmai és pénzügyi tervet készítenek a
nonprofit működtetésre, 2. július-augusztusra szerződéssel megkapták az épületet.
A szerződéses felelősséget a Dalotti Tibor
vezette Botafogo vállalta.

Július 26-án a 35 éves Semmelweis
vonósnégyes egy polgári szalon hangulatát idéző házi koncertjével debütált
a Petőfi47 Kultúrélesztő Csoport.
Olyannyira teltházzal, hogy a hallgatóság
jelentős része kiszorult az udvarra.
Az ezt követő egész napos P47
Kultúpiknik augusztus 20-án aztán minden
kétséget eloszlatott afelől, hogy valós
igény van a kultúra ilyen módon és ezen

Újrarepülték a távot
– kitüntették a navigátort
Kevesen tudják, hogy az erdélyi sváb
Endresz György, első világháborús
hadipilóta, az 1921. szeptemberi, soproni
népszavazást kikényszerítő nyugatmagyarországi nemzeti felkelés tisztje
1931. július 15-én 17.20-kor társával a
kanadai Újfundlandban fekvő Harbour
Grace-ből 25 óra 20 perc alatt magyarként
elsőnek repülte át az Atlanti-óceánt.
5770 kilométert tett meg leszállás nélkül
Bicskéig a Justice for Hungary! (Igazságot
Magyarországnak!) feliratú, 470 lóerős
Lockheed Sirius típusú repülőgéppel.
Navigátora Magyar Sándor volt.
Azt viszont biztosan még kevesebben
tudják, hogy az Endresz-Magyar páros
teljesítményét egy másik magyar páros
megismételte a 60. évfordulón, 1981.
július 18-án: a zirci születésű Krug
László pilóta navigátorával, a budakeszi
születésű Németh Zsigmonddal. Magyar
idő szerint 16 óra 25 perckor szálltak fel
a kanadai Újfundland ganderi nemzetközi

Elhunyt Ederle József
Eggyel megint kevesebben vannak a
Budakesziről kitelepítettek. Augusztus
végén hosszú betegség után elhunyt
Ederle József (1932) a Sinsheimhez
tartozó Steinsfurtban. Mindene volt
Budakeszi. Egyszer postán megleptük
egy budakeszi képekkel teli albummal.
Amikor telefonált, a meghatottságtól nem
tudott beszélni. Együtt sírtunk vele.

6

repülőteréről és tizenkilenc órás, 3800
méter magasságban végrehajtott repülés
után július 19-én 11 óra 28 perckor

a helyszínen való művelésére Budakeszin.
A műsorfüzet öt oldalon sorolta, hogy a
villa és a kert melyik szegletében milyen
kiállítás, filmvetítés, beszélgetés, előadás,
kézműves foglalkozás, koncert vagy más
zenei program, sőt kávézó és romkocsma
várja az érdeklődőket. A költségvetéssel
nem rendelkező, helyi művészek, családok
és legfőképpen fiatalok összefogásával, a
Dalotti-, a Poros- és a Szabados-család,
Hidas Mátyás, Bednárik János és Makk
Attila irányításával, rengeteg ötlettel és
kétkezi munkával megvalósított rendezvényen 778 regisztrált látogató vett
részt. Háromszáznyolcvanan a nevüket
adták ahhoz a kérelemhez is, hogy az
önkormányzat ne adja el a „Petőfivillát.” A programban szerepet vállaló
helyi, térségi, országos, sőt nemzetközi
ismertségű művészek, előadók és a
közönség olyan nagy számban tették le
a névjegyüket a kezdeményezés mellett,
amely nem várt eredmény egy olyan nyári
vasárnapon, amikor aki csak teheti, nyaral
valahol.
A jó indítás az önkormányzatot is
meggyőzte: egyelőre elálltak az eladástól.
A történet tehát folytatódik.
Koós Hutás Katalin

Kitüntették
a népzenészt
Kerényi Róbert György népzenész,
népzenegyűjtő, a Tatros együttes és a
Szigony zenekar 1994 óta Budakeszin
élő alapító-vezetője a nemzeti ünnepen
a Magyar Ezüst Érdem-kereszt polgári
tagozata állami kitüntetést kapta.
Kerényi Róbert (1963), a Tatros együttes
és a Szigony zenekar alapítója, tanár,
népzenész, eredetileg villamosmérnök.
Kezdetektől eredeti gyűjtésekről tanult
a hatlyukú furulyán. Gyimesben először
1988-ban járt, majd egy évvel később
Moldvában, gyűjteni. Még része volt a

szerencsésen földet értek Budapesten, a
Ferihegyi repülőtéren. Egy 285 lóerős
Bonanza-Beach típusú egymotoros géppel
átrepülték az Atlanti-óceánt.
Németh Zsigmond navigátor augusztus
20. alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata állami kitüntetést
KoHuKa
kapott.
Rózsi, a neje Nagykovácsiból
való volt. Aktív éveiben épületeket renováló vállalkozása volt,
amit átadott a fiának, aki korán,
ötven évesen meghalt. A lánya is
hamarabb ment el, mint ő, csak
a másik fia élte túl. Ő tájékoztatta a Budakeszi Társaságot
édesapja elvesztéséről.
Albrecht György, Németország
fotó: Albrecht Klára

Ceausescu-korszakban a „beolvadós”
öltözködésben, a besúgók és milicisták előli
bujkálásokban, határon a magnókazetták
rejtegetésében és elkobzásában. Több
idős adatközlőtől tanult hangfelvételről
és élőben, mint Gyimesből Trifán Viktor,
Fintu Dezső, Zerkula János, Halmágyi
Mihály, Moldvából Legedi András,
Legedi István, Hodoróg András, Bogdan
Toader. A magyar népzenei adatközlők
közül Zerkula János a példaképe, akivel
tíz évig együtt zenélt.
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Megújult a német nemzetiségi múzeum
A kilencvenmilliós kormányzati
támogatással felújított épületet
Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért
felelős ügyvezető államtitkára
május 12-én adta át.
A politikus megnyitójában arról
beszélt, hogy Budaörsre kétszázkilencven éve érkeztek meg azok a
németek, akik a török hódoltság után újjáépítették az országot. Gazdálkodásukkal,
mesterségeikkel, kultúrájukkal nem csak
erősítették, hanem meg is őrizték. Fontos
volt, hogy magukkal hozták keresztény
hitüket. Hagyományaikban mindig is
ragaszkodtak őseikhez, de emellett új
hazájukhoz is hűségesek maradtak.
Ezt a múltat, amit a budaörsi és a
környékbeli németek megéltek, öleli fel

a felújított Jakob Bleyer
Heimatmuseum.
Soltész Miklós kitért
arra is, hogy a nemzetiségek támogatása az
elmúlt nyolc év alatt
a háromszorosára nőtt
és a budaörsi múzeum
mellett a magyar kormány 30 millió
forinttal támogatta a magyarországi

Megújul az egészségügyi központ
Július végétől ősz végéig tart a Budaörsi
Egészségügyi Központ felújítása,
de egyetlen rendelés sem marad el.
Az épületben falragaszok és irányítótáblák segítenek, az aktuális tudnivalókról az intézmény folyamatos tájékoztat
honlapján, a www.budaorsmed.hu-n.
A Kossuth Lajos utca épület teljes körű
felújítása, belsőépítészeti átalakítása mellett
a fogadótér, a várakozásra szolgáló folyosók,
terek is esztétikusabbá, kényelmesebbé
válnak. A fűtésrendszert, a lég- és klímatechnikát a felújítás első ütemében korszerűsítik,
ezt követi a nyílászárók és szigetelések cseréje,
végül ősszel megújul a külső homlokzat is.

