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EINHELL 
POWER X-CHANGE 
A VÉGTELEN SZABADSÁG
A több, mint hatvan kerti és szer-
számgéppel kompatibilis akku szett
most féláron a boltokban!

www.einhell.hu

POWER X-CHANGE
A VÉGTELEN SZABADSÁG
A több, mint hatvan kerti és szer-
számgéppel kompatibilis akku szett

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

Jelentős beruházások kezdődnek  
a János kórházban

A DANUrB egy nemzetközi projekt 
Pest Megye Önkormányzatának 
részvételével annak érdekében, hogy 
fenntartható település-modelleket 
kínáljon, s a Duna Kulturális Promenád 
égisze alatt turisztikai márkává 
egyesítse a Duna-menti településeket, 
tematikus utakkal, fejlesztésekkel 
növelve a látogatók számát és a régió- 
ban töltött idejüket.

Az északi oldalon Visegrád, Dömös, 
Pilismarót, Helemba, Ipolydamásd, 
Szob, Zebegény, Nagymaros, Verőce, 
Kisoroszi, Dunabogdány, a délin pedig 
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Ráckeve, 
Szigetbecse, Makád, Lórév. Ezekben a 
településekben közös, hogy a Duna partján 
fekszenek, és mind érintettek a DANUrB 
elnevezésű nemzetközi projektben.

A projektben a Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont (MUTK) is részt vesz: a 
júniusban lezárult második szakasz végére 
összeállt egy elméleti módszertani anyag, 
amely vitaindítóként szolgálhat a projekt 
stratégiaalkotási mintaprogramjainak 
kidolgozásában.

A második szakasz talán legfontosabb 
tanulsága, hogy a felvetett probléma – a 
projektben vizsgált települések vonzóvá 
tételének módjai – nem oldható meg 
sem a hagyományos településfejlesztési, 
sem a jelenleg újszerű turisztikai megkö-
zelítés kizárólagos alkalmazásával. Meg 
kell találni azokat a módszertani megol-
dásokat, amelyek képesek mindkét 
irányú szempontrendszert eredményesen 
ötvözni.

A projekten belül meghirdetett a 
MUTK egy gyakornoki programot is 
mesterszakos geográfus hallgatóknak 
Bevonásuk új nézőpontot hozott az 
adatgyűjtési, feldolgozási és tervezői 
munkába. A hallgatók bevonásának 
ötletét az ausztriai Wachau példája 
adta. A ma már elsőrangúan működő 
turisztikai-településfejlesztési projekt 
előkészítésében annak idején ugyancsak 
részt vettek egyetemisták. Észrevételeik, 
sajátos szempontjaik sokat adtak hozzá a 
későbbi eredményekhez.

A munka korántsem zárult le: a tudás-
központ a közeljövőben javaslattevő és 
vitaindító dokumentumot készít. Céljuk, 

hogy ráleljenek azokra a helyzetfelmérési, 
értékelési, tervezési és stratégiaalkotási 
eszközökre, amelyeket alkalmazva az 
egyes települések vagy kistérségek döntés-
hozói és releváns szereplői maguk is 
képessé válnak saját településük fejlesz-
tésére, értékelésére. A következő fél év 
részben ennek az eszköztárnak a teszte-
lésével, illetve széles körű terjesztésével 
telik majd.

Forrás: Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter október 29-én elmondta: 
az átalakítások tervezésére 495 millió 
forintot biztosít a kormány, és a legop-
timálisabb tervek szerint még ebben a 
ciklusban befejeződnek a munkák. Az 
átalakítással a kórház képes lesz a területi 
és az agglomerációból érkező betegek 
magas szintű ellátására. A kórházban a 
több mint ötszáz aktív ágy mellett lesz 
ápolási és rehabilitációs részleg is.

Varga Mihály pénzügyminiszter arról 
beszélt, hogy az elmúlt évek gazdasági 
növekedése lehetővé tette, hogy jelentős 
mértékű egészségügyi fejlesztések kezdőd-
jenek. A kormány 650 milliárd forinttal 
költ többet egészségügyi kiadásokra, mint 
az utolsó szocialista kormányok. Az elmúlt 
években 77 kórházat, 54 rendelőt és 104 
mentőállomást újítottak fel, és 23 új 
rendelő, valamint 31 új mentőállomás is 
épült. A Szent János Kórházra is jelentős 
kormányzati források jutottak: nemrég 
adták át a felújított nővérszállót, emellett 
1,5 milliárdért orvostechnikai fejlesztések 

valósultak meg, és 450 millió forintból 
cserélik majd ki a kórházi ágyakat. 
Észak-Budán 6,7 milliárdos kormányzati 
támogatással épül meg a II. kerületi egész-
ségügyi szolgálat új épülete a Frankel Leó 
úton, 12 milliárd forintot fordítanak a 
budai Irgalmasrendi Kórház fejlesztésére, 
2,7 milliárd forinttal támogatják a Szent 
Ferenc Kórház átépítését, és 17 milliárd 
forintos fejlesztés folyik az Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben. 

Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgár-
mestere arról beszélt, hogy az intézmény 
nemcsak Észak- és Közép-Buda lakos-
ságát, hanem 126 környező település 
lakóit is ellátja. Közölte: a kormány arról 
döntött, hogy a Semmelweis Egyetemnek 
el kell hagynia a Kútvölgyi-tömböt, és át 
kell adnia a János Kórház újjáépítésének 
céljaira. A Szent János kórház középső 
szintjén épül újjá az integrált modern 
tömb, ezt kötik össze a Kútvölgyi-tömbbel, 
és oda kerül feltehetően a sebészet meg a 
sürgősségi ellátás. 