Gyűjtés Varga
Szilárdnak
A biatorbágyi önkormányzat honlapján egy felhívásban a testvérváros,
Gyergyóremete Sírülő tánccsoportja
tagjának, Varga Szilárdnak a gyógykezeléséhez kérnek támogatást.
A 17 éves gimnazista és tíz éves testvére
Gyergyóremetén él, édesapja ács,
édesanyja háztartásbeli. Kisdiák korától
elkötelezett néptáncos. 2018 márciusában akut limfoblasztos leukémiát
diagnosztizáltak nála. Marosvásárhelyen
kezelik, nehéz hónapok vannak mögötte.
Édesanyja a kórházban folyamatosan
segíti ellátását, gondozását. A kezeléshez szükséges gyógyszerek, vitaminok
beszerzése jelentős anyagi teher a
szülőknek. A gyűjtéssel ebben segítenének Szilárdnak és családjának.
Raiffeisen Bank – Gyheorgheni Pta.
Libertati, nr. 7 • Lej/Ron-os bankszámla
szám: RO95RZBR0000060020097568
– Varga Sándor • Cod SwiFT –
RZBRROBU

A tulajdonos budaörsi önkormányzat
és az üzemeltető Jump Consulting Kft.
megítélése szerint a korszerűsítés már
elodázhatatlan volt, nemcsak az állagromlás miatt, hanem mert a hatékony
gyógyító munkához megfelelő műszaki
állapotok,
humánus
körülmények
kellenek. A budaörsi rendelő 1998-ban
épült, utoljára közel egy évtizede,
2009-ben volt nagyobb, a műtőblokkot
érintő felújítás.
A Jump Consulting Kft. a vonatkozó
közbeszerzési eljárás nyerteseként 2018
elején kötött tíz évre szóló szerződést a
budaörsi önkormányzattal a szakrendelő
üzemeltetésére.

németek elűzetése
emlékművének kialakításának elindítását.
Az Országgyűlésben
már nem csak szószólójuk lehet a kisebbségeknek,
hanem
országgyűlési képviselőjük is, mint a most megválasztott Ritter
Imre német nemzetiségi országgyűlési
képviselő.
Az felújított intézmény új kiállítását
Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum ágazati feladatokért felelős
főigazgató-helyettese nyitotta meg.
(MTI/Fotók: Soós lajos)

Kísérleti buszjárat
Torbágyon
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint
2018. szeptember 1-től december 8-ig
a 778 Budapest – Biatorbágy – Páty –
Telki – Budajenő – Zsámbék vonalon
Budapest és Perbál között, munkanapokon délelőtt egy oda-vissza közlekedő
új járatot állítanak a menetrendbe, amely
Biatorbágy Fő terét érintve a torbágyi
városrészen halad át.

Premecz Enikő a Jobbik új képviselője
Augusztus 22-én rendkívüli ülést
tartott Budaörs képviselő-testülete.
Az ülés megnyitását követően esküt
tett a testület új tagja, Premecz Enikő
(Jobbik), aki a június 20-án a Jobbikot
elhagyó Császárné Kollár Tímea
megüresedett listás önkormányzati
képviselői helyét kapta meg.
A párt Pest megyei elnökének lépésére
lehetett számítani, mivel egyike volt
azoknak, akik Dúró Dórát javasolták
Toroczkai László elnökhelyettesének a
Jobbik tisztújító kongresszusán, és részt
vett a Mi Magunk platform alapításában is. Kollár Tímea döntését azzal
indokolta, hogy a Jobbik pártként eszköz,
de nem cél. A leköszönő elnök közölte
azt is: kilép a pártból Pulai Edina,
Érd önkormányzati képviselője, Battai
Zoltán és Zsombik Zsolt bizottsági tag,
valamint Boda Bánk László, Tatabánya
önkormányzati képviselője is, akik
függetlenként folytatják munkájukat.
A biatorbágyi, a budaörsi, az érdi, a

perbáli és a piliscsabai szervezetekből
a tagság többsége ugyancsak kilép a
pártból, a szervezetek megszűnnek.
Császárné Kollár Tímea lemondása
miatt új bizottsági tagokat is választott
a budaörsi testület: a Településfejlesztési
és
Vagyongazdálkodási
Bizottság
nem képviselő tagja augusztus 22-től
Kovalik Sándor, a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság, illetve a Közoktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottság tagja pedig Premecz
Enikő, aki külsősként évek óta részt
vett az önkormányzati szakbizottságok munkájában. 1998 óta lakik
a Törökugratón, 2009 óta tagja a
Jobbiknak.
Az ülésen döntöttek a telekeladásokból
majdan beérkező vételár sorsáról is,
amelyet többek között a Pagony utcai
óvoda új épületének tervezésére, az
uszoda-sportcsarnok tetőszigetelésére,
egy Fém utcai útfelújításra és önkormányzati intézmények felújítására
fordítanak. Tízmillió forinttal pedig az
általános tartalékot növelték meg.
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Felújították a budajenői németek emlékkeresztjét
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
államtitkára a honfoglalás kori
település főutcájának végén eredetileg
1916-ban állított kereszt június 30-i
átadásán felidézte: a 150 éves török
megszállás után, XVII. század végétől
új lakók érkeztek az elnéptelenedett
részekre, Budajenőre például svábok.
Építő tevékenységük során számos
keresztet állítottak fel, felépítették a
templomot és fontos épületeket húztak
fel, köztük a Magtárat.
Miközben Magyarországon és szerte
a
Kárpát-medencében
több
mint
4500 egyházi és egyházhoz kötődő
épületet újult meg, fájdalmas, hogy
Németországban ennek az ellenkezője
történik. Németországban az elmúlt 25
évben több mint ezer katolikus és ugyanennyi protestáns templom szűnt meg vagy
lett abból muszlim mecset. Egy ország
anyagi gazdagsága nagyon fontos, de ha
lelkileg kiüresedik, ha a kereszténységet
elveti, akkor előbb-utóbb az a nemzet, az
ország pusztulásra van ítélve.
Az államtitkár közölte: „Hiszem azt,
hogy Németország erős marad Európában,
de gyökereihez vissza kell térnie” - jelentette ki Soltész Miklós, hozzátéve: ami

Tűzoltóautó ajándékba
Maximilian Böltl, Kirchheim polgármestere egy víztartályos Mercedes teherautót adott át augusztus 25-én Pátynak,
amelyet Székely László polgármester és
Asztalos Attila, a Pátyi Tűzoltó Egyesület
elnöke vett át.

Páty eddig már két tűzoltóautót is
kapott Kirchheimtől. E harmadiknak már
víztartálya is van, amivel sokkal gyorsabb
és hatékonyabb oltás válik lehetővé.
A tűzoltóautónak korszerű garázst épít az
önkormányzat majd a PVK telephelyén –
jelentette ki Székely László az ünnepélyes
átadáson.