(MTI)

Lezárult a DANUrB egyik szakasza

Megnyílt  
a Pest Megyei  

Neuropátia Centrum
A neuropátia, vagyis az idegkáro-
sodás a cukorbetegség egyik leggya-
koribb szövődménye, melynek követ-
keztében közel 4000 lábamputációt 
végeznek évente hazánkban, valamint 
sok esetben súlyos-életveszélyes szív-
érrendszeri betegségekhez is vezet. 
Megfelelő vizsgáló eszközökkel 
könnyen és fájdalommentesen felis-
merhető, és a korai diagnózis életet 
menthet.

A neuropátia leggyakrabban a cukor-
betegség szövődményeként alakul ki a 
kezeletlen, tartósan magas vércukorszint 
miatt. Egyik fajtája az érzésvesztéssel 
vagy érzéscsökkenéssel járó szenzoros 
neuropátia, melynek következtében a 
betegek elvesztik fájdalomérző képessé-
güket, vagyis nem veszik észre a sérülé-
seket, miközben a lábuk sérülékenyebbé 
válik. Ez a szövődmény okozza a lábampu-
tációk jelentős részét, melyből évente 3-4 
ezret meg lehetne előzni a neuropátia korai 
felismerésével és okaira ható kezeléssel. A 
betegség másik formája az úgynevezett 
autonóm neuropátia, vagyis a vegetatív 
idegrendszer működésének zavara. Ez 
többek között a szív- érrendszer területén 
okoz súlyos problémákat, de jelentkezhet 
az emésztőrendszerben, vagy a szexuális 
funkciókban is. 

Az október 10-én megnyitott Pest 
Megyei Neuropathia Centrum hétfőn 
14-18 óra között, pénteken 10-14 óra 
között fogadja a betegeket. Előjegyzést 
kérni szerdán és csütörtökön 10-12 között 
a +36 30 739 4009 vagy a +36 1 392 
8243-as számon lehet.
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November végéig nem jár a fogaskerekű
Karbantartás miatt nem közlekedik 
Budapesten a fogaskerekű az Erdei 
iskola és az Orgonás megállóhely 
között november végéig. Az 1871 óta 
működő közlekedési eszköz egy éves 
vasútépítési munkát követően öt évvel 
a világ első közforgalmú fogaskerekű 
vasútjának átadása után már üzemelt.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoz-
tatása szerint az utasok a Széchenyi-hegy, 
Gyermekvasút és Svábhegy megállóhelyek 
között a 60-as pótlóbusszal, onnan a 
Széll Kálmán térig pedig a 21-es és 21A 
busszal utazhatnak. A 60-as pótlóbusz 
kisebb befogadóképességű, úgynevezett 
midi busz, ezeken a járműveken a kerék-
párszállítás nem lehetséges.

A szőlőkkel beültetett és erdőkkel 
borított Svábhegy a XIX. századtól 
jelentős fejlődésnek indult, megépültek 
az első villák, színészek, írók és művészek 
pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt 

kiránduló helyévé vált. A megnövekedett 
közlekedési igény kielégítésére a Budai 
Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól 
üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját 
a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig 
építette ki.

Az 1871-ben megnyitott első európai 
fogaskerekű vasút, a Vitznau–Rigi-vasút 
tervezője és építője, Niklaus Riggenbach, 
az Internationale Gesellschaft für 
Bergbahnen nevű bázeli társaság nevében 
1873-ban kérelmezte a Svábhegyre vezető 
fogaskerekű vasút építését. A vasútvonal 
építése az engedélyokirat 1873. július 
3-án kelt kiadása után azonnal megkez-
dődött. A kivitelezési munkák irányítója 
a svájci származású, Cathry Szaléz Ferenc 
volt, aki a ma is álló villáját a vasút 
közelében építette.

A fogaskerekűt eredetileg gőzmozdony 
vontatta. 1926-ban villamosították a 
vonalat, 1966-ban pedig korszerűsítették 
a járműparkot.                   (MTI/Iránytű)

Leégett a  
Hűvösvölgyi Vigadó

Szeptember 18-ra virradó éjjel kiégett a 
II. kerületben, a Hűvösvölgyi út 215. alatt 
a Hűvösvölgyi Vigadó. Az 1500 négyzet-
méteres, elhagyatott étteremben kitört 
tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani 
– tájékoztatta Kisdi Máté, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője 
az MTI-t. Az oltási munkálatok közben 
a tetőszerkezet részlegesen beomlott és 
az épület életveszélyessé vált, ezért csak 
kívülről tudták oltani a tüzet. Két közeli 
épületet – köztük egy óvodát – is védtek 
a lángoktól. Az elsődleges információk 
szerint a tűzben senki sem sérült meg.

Átadták a Hegyvidéki 
Kulturális Szalon  

új épületét

A változatos kulturális és közösségi 
programokat kínáló intézmény átadóján 
Áder János köztársasági elnök kiemelte: 
az új épület évente több mint 1500 válto-
zatos eseménynek ad majd otthont, ami 
„hihetetlen elszántságot, szorgalmat, 
hozzáértést igényel az itt dolgozóktól”.

Tarlós István, Budapest főpolgármestere 
úgy fogalmazott, hogy „a Hegyvidéki 
Kulturális Szalon folytatja a régi budapesti 
szalonok nemes hagyományait, de a 
tömegkommunikáció és az információ-
áramlás új eszközeit is felhasználva, új 
tartalmakkal gazdagodva fogalmazza át 
a polgári komfortérzetről alkotott elkép-
zeléseket”. 

Pokorni Zoltán, a kerület polgár-
mestere felidézte, hogy a szalon mintegy 
hét évvel ezelőtt, a Böszörményi úton 
nyitotta meg kapuit. A Menyhárt Éva 
vezetésével alakult hely már a kezdetektől 
meglehetősen népszerű volt, a programok 
többségére sokszor be sem lehetett férni. 
„Ez több mint egy épület, ez egy tér, 
kávéházzal, piaccal, térzenével, sörfeszti-
vállal és sétálóutcával” - fűzte hozzá. 

(MTI) 

Az utóbbi időben nemcsak fásszárú (például 
bálványfa, zöld juhar), hanem újabb 
lágyszárú fajok is megjelentek a térségben, 
veszélyeztetve az őshonos növénytársulá-
sokat. Ilyenek a különböző japánkeserűfű-
fajok és a selyemkóró. Az idegenhonos, 
Ázsiából vagy Észak-Amerikából származó 
növényeknek hazai viszonyok között 
gyakorlatilag nincs ellensége, fogyasztója, 
viszont különlegesen hatékony szapo-
rodási képességeiknek köszönhetően hamar 
eluralkodnak. A selyemkóró ráadásul 
olyan anyagokat termel, amik a talajba 
jutva meggátolják a többi növény csírá-
zását. Mindkét faj emberi közreműködéssel 
került a Kárpát-medencébe, és azon belül 
a Dunakanyarba. Sok helyen dísznö-
vényként ültetik őket a kertekben, ahonnan 
kivadulnak, számos esetben pedig az erdő 
szélére szabálytalanul kihordott zöld hulla-
dékba keveredve jutnak a védett területre.

Mindkét faj visszaszorításához a 
mechanikus irtás mellett vegyszeres 
kezelés is szükséges. Az erdészek és 
természetvédők közös akciója során 
Visegrádon az Apátkúti-völgyben és 
a Fekete-hegyen, míg Pilismarót térsé-
gében az ún. hoffmanni út mellett vágták 
vissza az inváziós növényeket, majd a 
tövekbe egyenként injektálták az újbóli 
kihajtást megakadályozó vegyszert.  
A selyemkóró esetében a növény nagy 
levelein keresztül felszívódó vegyszert 
használtak.

Teljes kiirtásuk azonban nehezen kivite-
lezhető, ha a kertekből, vagy az erdőbe 
illegálisan kihordott zöld hulladékkal 
folyamatos az özönfajok utánpótlása.  
A Visegrádi-hegység őshonos növénytaka-
rójának fennmaradásához tehát a szakem-
berek és a helyi lakosság összefogására van 
szükség.                forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Özönfajok ellen védekeznek a Pilisben

Idén Nagypéntekre, Húsvét alkalmából 
készült el Monostori Ferenc óriás méretű, 
Jézus-fejet formázó szobra 
Tinnyén, a teniszklub parkjában. 
A nagyméretű homokszobrairól 

ismert szobrász a tavalyi, Konfuciusz-
szobrával (20 m3, 30 tonna) bekerült 

a Guiness-rekorderek 
közé. Idén a rekor-
dot nem múlta felül, 
a 2,7 méter magas  
Jézus-szobor ugyan-
ezekkel a fizikai para-
méterekkel rendelke-
zik.

Augusztus 20-ra, a 
tinnyei falunapra közel 
egy hónapos munkával 
egy újabb homokszob-
rot készített, mégpedig 
egy babát.

forrás: kozterkep.hu
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Budakeszi önkormányzatának hírei
 B U D A K E S Z I

I. Budakörnyéki Sörfesztivál
Kiemelt turisztikai térség lenne a Zsámbéki- és a Nagykovácsi-medence

A német testvérvárosi kapcsolatok 
dinamikusabbá tétele, egymás értékeinek 
megmutatása érdekében felvetett 
budakeszi ötletből szeptember végére 
térségi fesztivál szerveződött. Mint 
a hegyről legördülő hógolyó, amely a 
völgybe érve hatalmassá dagad, úgy 
egészítették ki az alapgondolatot az 
hozzá egyre többen csatlakozók ötletei 
és támogatásai Budakeszi testvérváro-
saitól, a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) településeinek és azok 
testvérvárosainak önkormányzataitól. 
Csak Budakeszin mintegy hetven ember 
dolgozott a rendezvény megszervezésén. 
Lapunknak  dr. Győri Ottilia, Budakeszi 
polgármestere, a BudaKörnyéki Önkor-
mányzati Társulás elnöke és Ohr Alajos 
alpolgármester nyilatkozott.

Budakeszi egész napra lezárt főutcája 
különös hangulatot adott az ott zajló 
rendezvénynek. A vendégek és a helyi 
szervezetek bemutatkozása folya-
matos programot biztosított a főtéri 
parkban felállított színpadon. Delbrück-
Westenholz kivételével Budakeszi 
mindegyik német testvértelepülése 
(Neckarsulm, Lich és Zschopau, valamint 
az osztrák St. Margarethen an der Raab) 
részt vett az első sörfesztiválon. Olyan 
jól érezték magukat, hogy jövőre már 
nagyobb erőkkel és még több ötlettel 
tervezik a részvételt. 

Az ötvenháromféle minőségi sör, a 
színvonalas közönség, a bőséges ételkí-
nálat mellett a tapasztalat azt mutatja, a 
kulcs a fiatalokat vonzó program megta-
lálása, mert ők azok, akik egy fesztivál 
egész hangulatát meghatározhatják. 

A fesztiválon kirobbanó sikert aratott, 
prohászkás gyökerű Aurevoir ethno-beat 
zenekart a herceghalmiak német testvér-
városa már meg is hívta Németországba. 
A rendezvényt a Budapest Bár fergeteges 
koncertje zárta.