Bankautomata
a hivatalban
A pátyi polgármesteri hivatal épületében (Kossuth u. 83.) augusztus 27-től
készpénz ki- és befizetési szolgáltatást
nyújtó OTP-bankautomata üzemel.
Az épületen belül elhelyezett ATM csak
nyitvatartási időben érhető el: H 7.30-18,
K, Sze 7.30-16, Cs 7.30-15.30, P 7.30-12
óra között.
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most Németországban zajlik, még visszafordítható. Kiemelte, ebben a németeknek
erősnek kell lenniük, a kereszténységben meg kell erősödniük, s újra meg
kell erősíteni a kapcsolatukat azokkal
a nemzetekkel, amelyekkel évszázados
barátság kötötte össze őket. Az államtitkár
a helyieket arra biztatta, hogy őrizzék meg

azt a sok-sok értéket, ami Budajenőn
létrejött, mert egy település, egy nemzet
csak a gyökereibe kapaszkodva maradhat
meg.
Herb József, a Budajenői Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke arra
emlékeztetett, hogy korábban saját
erőből, majd 2017-ben és 2018-ban állami
támogatással, pályázat útján valósult meg
a keresztek felújítása.
Budai István, Budajenő független
polgármestere kiemelte, hogy az önkormányzat számára mindig is fontos volt
az épített örökség ápolása. A település az
elmúlt időszakban több épített örökségét
is megújította, így például a skót bencés
apátságot, zajlik a műemlék Magtár
felújítása, de nagyon fontosak az utak
menti keresztek is, amelyik közül most a
harmadiké történt meg.
Az emlékkeresztet Harkai Gábor
plébános áldotta meg, az eseményen
részt vett Gaildorf testvértelepülés polgármestere is.
Budajenőn az elűzetésig a lakosság 90
százalékát tette ki a német nemzetiség,
a község 187 német családjából 172-t
telepítettek ki 1946-ban - olvasható a
település honlapján.
(MTI/fotó: Kovács Attila)

Zsobokon Pátyi Vendégház nyílt
Július 7-én adták át a kalotaszegi
Zsobokon a „pátyi házat”. Az átadás
jelentőségét emelte, hogy az épület
az első anyaországi önkormányzat
által
birtokolt
erdélyi
ingatlan.
A közös étkezővel és két fürdőszobával
felszerelt vendégház három szobában tíz
fő elszállásolására alkalmas.

sával és a helyi emberek, mesterek segítségével felújított. A munkálatokat a Zsoboki
Kulturális Egyesület és az Alapítvány Páty
Fejlesztéséért közhasznú alapítvány fogta
össze és szervezte meg Gál Máté István és
Schneider Mihály vezetésével. Társadalmi
munkában a szakmai munkálatokat
Keresztes László segítette.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Seres
Dénes, Szilágy megye parlamenti képviselője, Szilágyi Róbert megyei önkormányzati alelnök, Gál Máté István, a
Zsoboki Kulturális Egyesület elnöke, a
település képviselője, illetve Székely László,
Páty polgármestere, Dr. Hekman Tibor
jegyző, Szabó István alpolgármester és
Gábor Ákos képviselő. Az ünnepségre ellátogatott Magyarország kolozsvári főkonzulátusáról Demeter Stefánia Katalin konzul is.
Páty önkormányzata alapítványán
keresztül 2016-ban vásárolt egy akkor
még igen leromlott állagú ingatlant,
amelyet a település pénzügyi támogatá-

A pátyiak jelentős kedvezménnyel
szállhatnak
meg
a
vendégházban.
A részletekért az érdeklődők keressék föl az
alapítvány honlapját (www.apf.hu), illetve
Szabados Zsuzsanna polgármesteri referenst
a polgármesteri hivatalban.

Kitatarozták a ravatalozót
A nyáron felújították
a falu ravatalozóját.
Az új ajtó, padok, mosdó
és WC mellett megújult
az elektromos hálózat és
az épületgépészeti rendszer is. A festésen, vakoláson és a teljes belső
felújításon kívül még

térkőburkolatokat is építettek. Az épületet riasztóval és kamerával látták el.
Páty
önkormányzata
2016-ban
vásárolta meg az épületet a katolikus
egyháztól azzal a céllal, hogy az ingatlan
az önkormányzat tulajdonába kerüljön, és
a temetési költségek is csökkenhessenek
a használati díj eltörlésével – számolt
be a munkálatokról Székely László
polgármester a község honlapján.
forrás: paty.hu
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Nagykovácsi díszpolgára
Augusztus 20-án, nemzeti
ünnepünk
alkalmából
Nagykovácsi önkormányzata
díszpolgári címet adományozott Kemenes Gábor
plébánosnak.
Az 1950 pünkösd vasárnapján
született fiúnak és négy testvérének szüleik követendő példát
adtak hitből. Az öt testvérből
egy pap, egy szerzetes nővér,
unokáik közül pedig egy
jezsuita pap lett. Gábor atyát 1973.
június 19-én szentelték fel. A rendszerváltás előtt az atyákat egy-két évente
tovább küldték szolgálati helyükről. Ő
is a nógrádi Varsány, Szécsény, majd a

Átadták az új városházát
Törökbálinton
Augusztus 18-án Tuzson Bence, a
Miniszterelnökség
közszolgálatért
felelős államtitkára, Aradszki András
országgyűlési képviselő, Elek Sándor
polgármester és Tarnai Richárd
kormánymegbízott ünnepélyes keretek
között adták át az új épületet.

Az átadón Tuzson Bence elmondta, hogy
az ügyintézésnél jogos elvárás, hogy „ne a
várakozásról, az idegeskedésről és a fejfájásról szóljon, hanem a gyorsaságról és
a hatékonyságról”. Az épületben az ősz
folyamán megnyíló kormányablak biztosítja
ennek lehetőségét - tette hozzá.
Az ünnepségen Tarnai Richárd Pest
megyei kormánymegbízott úgy fogalmazott,
hogy a 2010-es kormányváltás után rendet
teremtettek az államigazgatásban: pontosan
körülhatárolták az állami és önkormányzati
feladatokat. A kormányhivatali struktúra
kialakításával az állam rendezte a saját
feladatait, közben kifizette az önkormányzatok adósságát, hogy azok zavartalanul
működhessenek. Így ma már teljesen természetes, hogy ugyanabban az épületben
szolgálják ki az önkormányzati és az állami
hatáskörbe tartozó ügyfelet - tette hozzá.
Elek Sándor, Törökbálint polgármestere arról beszélt, hogy a városháza
régóta esedékes felépítését eddig óvodák,
bölcsődék, iskolák és utak építése,
felújítása késleltette. Ezért az elmúlt
harminc évben ott folyt az ügyintézés,
ahol éppen sikerült annak helyet szorítani.

főváros több templomában
szolgált.
Nagykovácsiba
1998-ban került, ahol éppen
húsz éve végzi kápláni, majd
plébánosi teendőit.
Szolgálatának része az
aktív ifjúsági munka. Évente
többször kísér híveket
Medjugorjéba. Hitoktató a
nagykovácsi óvodában és az
iskolában. A helyi Regnum
vezetője. Aktív véradó.
„Látható a falu eseményein,
nemzeti ünnepein, megmozdulásain,
adventtől - adventig jelen van: hoz-visz,
cipekedik, helyet ad, felállít, összecsuk,
hangosít, világosít… mikor mire van
szükség. Ha áramszünet van a faluban,
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generátorával tölti fel az elérhetetlenek
mobiljait; ha akadozik a vízellátás, ballonokban vizet visz; ha baleset történik,
valahonnan ott terem; ha váratlanul leesik
az első hó és elakadás van, kipattan
autójából és irányítja a forgalmat. Ha
kell, megtolja a megfáradt autót, ha kell,
segít kereket cserélni. Ha az út szélén
váratlan helyen megállsz, megkérdi kell-e
segítség?”- hangzott el a méltatásban.
Kemenes Gábor atya eddigi életével
olyan általános elismerést szerzett
Nagykovácsiban, amellyel hozzájárult a
falu jó hírnevéhez, példamutató alakja
köztiszteletnek örvend. 2001. augusztus
20-án Nagykovácsiért érdemrenddel
ismerték el munkáját, majd 2013. március
15-én a Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozat állami kitüntetést kapta
börtön-pasztorációs és közösségi munkájáért.