A pozitív egyenleget mutató rendezvény 
hatmillió forintos költségét a BÖT 
finanszírozta lakosságszám-arányosan.  
A rendezvényt követő ülésen a tagok egyet-
értettek a fesztivál vitathatatlan sikerében 
és abban, hogy a társulás Zsámbéki és 
Nagykovácsi-medence néven kezdemé-
nyezi a térség turisztikai desztinációjának 
a felépítését, önálló térségként vagy egy 

turisztikai térséghez való csatlakozással. 
Ehhez a települések összehangolt turisz-
tikai stratégiai és fejlesztési programjának 
kidolgozása szükséges. 

A 2016 decemberében elfogadott turiz-
musfejlesztési törvény a desztinációs 

gondolkodást erősíti a turizmusban, 
egyszersmind a kormány hatás-
körébe utalja maguknak a turisz-
tikai desztinációknak a kijelölését.  
A desztinációk lehatárolására a Magyar 
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) tesz javas-
latot. A munkába szakmai partnerként 
bevonta a Magyar Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Szövetséget.

A desztináció turisztikai attrakciókkal, 
intézményekkel, szolgáltatásokkal bíró 
hely, amit a turisztikai kínálati oldal 
értékesíteni tud. Kiemelt turisztikai 
térség pl. a Dunakanyar, a Balaton, 
a Sopron-Fertő térsége, Pécs-Villány-

Mohács, Debrecen, Hajdúszoboszló, 
Hortobágy és a Tisza-tó térsége, vagy 
Tokaj, a Felső-Tisza és a Nyírség. A térsé-
günkhöz legközelebb eső turisztikai régió 
Etyek és környéke.

A desztinációk meghatározásának 
és a turisztikai térkép újrarajzolásának 
azért különösen nagy a jelentősége, 
mert a jövőben ezek lesznek majd azok 
az egységek, amelyek az esetenként  
sok milliárdos turisztikai fejlesztésre 
pályázni tudnak, illetve ezekben a térsé-
gekben működnek azok a menedzsment 
szervezetek, amelyek az adott desztináció 
versenyképességéért felelnek majd.

2019. szeptember végén tehát újra 
sörfesztivál! A társulás tagtelepüléseire 
pedig az összehangolt turisztikai stratégia 
kidolgozása és elfogadtatása vár.         (x)

Szeptember végén pályázatot 
nyújtott be Budakeszi a Dózsa György 
tér és a Farkashegyi repülőtér közötti 
kerékpárútra a maximálisan kérhető 
200 millió forintra. A nyomvonal: 
Kert utca –Domb utca – a régi szenny-
víztelep után egy kerékpáros hídon 
át az árkon a Budaörsi útig – a 
jelenlegi mezőgazdasági út kiépíté-
sével a vitorlázó reptérig. Az útvonal 
kiválasztásánál szempont volt az 
önkormányzati terület dominanciája. 
Ez a szakasz jó kiindulópont lesz 
Nagyszénászug és Budaörs felé is a 
továbbépítésre.

2019 első félévében közvetlen 
BKK-buszjárat indul Budakeszi és 
a 4-es metró kelenföldi végállomása 
között a Farkashegyi reptér és Budaörs 
érintésével. A járatok csúcsidőben 
Budaörstől az M1-M7 autópályán, 
csúcsidőn kívül és hétvégén Budaörsön 
áthaladva jutnak el Kelenföldre.

Két bölcsődepályázaton is nyert az 
önkormányzat: a régi Manóvár bölcsődén 
energetikai-homlokzati felújítást 
végeznek tavaszig, a Barackosban nemrég 
felépült új Mosolyvár bölcsődét pedig 
177 millió forintos, önerőt nem igénylő 
uniós pályázattal tavaszig kibővítik négy 
csoportszobával, udvarral, bútorzattal, 
kültéri és beltéri játékokkal. A beruházás 
15 új munkahelyet teremt és 48 fővel 
növelhető majd a gyermeklétszám.

Megkezdődött a Kert utca Fő utca és a 
Vastelep közötti szakaszának újjáépítése 
teljes útzárral, valamint az útfelújítás 
a Kossuth utcában az Erdő utcai 
kereszttől a Virágvölgy utcáig.Mindkettő 
beruházást az ivóvezeték cseréje előzte 
meg. A munka várhatóan december 
elejéig befejeződik. 

A tanuszoda szeptemberben meg- 
kapta az építési engedélyt. A kiviteli terv 
még nem nyilvános, véleményezés alatt áll.  

Ha az építkezés jövőre elkezdődhet, 
2020-ban használatba vehető lesz az új 
sportintézmény.

A Kerekmezőn épül az új általános 
iskola az eredeti látványtervekhez 
képest jóval nagyobb tornacsarnokkal 
(négy emelet, 11 méter belmagasság, 
800 m2 alapterület, kétszintes galéria). 
Jelenleg a tetőszerkezetet fedik, majd 
a belső-külső vakolás következik.  
A várható befejezés 2019 vége.

Egy 125 cm széles, 400 méteres 
futókörrel és egy 150 m2, 15 kültéri esz- 
közből álló fittparkkal bővül a Márity utcai 
háromhektáros többfunkciós sportcentrum. 
Az önkormányzat biztosította a 8,9 millió 
Ft-os pályázati önrészt. Az új műfüves félpálya 
és a tanuszoda mellett magánberuházással 
három salakos teniszpályát építenek a régi, 
elhasználódott műfüves focipálya helyén, 
a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel 
együtt.                                         (x)



0 2018. V. szám

6

Buda környéki Iránytű Budakeszi hírek

Továbbfejlesztik a szakorvosi rendelőt

Keresztet szenteltek a  
Schuster-kápolna helyén

A budakeszi szakrendelő 71,3 millió 
forintot kap az Egészséges Budapest 
Programban - közölte dr. Győri 
Ottilia polgármester az intézményben 
október 2-án tartott sajtótájékoz-
tatón. 

A nőgyógyászat 24 millió, a szemészet 
12,4 millió, a fül-orr-gégészet 6,7 millió, 
a bőrgyógyászat kétmillió, a fizikoterápia 
és a gyógytorna szakrendelés 4,8 millió 
forintért kap új orvostechnikai eszkö-
zöket. Informatikai fejlesztésre 21 millió 
forintot, a bútorzat hiányzó elemeire 6,7 
millió forintot költhetnek - emelte ki a 
polgármester. Fontosnak nevezte, hogy a 
budakeszi szakrendelő, amely a környező 
településekről is fogad betegeket, minden 
tekintetben felzárkózzon a korszerű 
egészségügyi ellátáshoz. Ennek jegyében 
újította fel az önkormányzat saját forrásból 
a korábban minden tekintetben elavult 
egészségházat. Megújultak a belső terek, 
tíz új szakrendelő-helyiséget nyitottak, 
akadálymentesítettek, parkolóhelyeket 
alakítottak ki. Kicserélték a nyílászárókat, 

hőszigetelték az épületet és napelemeket 
szereltek fel.

Kőszegi Gábor intézményvezető ismer-
tette, hogy a budakeszi szakrendelő ellátási 
területe Budakeszi és a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társuláshoz tartozó 
települések közül Budajenő, Herceghalom, 
Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök és 
Zsámbék, 45 ezer emberrel.

Cserháti Péter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egészséges Budapest 
Programért felelős miniszteri biztosa 
közölte, a budakeszi szakrendelő 
megújítása és fejlesztése jó döntésnek 
bizonyult, hiszen eddig a környéken 
élőknek a Szent János Kórház nyújtotta 
az alapszakmás ellátásokat.

A kormány 2017-ben döntött arról, 
hogy 700 milliárd forint költségvetési 
forrást biztosít Pest megye és a főváros 
egészségügyi fejlesztésére: a három 
centrumkórház és 25 társkórház fejlesz-
tésén túl 32 szakrendelő megújítására. 
A jövő évi költségvetésben 41,9 milliárd 
forintot biztosít a kormány az Egészséges 
Budapest Programra.                     (MTI)

A Kert utca Megyei utat keresztező 
folytatásában impozáns gesztenyesor 
végén állt az 1912-13-ban Karl és 
Kunigunda Schuster leányuk gyógyulá-
sáért tett felajánlásából épült kápolna, 
helynévből eredő nevén Steinriegel-
kapelle. 

 
A Schuster-házaspár 
hatalmas anyagi áldo- 
zatot vállalt, amikor a 
huszonötezer aranyko-
ronás építési költségű 
neogótikus fogadalmi 
kápolnát megépítették. 
A szülők a budapesti 
Nyugat i -pályaudvar 
melletti éttermet üze- 
meltették bérlőként 
ebben az időben.

Budakeszi legújabb 
kápolnája egyben a 
legimpozánsabb is volt. 
Sorsa a II. világháború 
után a ködbe vész. 
Annyi bizonyos, hogy 
kétlakásos lakóházzá 
alakították. 2010-ben a 
kertjéről, az ablakokról, 
a lépcsőjéről, a belső boltívekről, 
az oltár helyéről még felismerhető, 
elhanyagolt ingatlant, mint felszentelt 
helyet az akkori tulajdonosok eladás 
előtt felajánlották  az egyháznak, 
majd az önkormányzatnak is megvé-
telre, de hiába. 2010 után, az eladást 
követően az akkori szomszéd  két 

másik telekkel egyesítette, az épületet 
lebontották, a kápolna alapjait földdel 
borították, a területet továbbértékesí-
tették.

A Fenyőfalvi-család 2016-ban vette az 
ingatlant, s a gesztenyesor felső végénél 

épült házuk kerítésénél, a 
kápolnára emlékeztetve, 
egy kőkeresztet állítottak 
2017 októberében, melyet 
a gyerekkorából a kápol-
náról sok emléket őrző dr. 
Fenyőfalvi György resta-
uráltatott. Az eredetileg 
1730-ban, Gyöngyösön 
állított feszületet 1945-ben 
a szovjet hadsereg egyik 
harckocsija darabokra lőtte. 
Darabjai egy építkezés 
során kerültek elő a föld 
alól, egy budapesti gyűjtő 
közvetítésével és Fenyőfalvi 
Györgynek köszönhetően 
érkeztek Budakeszire. 
Szeptember 23-án Filó 
Kristóf plébános atya 

szentelte fel Szent 
Jakab tiszteletére a 
feszületet, mivel itt 
halad el a makkosi 
templomot is érintő 
Szent Jakab zarán-
dokút, a Camino de 
Santiago magyaror-
szági szakasza. 

A tervek szerint a 
kereszt a Szent Jakab 

Orosz István  
a Nemzet Művésze

Hét alkotó részesült a Nemzet Művésze 
díjban, amelyet november 5-én a Pesti 
Vigadóban vehettek át: Budai Ilona 
népdalénekes; Fekete György belső-
építész, a Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) tiszteletbeli elnöke; Kampis 
Miklós építész; Kunkovács László 
fotóművész, néprajzkutató; Lator Lászó 
költő, műfordító, esszéista; Orosz 
István grafikusművész és Rofusz Ferenc 
animációsfilm-rendező.