Nagykovácsiért Emlékérem 2018
Kőrösi Éva tanítónő és Janits Béla
közéleti szereplő vehette idén át a
díjat.

Janits Béla a rendszerváltása utáni első
nagykovácsi képviselő-testület megválasztott tagjaként tevékenyen részt vett
a kialakuló önkormányzatiság gyakorlati

feladataiban. Többször kapott bizalmat,
mint önkormányzati képviselő. Nevével
összefügg a Fejér György Szociális
Alapítvány tevékenysége, ma is a
kuratórium tagja. Tizenkét évig
szociális tanácsnok, de az alapítvány
révén is sok nagykovácsi család jutott
segítséghez. Fejér György megismertetését is feladatának tekinti:
a könyvtár jó néhány muzeális
könyvvel gyarapodott adományai
révén. Tagja a Nagykovácsi
Önkéntes Segítők csoportjának.
A Nagykovácsi gr. Tisza
István
Nemzeti
Kör
egyik alapítója és elnöke.
A kör országos szinten
fejti ki tevékenységét.
Meghatározó tagja a
református közösségnek.
Tagja volt a Nagykovácsi
Kamarakórusnak és tagja a
nemrég alakult református
kórusnak.
Közösségi szemlélete
és aktivitása, szociális érzékenységén,
problémalátó képességén túl tenni
akarása és tettrekészsége miatt is méltó a
Nagykovácsiért Emlékéremre.

Folytatódik a Szent
István tér felújítása

Nagykovácsi hársfa
a döntőben

Zsámbékon megkezdődött az Etyeki út –
Mányi út – Szent István tér csomópont
átépítése félpályás útlezárás, lámpás irányítás
mellett. Augusztus 29-től a gyalogos
forgalmat csupán korlátozzák, de az autós
forgalom elől teljesen lezárják a területet.

Idén 35 jelölésből tizenkettőt juttatott a
döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai
zsűrije. A közönség online szavazással
választhatja ki a győztest a verseny
honlapján.
Az Év Fájára szavazni online a www.
evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon lehet.
A szavazás július 9-én elindult és október
8-án éjfélkor zárul. A Hős Fát a zsűri
választja ki a döntősök közül, és mint
minden évben, most is különdíjat kap
az Országos Erdészeti Egyesület által
választott jelölt is.

Kőrösi Éva 2004 óta a
nagykovácsi általános
iskolában kiváló tanító,
aki a hagyományos
értékeket, a nemzettudatot és a korszerű
tudást az élménypedagógia
módszereivel
adja át tanítványainak.
A mindennapi munkája
során erősíti a gyerekekben az
egymás iránti megbecsülést,
az elfogadást, a tiszteletet és a
figyelmet. Fontos feladatának
tekinti, hogy a tanulók kötődésük
Nagykovácsihoz és Magyarország
természeti és történeti értékeihez
szoros legyen, a népi hagyományok, szokások megőrzésével
identitástudatuk megerősödjön.

Aradszki András, a térség országgyűlési
képviselője szerint ezzel az épülettel a város
„megérkezett a XXI. századba”, amihez
nagy segítség a város csaknem kétmilliárd
forintos adósságának rendezése.
(Pest Megyei Kormányhivatal/MTI)
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A szobrászathoz bátorság kell
A modern kor vívmányait felhasználva törekszik a szépség megalkotására. Figuraközpontúság és bravúros
formakezelés jellemzi. Műveivel egy
sajátos, egyéni világot teremt, melyet
talán szakrális realizmusnak nevezhetünk. Önálló utat jár be, nem
követi a divatok, trendek, globális
művészeti folyamatok éppen aktuális
elvárásait.
Számos
kiemelkedő
nemzetközi elismerést kapott munkásságáért, bizonyítva, hogy a modernista
kánontól függetlenül, csak saját erejére,
szorgalmára, tehetségére támaszkodva
is lehet sikeres a művész – jellemzi a
közel hatvan köztéri szobrot alkotó
ötvenéves szobrászt Tóth Norbert,
a 2017-ben Székesfehérváron rendezett összegző kiállításának a kurátora.
Párkányi Raab Péter alig egy éve,
hogy Budakeszire költözött családjával és budaörsi műhelyével együtt.
Pályájáról, műveiről, a kultúrharcról és
a templomtorony fontosságáról beszélgettünk.
– Művei milyen művészeti irányt képviselnek?
Milyen kategóriába illesztené őket?
– Figurális szobrász vagyok, de a figurális
szobrászat folyamatos újítására törekszem,
elsajátítva azt az iskolát, amit egy három
évezrednyi figurális, klasszikus művészet
alkalmazott, s ebből alakítva ki a saját
utamat. A skatulyákat nem szeretem,
mert van egyfajta harc itthon különféle
művészetirányító társaságok között,
amelyek a közöttük lévő megosztottságot
nagyon szeretnék fenntartani. Időről időre
trendeket állítanak fel, s aki nem igazodik
ehhez, arra nagyon haragszanak.
– Felteszem, Ön nem követi ezeket a
„trendeket”…
– Azért nem, mert három évtizede
elkezdtem egy következetes építkezést, s
az élet nem annyira hosszú, s a szobrászat
nem annyira felszínes, hogy ezen belül az
ember folyamatosan ugráljon. Azt nem
tudom megtenni, hogy ma figurálisak,
holnap absztraktok, holnapután pedig
konceptuálisak az alkotásaim, mert a
tapasztalatok megszerzése annál sokkal
nagyobb munka, mint hogy azokat időről
időre eldobjam, majd újra felvegyem.
Szerintem ez nem a hitelesség útja.
– Ahhoz, hogy érhető és vonzó legyen, szépnek
is kell lennie az alkotásnak, mert elsőként az
szólítja meg az embert. Az Ön szobrainak
egyik legjellemzőbb vonása, hogy nagyon szépek,
igényesek, finoman kimunkáltak, sok részlettel
rendelkezők… Hogyan alakult ki a vonzalma a
figurális művészethez?
– Eredetileg festő-grafikusnak készültem,
még Balassagyarmaton, ahol a harmincas
éveiben fafaragással igen tehetségesen
foglalkozni kezdő édesapám beajánlott
maga helyett a neki oktatást felajánló
Szederkényi Attila szobrászművészhez.
Már az első napon eldőlt, hogy szobrász
leszek, a műhely hangulata annyira