A Nemzet Művésze cím az előzőleg 
Kossuth-díjban részesített és 65. 
életévét – táncművész, valamint cirkusz-
művész esetében 50. életévét – betöltött 
művészeknek adható, a címet egyidejűleg 
legfeljebb 70 személy viselheti.

108. helyen a Prohászka 
a rangsorban

A veszprémi Lovassy László Gimnázium 
vezeti a középiskolák rangsorát - tette 
közzé a legjobbiskola.hu portál. A második 
helyezett a nyolcosztályos, budapesti 
Deák Téri Evangélikus Gimnázium lett, 
a bronzérmet pedig ugyanezen intézmény 
négy évfolyamos képzési formája szerezte 
meg. A Nagy Sándor József Gimnázium a 
449. helyen áll.

A www.legjobbiskola.hu portál 1000 
intézmény 1700 képzési formáját rangso-
rolta.

Az év családbarát  
ökoturisztikai élménye

A Családok Évében kiemelkedő 
elismerést nyert a Budakeszi Vadaspark:  
az Agrárminisztérium és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség által meghir-
detett pályázaton kiérdemelte „Az év 
családbarát ökoturisztikai élménye” 
kategóriának járó díjat.

A Budakeszi Vadaspark a Magyarországon 
őshonos és a Kárpát-medencébe betele-
pített állatvilág bemutatása mellett 
tudatosan fejleszti szolgáltatási hátterét is: 
baba-mama kuckó, az ingyenesen kölcsö-
nözhető terepbabakocsik, az erdő játékos 
megismertetését szolgáló tematikus 
játszóterek és tanösvények, valamint 
a digitális platformok, mint például a 
több korosztály igényeit is kiszolgáló 
applikáció, vagy a Facebook-oldal és az 
Instagram-profil tudatos használata.

forrás: Pilis Parkerdő Zrt.

zarándokút pecsételő pontja lesz. Az új 
funkcióról, a kereszt és remélhetőleg a 
Schuster-kápolna történetéről a fasor 
alján egy tájékoztató táblát helyeznek 
majd el. A százéves gesztenyesor hiányait 
is pótolnák, de csak a fasorban tervezett 
csatornafektetést követően. 

Koós Hutás Katalin
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Október 4. és 6. között tartotta országos  
szakmai konferenciáját és találko-
zóját a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége a Bács-Kiskun megyei 
Dunaszentbenedeken, ahol átadták az 
„Év Tájháza” címet is, amelyet ezúttal 
a budaörsi svábság hagyományos kultú-
ráját őrző Bleyer Jakab Helytörténeti 
Gyűjtemény kapott.

Magyarországon 400 tájház és több 
mint 100 határon túli magyar néprajzi 
gyűjtemény van. A Tájházszövetség 
ezen tájházhálózat számára teremt 
15 éve közösségi és szakmai progra-
mokat, és díjazza minden évben 
a legjobban működő tájházakat 
– derül ki a szerkesztőségünkbe 
érkezett közleményből.

A Budapesti út 47/1. alatti 
álló ház 1884-ben épült. A 
hagyományosnak tekinthető 
háromosztatú épület (szoba–
konyha–szoba) később 
L-alakban egy különbejáratú 
szobával is kiegészült, a házhoz 
pedig kamra, présház és pince 
tartozott. A második világ-
háború alatt súlyos károkat szenvedett 
épületet a Wéber-család az 1980-as évek 
elejéig lakta. A műemlékké nyilvánított 

házat a budaörsi tanács vásárolta meg.  
1987 augusztusában, Johannes Rau 

német államelnök budaörsi látogatásával 
egy időben kapott a gyűjtemény múzeumi 
engedélyt és költözhetett be az épületbe. 

2018. május 12-én ünnepélyes keretek 
között, a felújítási munkálatokat követően 

újra megnyitotta kapuit a tájház 
épülete. A 2018-ban befejezett 
széleskörű felújítás anyagi hátterét 
Budaörs Város Önkormányzata 
és fenntartójuk, Budaörs Német 
Nemzetiségi Önkormányzatának 
támogatása mellett az EMMI 
támogatások (60 M Ft, majd 
2018-ban további 10 M Ft), a 
Hermann-Niermann Stiftung 
(német alapítvány) pályázatán 
nyert összegek és a Várépítő pályá-
zaton nyert építőanyagok biztosí-
tották. A felújítási munkák során 

az épülettel egybeépült présházat újra 
összekötötték az épülettel, ezáltal bővült 
a kiállítóterek száma, amely új koncepció, 
újfajta kiállítások létrehozását tette 
lehetővé. Mellette újjászületett a tájház 
alatt húzódó sváb borospince is, amely 
odáig komoly vizesedéssel küszködött. 
Az új terek tervezetének elkészítése során 
fontos szempont volt annak figyelem-
bevétele is, hogy múzeumpedagógiai 
foglalkozásoknak is helyet adjanak, tehát 
interaktív, színes, valamennyi korosztály 
számára szóló kiállításokat kellett készí-
teniük. 

forrás: Magyarországi Tájházak Szövetsége

Járási hírek

Budaörsé 2018 legjobb tájháza

Egészségügyi fejlesztés Budaörsön

Megújult a Csicsergő óvoda

Az önkormányzati tulajdonú egész-
ségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatásáról döntött a 
Pest Megyei Közgyűlés és a nemzet-
gazdasági miniszter 2018 januárjában, 
aminek köszönhetően 60 egészségügyi 
szakrendelő épül vagy újul meg Pest 
megyében. A megítélt támogatási 
mindösszesen 6,14 milliárd forint volt.

A pályázat egyik nyertese Budaörs Város 
Önkormányzata, amely 70,94 millió Ft 
értékű vissza nem térítendő támogatásban 
részesült a Lévai utcai rendelő felújítására, 
korszerűsítésére, amit az önkormányzat 
további több mint 25 millió forinttal 
egészített ki.