Fotó: Bánkuti Ákos
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megfogott.
Másodéves
gimnazista
koromtól minden nap oda jártam. Olyan
erős szakmai alapokat szereztem itt, hogy
már a második felvételi után felvettek
a képzőművészetire. Abban az időben
négy-öt felvételi próbálkozás is kellett a
sikerhez. Nem szerette a művészetirányítás a még alakulóban lévő jelentkezőket. Elküldték őket azzal, hogy maga
még túl fiatal ehhez. Mára ez annyira
megváltozott, hogy csak a képlékeny,
alakítható embereket keresik. Kezdetben
a kötelező figurális stúdiumok mellett az
absztrakt művészet is érdekelt, de korán
beláttam, itt a fejlődés lehetősége hamar
kimerül. Azóta csak
figurális szobrokkal
foglalkozom.
– Kik alakították a
művészeti fejlődését?
– Balassagyarmaton
nagyon jó alapokat
szereztem: rajztanáraimat, Csemniczky
Zoltánt, Görög Imrét
és Pénzes Gézát
említeném és a

ki közöttünk. A rendszerváltás után őt le
is váltották, s akik azután jöttek, már a
saját szemléletükre alakítható jelölteket
keresték: ők és kinevelt tanítványaik
uralják azóta is a terepet.
– Mi történt a diploma után?
– Már főiskolásként több pályázatot
nyertem, az elsőt még elsősként, 1988-ban.
Egy József Attila-szobor Sopronban. Ettől
úgy megjött a kedvem a pályázatkészítéshez, hogy a főiskola végére, 1995-ig
hét-nyolc köztéri szobrom állt már az
országban.
– Sok szobrásznak az egész életműve nem fed le
ennyi köztéri alkotást.
– Igen, érdekes helyzet volt,
mert ezek a munkák olyan
léptékűek voltak, hogy
nekem egy évet halasztanom is kellett a főiskolán.
Amikor onnan kikerültem,
bevallom, egy időre légüres
térbe kerültem. Hallottam,
hogy Melocco Miklós egy
nagy munkán, a szegedi
’56-os
emlékművön
dolgozik.
Jelentkeztem
hozzá kőfaragónak. Fél év
alatt négy életnagyságú
alakot faragtam meg a
kompozícióhoz. A közös
munkából jó barátság
alakult ki. Gondolkodására
IV. Béla magyar király
jellemző,
hogy
úgy
bocsátott el: nekem nem az
a dolgom, hogy neki faragjak, hanem hogy
saját szobrokat készítsek.
– Ekkor következtek több más vidéki szobor
mellett az új Nemzeti Színházat díszítő
alkotásai: a kilenc múzsa a főhomlokzaton és
hét további szobor a szoborparkba (először Básti
Lajos és Lukács Margit Ádám és Évaként,
majd Soós Imre a körhintán, Gobbi Hilda,
Latabár Kálmán, Tímár József a két bőrönddel,
végül néhány év múlva Bessenyei Ferenc is).
Óriási munka rendkívül rövid idő alatt.
– Így érzem jól magam. Ilyenkor már nem
csak a szobrászat érdekel, hanem az emberi
teljesítőképesség legvégső határának a
kipróbálása is úgy, hogy közben a szakmai
színvonal ne csorbuljon. Ez jó ütemet
visz a hétköznapokba, nagyon élvezem.
Tavaly ebben a szellemben készült el az
utolsó nagy köztéri alkotásom, a Gulág-,
Civitas Fortissima
más néven Málenkij robot-emlékmű a
Szederkényi Attilánál szerzett tudást. ferencvárosi pályaudvaron. Ekkora munka
A főiskolán mester-diák kapcsolatom ideális esetben másfél év. Nekem két és
senkivel sem alakult ki. A mesterektől a fél hónapom volt rá. Meghívásos pályázat
szemléletet tanulhattuk, a gyakorlatot az volt, de nem bíztam abban, hogy nyerek,
idősebb diáktársainktól. Somogyi Józsefet így szabadon szárnyalt a képzeletem a
megemlíteném, aki leginkább komolyan tervek készítésében, amely így elszakadt
vette a tanítást. Ő odaállt, és ha kellett, a határidő és a költségvetés korlátaitól.
belenyúlt a fejbe és megmutatta, hogyan Húsz alak, a vagon és a környezet. Enyém
kell mintázni. Ehhez bátorság kell… lett a munka, napi másfél millió forintos
A mesterem Kiss István volt. Akkoriban késedelmi kötbérrel. Az átadás előtt másfél
Varga Imre és Kiss István voltak az hónappal még lehetetlennek tűnt például,
MSZMP futtatott szobrászai. Egy hogy szert tegyünk egy megfelelő vagonra.
kedves embert ismertem meg benne, de Az egyik legjobb bizonyíték a mi földi
szakmailag érdemi kapcsolat nem alakult világunkon túlról érkező segítségre éppen
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Portré