Az önkormányzati tulajdonú rendelőt 
2018. október 30-án adták át hivatalosan 
az orvosoknak, védőnőknek, illetve a 
beteg és egészséges gyerekeknek, csalá-
doknak. Az intézményben megújultak a 

belső terek, az elavult csempék helyett 
vidám, színes burkolattal borították be a 
falakat és a padlózatot, sőt falmatricákat 
is elhelyeztek, valamint kicserélték a 
beépített rendszereket. A mintegy 220 
négyzetméteres orvosi rendelő és védőnői 
szolgálat helyiségei akadálymentessé 
váltak, és a felújítás során szigetelést 
kapott a padlózat és a homlokzati falak.

A beruházás során gyermekbarát belső-
építészeti megoldásokat alkalmaztak, 
modern egészségügyi eszközöket és új 
beteghívó rendszert szereltek fel, kiépí-
tették a légkondicionálást, az orvosok és 
védőnők új laptopokat, és programokat 
kaptak, valamint családbarát funkciók is 
létrejöttek, így például játszósarokkal is 
gazdagodott a rendelő. A projekt részeként 
egészséges életmódra és prevencióra 
irányuló szemléletformáló programok is 
megvalósulnak.

forrás: Pest Megye önkormányzata

Városi elismeréseket 
adtak át

Az 1993-ban alapított Szakály Árpád 
Pedagógus Emlékérmet ebben az évben 
Göncziné Szurdi Ágnes ének-zene tanár, 
az 1. számú Általános Iskola pedagógusa, 
Kremó Andrea, a Kesjár Csaba Általános 
Iskola nyugalmazott matematika tanára és 
Tollner József, az Illyés Gyula Gimnázium 
matematika-fizika szakos tanára kapta.   
A Budaörs Egészségügyéért díjat Nagy 
Mária felnőtt szakápoló, gyógymasszőr, 
sportmasszőr, reflexológus vehette át 
Wittinghof Tamás polgármestertől. 

(budaors.hu)

Budaörs részletekben – 
vidám útikalauz

A szerző, Tatai Diána 52 oldalas kiadvá-
nyában az egyes látnivalókat négy 
túraútvonal szerint csoportosította: a 
Manóvilág és Állataink felfedezése főként 
a kisgyerekeknek okozhat vidám perceket,  
a Napos-holdas és a Múltbéli táj végigjárása 
pedig a felnőtteknek is izgalmas lehet.  
A könyvecske nyomtatásban október  
5. óta vehető el ingyenesen minden 
budaörsi óvodában és iskolában a portán, 
továbbá a város kulturális intézményeiben, 
cukrászdákban, egyes éttermekben, újságo-
soknál és könyvesboltokban. A kiadványt 
Budaörs önkormányzata támogatta  
a helyi kiadványok 2018. évi pályáza-
tának keretében. 

(Budaörsi Napló)

2018. október 1-jére elkészült a budaörsi 
Csicsergő Óvoda felújítása, amelyre ötven-
nyolc millió forintot fordított Budaörs 
önkormányzata, fele részben belügy-
minisztériumi támogatásból. A projekt 
részeként a Clementis utcai központi 
épület és a Rózsa utcai tagóvoda is 
megújul. Padlóburkolat-csere, szigetelés, 
festés, ajtócserék, elektromos felújítási 
munkák, a kazánház felújítása, korszerű, 

energiatakarékos új kazánok beépítése és 
gépészeti felújításon esett át a Csicsergő 
Óvoda két épülete a mintegy 2,5 hónapig 
tartó beruházással.

Budaörs a Belügyminisztériumtól 
nyert pályázati pénzt, 29 millió forintot, 
amellyel 50%-os támogatásban részesült a 
projekt. A másik 50 százalékot az önkor-
mányzat tette hozzá a költségekhez. 

(budaors.hu)
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Az Év háza családi ház és lakóépület 
kategóriában egy dörgicsei nyaraló lett, 
Kovács D. Barnabás építész munkája. 
Középület kategóriában a Berecz 
Tamás-Batári Attila építészpárosnak 
a budapesti Tours-i Szent Márton-
templom felújítása hozta meg a sikert. 
Egy budakeszi családi ház energia-
hatékonysági különdíjat kapott.

Hagyományosan október 
első hétfőjén, az építészet 
világnapján rendezték 
meg az Év háza pályázat 
ünnepélyes díjátadóját. 
A Magyar Művészeti 
Akadémia, a Magyar 
Építész Kamara, a 
Magyar Építőművészek 
Szövetsége pályázatára idén 23 beadvány 
érkezett. A számos díjazott mellett a 
budajenői műemlék magtár tervezéséért a 
MÉSZ Történelmünka felújított épületben 
különdíját Csóka Balázs kapta, míg Zöld 
ház - energiahatékonyság különdíjat 
Bársony István vehetett át egy Budakeszin 
épült családi ház terveiért. 