az, hogy végül határidőre elkészültünk
Birkás Gábor építészbarátommal.
– Kultúrharc mi között? A konceptuális és a
– Nagyszabású köztéri munkája az A német figurális művészet között?
megszállás áldozatainak emlékműve, melyet a – Leegyszerűsítve igen. De a helyzet ennél
70. évfordulóra 2014-ben készített a Szabadság sokkal bonyolultabb, amiről a vélemétérre. Milyen mondanivaló alapján készült?
nyemet meg is írtam 2014-ben a Magyar
– Mindazoknak emlékére készült, akiknek Hírlapban. A rendszerváltozás óta mindig
meghurcolása vagy halála a megszálláshoz a legkisebb, ötszázalékos párt hajtott az
köthető. Amikor a németek elfoglalták oktatásra és a művészetre, és az esetek
Magyarországot, s elvesztettük a szabad- nagy többségében meg is szerezte és létreságunkat, égi felügyelet nélkül, magunkra hozta a tökéletes vállalkozást: egy bizonyos
maradtunk, s az országunk pokollá kör számára egy állami pénzeket lehívó,
változott. A mű középpontjában Gábriel leválthatatlan társaság. Először a nézőket
arkangyal, Magyarország védőszentje zárták ki a művészeti életből. Olyan
megtépázva áll, behunyt szemmel, kiállítások nyíltak e kör szervezésében,
széttárt karokkal. Egyik szárnyát már hogy az épelméjű és józan gondolkodású
elvesztette, s a mű főszereplője,
látogató kifordult a kiállíaz országalma éppen lecsúszik
tótermekből. Ha ma egy
a tenyeréről, miközben egy sas,
civilt a képzőművészetről
lábán a gyűrűbe vésett 1944-es
kérdeznek, elnézést kér:
évszámmal, éppen lecsap rá.
nem ért hozzá. Pedig a
– Mély mondanivalót hordozó,
művészetben, csakúgy,
igényes munka, méltó minden
mint a társadalomban
korábbi, már a szépségével ámulatba
hasznos a demokrácia.
ejtő művéhez. Állami megrendelésre
Egy
figurális
alkotás
készült alkotását mégis páratlanul
azonnal
kapcsolatot
hangos sajtótámadás érte, ráadásul
teremt, arról azonnal
az emlékmű előterét valakik igyekeznek
szavaznak az emberek,
minél inkább elcsúfítani. Egy alkotó
mert egyértelműen látszik,
mit tud kezdeni a szellemi erőszak e
hogy a művész mit akart
fajtájával?
ábrázolni, s az hogyan
– Az én dolgom az volt, hogy
sikerült. Míg egy koncepegy még nyugvópontra koránt
tuális mű előtt a közönség
sem került történelmi esemény
túl nagy hányada értetáldozatairól megemlékező művet
lenül áll, s felülről-kívülről
készítsek, amely magyarokról
kell megmondani, mit kell
szól, magyaroknak, s a szeretet
beleérteniük a végtelenül
békítő erejével hajt fejet minden
leegyszerűsített formába.
embertársunk emlékének, aki a
A konceptuális művész
történelem e viharában jogtalanul
eljutott
oda,
hogy
veszítette el mindenét, sokszor az
valójában már mű sincs.
életét is, soha nem feledhető sebet
Valami installációt azért
ejtve a hátrahagyottakban. A viszkirak a térbe, arról
szajelzésekkel csínján bánok,
ír egy filozófiai mélyséTrianon-emlékmű
mert a dicséret csak zavarba hoz,
az építő, használható kritika
ritka, a szándékosan félremagyarázó támadásokkal pedig nem
foglalkozom. Az emlékmű körüli
tiltakozás nem politikai támadás
volt, hanem elsősorban a balliberális művészvilág megnyilvánulása. Egyik fő szervezője az a
Jovánovics György, aki elméletileg a mesterem volt 1990-től
a Képzőművészeti Főiskolán.
A
gyakorlatban
azonban
nem alakult ki közöttünk
ilyen kapcsolat.
Harmadéves
koromban
elmondta,
már
nem tud mit tanítani, de ha
A német megszállás áldozatainak emlékműve
baráti beszélgetésre vágyom,
készen áll. Ezt nem vettem igénybe. gűnek tűnő értekezést. A tárgy
Az emlékmű körül valójában egy politikai helyett a magyarázása lett a lényeg, s az
támadásnak álcázott kultúrharc zajlott.
üzlet is egyben, mert ezek az alkotások
hatalmas támogatásokat nyernek,
Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából kormányzati ciklustól függetkiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként lenül. A nézővel együtt a figurális
Párkányi Raab Péter a Magyar Érdemrend művészetet is kizárták. És a
tisztikeresztjének polgári tagozata állami kitün- legfontosabb lett: azok képzése,
akik e kör céljai szerint nyilattetést kapta.
koznak.Közben eltűnik egy generá-
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ció, melyet a szabad demokráciában,
liberális világban kizártak a művészetmegmondók. Olyan tehetséges alkotók
ezek, akik a saját útjukat járják, csendben
dolgoznak, s nem alkotnak érdekképviseleti csoportokat. (A csoportba
verődés a középszerűek tudománya.)
A kortárs szót bitorlók e tehetségek
szidása nélkül nem léteznének, mert nincs
egyéni teljesítményük, csak a támadásaik
miatt hallunk róluk. Ha Magyarországon
a művészeti életben és oktatásban nem
lesz változás, tizenöt év múlva nem lesz
magyarul érző és gondolkodó művész.
– A Hírlapban megjelent írásában Jovánovics
Györgyöt egyműves alkotónak nevezte, akitől
egyetemi tanárként az sem áll távol, hogy egy
tüntetésen hecceljen, éppen az Ön Szabadság
téri alkotása ellen. Önnek viszont már a
hatvanhoz közelít a köztéri szobrainak száma,
ami felér egy népszavazással. Melyek a
legkedvesebb alkotásai?
– Ha csak a köztéri műveket veszem,
úgy a Málenkij robot-emlékmű,
A német megszállás áldozatainak
emlékműve, a Civitas Fortissima
(legbátrabb város) Balassagyarmaton
és a Trianon-emlékmű Kaposváron.
A legszebb feladatnak az emlékműkészítést tartom. Erősen kötődöm
az első művemhez, a József Attilaszoborhoz Sopronban, de ilyen a
IV. Béla magyar király Körmenden.
– Miért Budakeszit választotta otthonának feleségével és két egyetemista
fiával?
– Régóta élünk a II. kerületben.
A műhelyem Budaörsön volt.
A két helyszín között Budakeszin jártunk
át. Megtetszett a település. Magam is
rendelkezem sváb ősökkel. A választásban fontos szempont volt, hogy közel legyen
a templom és a helyre jellemző vendéglő.
A Spájz azóta sajnos bezárt, de a templomtorony látványa minden nap erőt ad.
Koós Hutás Katalin
fotók: Párkányi
Címlapon a Málenkij robot-emlékmű
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0 ajánló
Program

Szept. 8. szombat délelőtt

Szept.20. csütörtök 19 óra

VÁSÁRNAP

GUZSALYAS 30.
ÉVADINDÍTÓ

a telki Pajtánál

Szeptember 8. szombat 11 óra
SZABADTÉRI MISE

Moldvai és gyimesi

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

A belépés díjtalan,
de regisztrációs jegyet kell
váltani a Marczibányi téren.
Info: 06 1 212-2820,
informacio@marczi.hu

Belépő: 1200/800 Ft
a Marczibányi téren

Szept. 27. csütörtök 19 óra

Szeptember 8. szombat 19 óra

Szeptember 21, 22, 24, 26,
28, 29, október 1, 3, 5, 6.

ÁLOM ÚJRATÖLTVE

SZARVASBŐGÉS-TÚRÁK

egy amerikai popfesztiválról
musical
Belépő: 2600 Ft
a Marczibányi téren

Kisboldogasszonyért
Pilisszántón

a Zsámbéki Színházi
Bázison

Szeptember 8. szombat 20 óra
ROCK-KESZI 2018

a budakeszi EFMK-ban

Szept. 9., okt. 14. 16 óra
ZWICKL polka party

a Budakeszi EFMK-ban

Szeptember 10. hétfő 19 óra
FIATAL ZENÉSZEK

bemutatkozása
a nagykovácsi Öregiskolában
(Kossuth u. 78.)

Szeptember 11. kedd 11 óra
TÜCSÖKZENE

Budapesti Erdészet
Találkozó: 17:30-kor a
Budakeszi Vadaspark
parkolójában
Túra ideje: 18:00-20:30
Túra hossza: 3-4 km.
Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet,
zseblámpa/fejlámpa.
Részvételi díj hétköznap
1.500/1000 Ft.
hétvégén 2000/1500 Ft.
Jelentkezés telefonszámmal:
Toth.Mirtill@pprt.hu

Szeptember 21. péntek 19 óra
A magyar dráma napja
GINA ÉS FIDEL

KALÁKA kicsiknek
a Marczibányi téren
www.marczi.hu

bemutató
Gina Lollobrigida
és Fidel Castro
találkozása 1974-ben
Rendező: Pozsgai Zsolt
Belépő: 2500 Ft
a Marczibányi téren

Szeptember 11. kedd 19.30

Szeptember 22. szombat 8 óra

LYUKASÓRA PRÓZA

NAGYKOVÁCSI
KILÁTÁSOK
CSALÁDI TÚRA

0-4 éveseknek
a Budakeszi EFMK-ban

Szept. 11. kedd 10 és 11 óra

a Marczibányi téren

Szeptember 14. péntek 19.30
Az ANIMA vonósnégyes
a Marczibányi téren

Szeptember 15.
SZÜRET és BORÜNNEP

Budajenőn

Szept. 15., október 20. délelőtt
BABABÖRZE

a budakeszi EFMK-ban

Szept. 15. szombat 15 óra
A két SZEMETHY kiállítása
a zsámbéki műv. házban

Szept. 15., okt. 13. 20 óra
KESZI TÁNCHÁZ

a Rojtos és a Szigony
zenekarral
a budakeszi EFMK-ban

Szeptember 18. kedd 16.30
KI NYER MA?

játék és muzsika 70
percben Cigány Györggyel
A belépés díjtalan
a Marczibányi téren

Szept. 20. csütörtök 18 óra
CIVIL AKADÉMIA

dr. Kásler Miklóssal
a Polgárok Házában

Szept. 20. csütörtök 19 óra
HARDI RICHÁRD

szemorvos kongói missziója
a Kálvin-teremben
(Budakeszi, Fő u. 159.)
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7-12-20-20 kilométeren.
stabilelonevezs@gmail.com
Horváth Levente 06-70420-3252

Szept. 22. szombat 10 órától
I.BUDA KÖRNYÉKI
SÖRFESZTIVÁL

a budakeszi járás
12 településével
és német testvérvárosaikkal
a budakeszi főtéri parkban.
21 óra a BUDAPEST BÁR
koncertje

Szeptember 26. szerda 19 óra
Nincs idő gólörömre!
BŐDÖCS TIBOR

önálló estje
Jegyelővétel augusztus 31-ig
3400 Ft, utána 3800 Ft
vagy jegy.hu
a Budakeszi EFMK-ban

Szeptember 26. szerda 19 óra
MAKSAMÉTA
HUMORKLUB

Vendég:
BELEZNAY ENDRE
színész, humorista
Belépő: 1000 Ft
a Marczibányi téren

Szept. 27. csütörtök 17.30
MARCZI ESTEK

Vendég:
DÉVAI NAGY KAMILLA
a Krónikás Zenede alapító
igazgatója

KÉPZELT RIPORT

Szeptember 28. péntek 18 óra
Mezőségi művészetek
SZÉK

a Polgárok Házában

Szept. 29. 19 óra, 30. 11 óra
A PADLÁS musical
Belépő: 2600 Ft
www.marczi.hu

Október 1. hétfő 19 óra
INDIAI ZENEKLUB

Belépő: 1000 Ft
a Marczibányi téren

Október 2. kedd 19 óra
MIÉRT ÖRÖKVÁROS
RÓMA?

A toszkán reneszánsz
kibontakozása
Előadó:
Bálint Bertalan építész
Belépő: 800 Ft
a Marczibányi téren

Okt. 6., 13., 20. szomb. 10.30
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Október 11., 13., 25. 19 óra
A PADLÁS

musical
Belépő: 2600 Ft
a Marczibányi téren

Október 12. péntek 19.30
KISS TIBI és
VASTAG GÁBOR:
ARANYAKKORD

Kiss Tibi (Quimby)
és Vastag Gábor
(A Kutya Vacsorája)
projektje.
Belépő: 3000 Ft
a Marczibányi téren

Október 13. szombat 11 óra
az ALMA együttes
a budakeszi EFMK-ban.
Jegyelővétel augusztus 31-ig
3000 Ft, utána 3500 Ft.
Családi jegy:
4 főig 11 000 Ft.
vagy jegy.hu

Október 13. szombat 11 óra
Interaktív családi koncert
az OSZTOVÁTA
zenekarral.
Belépő egységesen: 1400 Ft
a Marczibányi téren

Október 13. szombat 20 óra
KESZI TÁNCHÁZ

6 éves korig
Belépő: 600 Ft
a Marczibányi téren

vonós és csángó táncház
a Rojtos és a Szigony
zenekarral
Belépő: 1000/500 Ft
a Budakeszi EFMK-ban

Okt. 7., 14., 28. vas. 10 óra

Október 14. vasárnap 15 óra

KŐKETÁNC
GYERMEKTÁNCHÁZ

BANYAMOSODA

MOTOLLA JÁTSZÓHÁZ

Belépő: 600 Ft
a Marczibányi téren

Október 7. vasárnap 19 óra
NEIL YOUNG SÉTÁNY
KLUBKONCERT

Huzella Péter, Rátóti
Zoltán, Tóth István,
Clemente Gábor
Belépő: 1200 Ft
a Marczibányi téren

Október 8. hétfő 18 óra
prof. dr. BAGDY EMŐKE

A lelki élet furfangjai,
egyensúlyvédő fondorlatok
és veszély elhárító
manőverek a lelki életben
Belépő: 2800 Ft
A Marczibányi téren

Október 9. kedd 10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK

kézműves foglalkozással
1,5 - 4 éveseknek
Belépő: 1800 Ft
a Marczibányi téren

Október 9. kedd 19.30
LYUKASÓRA PRÓZA

Lackfi János moderátor,
Kiss Judit Ágnes, Hevesi
Judit, Nyáry Krisztián
Belépő: 1000 Ft
a Marczibányi téren

5-8 éveseknek
Belépő egységesen: 1500 Ft
a Marczibányi téren

Okt. 14. vasárnap 16-22 óra
ZWICKL POLKA PARTY

a budakeszi EFMK-ban

Október 14. vasárnap 19 óra
FRANCIA ZENEI
FÉNYKOR
A XX. SZÁZADBAN

Gonda Katalin (zongora)
hangversenye
K: Sándor Balázs (klarinét)
Házigazda: Eckhardt Gábor
Belépő: 1800 Ft
a Marczibányi téren

Szeptember 18. kedd 16.30
KI NYER MA?

játék és muzsika
70 percben
Cigány Györggyel
A belépés díjtalan
a Marczibányi téren

Október 17. szerda 19 óra
MAKSAMÉTA
HUMORKLUB

Vendég:
HELLER TAMÁS színész
Belépő: 1000 Ft
a Marczibányi téren

Programajánló

Okt. 18. csütörtök 19 órától
GUZSALYAS TÁNCHÁZ
SZÜRETI BÁL

a Marczibányi téren.
Belépő 2800 és 5000 Ft-os
támogatói jegyekkel
Az 5000 Ft-os jegyek
a jegy.hu-n is

Október 25. csütörtök 17.30

Október 27. szombat 19 óra

MARCZI ESTEK

KALÁKA
– FERENCZI GYÖRGY
ÉS A RACKAJAM

Belépő: 1200/800 Ft
a Marczibányi téren

Vendég:
OLESCHER TAMÁS,
a Vízivárosi Galéria
vezetője
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegyet kell váltani.
Info: 06 1 212-2820,
informacio@marczi.hu
a Marczibányi téren

Október 26. péntek 18 óra
DR. TARI ANNAMÁRIA

Belépő: 1800 Ft
a Marczibányi téren

Október 28. szombat 15 óra
A Zsámbéki Fotós Szalon,
Szádóczki Iván és lányai,
valamint Kígyós Lajos
közös fotókiállításának
megnyitója
a zsámbéki műv. házban

pszichológus
Érzelmek az információs
korban. Párkapcsolattól a
gyermeknevelésig
a budakeszi EFMK-ban.
Jegyek elővételben szeptember 30-ig
2400 Ft, utána 2800 Ft
vagy jegy.hu

NOVEMBERI ELŐZETES
November 21. szerda 19 óra

Október 26. péntek 18 óra

November 24. szombat 20 óra

DUNA SZIMFONIKUS
ZENEKAR

A Törös Alapítvány 2011
5. jubileumi
jótékonysági hangversenye
a II. kerület egészségéért

BERECZ ANDRÁS

Mese a meséről
Jegyelővétel október 30-ig
2500 Ft, utána 3000 Ft,
vagy jegy.hu
a budakeszi EFMK-ban
KESZI TÁNCHÁZ

vonós és csángó táncház
a Rojtos és a Szigony
zenekarral
Belépő: 1000/500 Ft
a budakeszi EFMK-ban

Hamarosan nyílik Budakeszi
első kézműves péksége
Természetes alapanyagokból,
kovásszal készült kenyerek
és pékáruk
Budakeszi, Fő u. 44 (bejárat az Erkel u. felől)
www.facebook.com/szivugyem
szivugyempekseg@gmail.com
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ÁLLÁSHIRDETÉS
• RAKTÁROST ÉS SOFŐRT
keres Budakeszin működő
bútoripari cég. Info
munkaidőben (8-16 óra) a
06-20-4495922 telefonon.
• TAKARÍTÓ-PORTÁS-KARBANTARTÓT keres a Czövek Erna
Alapfokú Művészeti Iskola
(Budakeszi, Iskola köz 3.)
heti 20 órában (16-20 óra
között). Info: Barcsik Hédi
igazgató Tel.: 06-30-652-1391
• PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT
keres a Budajenői Közös
Önkormányzati Hivatal
szeptember 20-i pályázati
határidővel. Info: Kovács
Dénes jegyző

Tel.: 06-26-371-068,
06-70-443-3248.
• BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZATA
keres adóügyintézőt, beruházási projektmenedzsert,
jegyzői referens, gazdálkodási
csoportvezetőt, jogi referenst
és polgármesteri asszisztenst
szeptember 30-i pályázati
határidővel. Részletek a
www.varoshaza-budakeszi.hu
oldalon.
• KONYHAI KISEGÍTŐT ÉS
TAKARÍTÓT keres a nagykovácsi Kispatak Óvoda.
Info: Juhász Rita Tel.:
06-26-355-607, 06-30-479-5214

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 – hûtõgé
pek, fagyasztók javítása garan
ciával, hétvégén is. Nyugdíja
soknak 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. Tel.:
06-1-789-1693, 06-30-898-5720
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263

• 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 bizalommal!
Pintér Nikoletta 06-1-466
8321, 06-30-973-4949
• ANGOL és OROSZ oktatás,
korrepetálás iskolásoknak,
felkészítés érettségire és középfokú nyelvvizsgára.
FORDÍTÁSOK készítése.
Tel.: 06-23-453-217,
Budakeszi
• ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI
előkészítő a tanuló
képességeinek megfelelően
irodalom, nyelvtan és
történelem tárgyakból.
Tételkidolgozások, konzultációk, egyénre szabott foglalkozások. Tel.: 06-30-639-5361
• MATEMATIKA-FIZIKA tanár
vállal korrepetálást, középiskolába és érettségire való felkészítést, valamint magántanulók
és egyetemisták vizsgára való
felkészítését.
Tel.: 06-20-972-4939
• LEHEL *** 300 literes
használt fagyasztóláda
Budakesziről 3000 Ft-ért
elvihető. Tel.: 06-30-922-6418
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A PÁTYI HENTES

26 éve a Kovács Imre u. 7-ben
a Telki úton az első utca balra

2018. IV. szám

VÍZ–GÁZ–FŰTÉS

SZERELVÉNYBOLT PÁTYON,
az Erkel utca 20. szám alatt, a Gagán Kft. udvarában!

TERMÉKEINK:
Kézmíves házi füstölt termékek
- alapszerelési anyagok
családias környezetben
- ötrétegű, szénacél, ill. rézcső, hegeszthető
Hús- Hentesáru

KPE cső
GRILLHÚSOK
egyeskvácesrI esked-évascső,
Dunaterm
radiátorok
s
és V
mre utca
ty, Ko
7. - villany-, és gázbojlerek
2071 Pá
GRILLKOLBÁSZ PULYKÁBÓL,
- kazánok
füstölt term
íves házi
KACSÁBÓL, SERTÉSBŐL
ékek
- Economysoft
vízlágyító
m
z
é
k
ias környezetbe-n25 kg-os
d
á
l
regeneráló só
a
s
c
KACSAHÚS-PÁSTÉTOM
- egyéb szerszámok (pl. fúrószár, vágókorong,

- Tőkehús

- Tőkehús - Szalámik, felvágottak - Disznósajt
vízmérték, mérőszalag, vízpumpafogó, csővágó, stb.)
- Friss tepertő
- Tepertőkrém
- Baromfi
Vásárlóink számára lehetőség van pressgép kölcsönzé- Grillhúsok
- Grillkolbász
- Házi zsír
sére is!

- Baromfi
- Házi zsír
- Friss tepertő

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

- Disznósajt
- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak

Építkezés, valamint házfelújítás esetén a gépészeti
egyedi árajánlatot készítünk, amely ha elnyeri
tetszését,
K, Sz, Cs,
P: 7-18 a nagyobb áruk kiszállításában (pl. kazán, bojler,
segítünk!
Szo vízlágyító)
7-13
Nyitvaanyagokra
tartás

ítóba
Vízlágy ta
t
le
b
sót a

h, v: zárva
0623/343-324

k
25kg/zsá
t
F
0
0
.2
2

Vízlágyítóba sótabletta

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

25kg/zsák 2.100 Ft

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

0623/343-324

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

SZENDVICSPANEL, TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ, C ÉS Z PROFIL
�������������������������������������������������������

TRAPÉZLEMEZEK
�����������������������������
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.
CSEREPESLEMEZ

�����������������

AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:

- jó kommunikációs készség

PIR,
PUR, EPS
�� tapasztalat
ÁSVÁNYGYAPOT
- kereskedelmi,
eladói
előny,
de nem feltétel
�������������������������������������
- B-kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat

AMIT KÍNÁLUNK ÖNNEK:

Metál-Sheet Kft. - egy 25 éve sikeres, magyar tulajdonú

+36 30 857 0477 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3737 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847

országos hálózat biztos háttere
- versenyképes jövedelem
- prémiumok

www.metal-sheet.hu | ertekesites@metal-sheet.hu
16
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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)
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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!
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

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

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

¡

AZM Plusz Kft.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

azmplusz@gmail.com | www.azmpluszkft.hu

felsõruhák, ágynemûk, takarók
vegytisztítása, mosása
¡

¡

Adózási kérdések, illeték ügyek gyors és szakszerű
intézéséhez,
irodai
iratanyag
rendszerezéshez,
szabályzatok elkészítéséhez segítséget nyújt Önnek az

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!

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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INNOVATÍV
AKKUMULÁTOROS
INNOVATÍV
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INNOVATÍV AKKUMULÁTOROS
INNOVATÍV AKKUMULÁTOROS
RENDSZER AZ EINHELLTŐL
RENDSZER AZ EINHELLTŐL

ÜZEMELTESSEN
TÖBB
SZERSZÁMOT
ÜZEMELTESSEN
ÜZEMELTESSEN
TÖBB SZERSZÁMOT
EGYETLEN

TÖBB
SZERSZÁMOT
ÜZEMELTESSEN
EGYETLEN
AKKUMULÁTORRAL
TÖBB SZERSZÁMOT
EGYETLEN

AKKUMULÁTORRAL

EGYETLEN
AKKUMULÁTORRAL
AKKUMULÁTORRAL

A termékeket keresse partnereinknél, illetve mintaboltunkban: 2092 Budakeszi,
Budaörsi út 2749/2. (az Opel Interat szalon és a MOL benzinkút között)

www.einhell.hu

A termékeket keresse partnereinknél, illetve mintaboltunkban: 2092 Budakeszi,
www.einhell.hu
Budaörsi út 2749/2. (az Opel Interat szalon és a MOL benzinkút között)

www.einhell.hu
www.einhell.hu