Jánosi János, Ybl- és Pro Architectura-
díjas építész Csóka Balázs munkájának 
méltatása kapcsán elmondta: „1.   A 
németek tudnak valamit. A drezdai 
Frauenkirche-t újjáépítették és azóta 
is építik vissza a szövetséges hatalmak 
által már értelmetlenül porig bombázott 
templom körüli polgárvárost egy az egyben. 
Ahol vannak tervek, az alapján, ahol csak 
fotók vannak, ott az alapján a homlok-

zatot. Mert tudják, hogy ez által egy törté-
nelmi tudat is épül vissza. A magtárak, régi 
épületek visszaállítása Magyarországon is 
nagyon fontos lenne és minden ilyen tett 
egyfajta történelmi újjáépülést is jelent. 
2. Jó pár éve építész barátommal és 
nem építész feleségeinkkel Toszkánában 
jártunk, a San Antimo románkori 
apátságban. Nem értettük, hogy a II. világ-

háború pusztításában, mely 
ezt a területet sem kímélte 
a szövetségesektől, hogy 
maradhatott fenn ilyen épp 
állapotban ez a románkori 
épületegyüttes. Szinte egész 
közelről vizsgáltuk a falakat, 
mire rájöttünk a titokra. Az 
apátságot nagyrészt vissza-
építették, de úgy, hogy csak 

egész közelről látható az a nyom, ami 
elválasztja a régit az újtól. Ekkor értek 
ki nem építész párjaink, akik csodál-
kozva kérdezték, hogy mit vizsgálgatunk 
mi ilyen közelről. Mikor megtudták, 
értetlenül csak annyit mondtak, hogy 
igazából őket ez nem nagyon érdekli, 
úgy szép ez az egész, ahogy van! 
A most méltatott magtárépületnek (amit 
szintén szerzetesek építettek hajdanán) ez 
a másik fő erénye. Úgy nyúlt hozzá, úgy 
egészítette ki az új funkcióknak szükséges 
elemekkel, hogy az építész szem „elcsám-
csoghat” rajta, a laikus pedig gyönyör-
ködhet egy megújult, újabb régi épületben. 
Ami reményeim szerint nekünk szintén 
történelmi tudatot is épít vissza.   Ránk 
fér!”

Járási hírek

Különdíjat kapott a felújított 
Magtár tervezője

Budajenő első afrikai érmei kempóban

Átadták a Pro 
Architectura-díjakat

A minőségi épített környezet létrehozá-
sában, a magyar építészeti kultúra népsze-
rűbbé tételében, az építészeti értékek 
megóvásában és az építészeti szemléletfor-
málásban kifejtett tevékenységet díjazták 
október 24-én az Országházban.

Számos kitüntetett között Csóka Balázs 
építész a Budajenőn a XVIII. század 
végén épült, a skót bencés rend uradal-
mához tartozó késő barokk magtár épülete 
megmaradt részének közösségi épületté 
alakításáért kapott elismerést. 

Kivitelezőként kifejtett tevékenysé-
géért Pro Architectura díjat kapott Puskás 
András díszműbádogos is, aki a budapesti 
Zugligeti lóvasút állomásépületének teljes 
körű tetőfedő és díszműbádogos felada-
taiért, az épület fedélszékrendszere és a 
tetőfedés helyreállításáért vehette át a díja.                                           

(MTI)

Magyarország először vett részt 
tunéziai, azaz afrikai kempóversenyen. 
A szeptemberi nemzetközi viadalon a 
Budajenő Kempo Klub tanítványai 
összesen hét érmet szereztek. 

A hegyvidéki-budajenei kettős igazolású 
Lacza Ábel semi és full kempo verseny-
számban is maga mögé utasította a hat 
nemzetet felvonultató mezőnyt. Katona 
Richárd egy harmadik kategóriában, knock 
down-ban bizonyult a legjobbnak. Emelett 
ezüstérmet szerzett semi kempóban.  
A BKK harmadik ver- 
senyzője Both Roland 
volt Hammametben, aki 
semi kempóban és knock 
down-ban második, míg 
full kempóban harmadik 
helyezésig jutott. 

A szintén szeptemberi  
IV. Izsó Mihály Emlék-
verseny, Újfehértó 
Kempo Kupán a buda- 
jeneiek tíz érmet gyűj- 
töttek be. Németh István 
harcosai közül Osvald 
Hanna egy arany (kata) 

és két ezüst (kempo 
kumite, semi kempo), 
Varga Krisztián két 
arany (submission, 
kempo kumite), egy 
ezüst (semi kempo), 
egy bronz (kata), Orosz 
Zoltán pedig egy ezüst 
(submission) és két 
bronz (kempo kumite, 
semi kempo) színű 
medáliát szerzett.

Tízmillió forint a 
Hagyományok Házára

A népi építészeti emlékek 
helyreállítására kiírt a 
pátyi önkormányzat 
tízmillió forintot nyert 
a Hagyományok Háza  
felújítására. A Miniszter-
elnökség építészeti hát- 
térintézménye, a Lechner 
Tudásközpont felügyelte 
program keretében a kulturális örökség 
megőrzését, a népi építészeti emlékek 
és a műemléki értéket képviselő vidéki 
épületek megóvását, illetve megőrzését 
segítik elő.                                (paty.hu)

Új gyalogátlelők Pátyon
A négy gyalogátkelőhely az Iskola utcában 
a Waldorf -iskola előtt, a Rákóczi utcában 
a gazdabolt előtt és a Mocsai Lajos u. 
kereszteződésében, valamint a Kossuth 
utcában a református templom és a 
gyülekezeti ház között épül. Mindegyik 
gyalogátkelő kiemelt világítást kap, közvi-
lágítástól független saját alkonykapcso-
lóval. Figyelemfelkeltő KRESZ-táblákat 
helyeznek ki, de új burkolatot, vízelve-
zetést és védőkorlátot is építenek. 

2018. október 29-től már az új Egészségházban 
várja a telkieket a felnőtt és a gyermek házi-
orvosi rendelés, valamint a védőnői szolgálat.  

A rendelések a megszokott időben lesznek a 
Tücsök utca 2. szám alatti épületben. (telki.hu)
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Október 19-én a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete (NOE) Család-
barát önkormányzat díjának átadóján 
az Országházban harminc település 
kapta meg az elismerést, köztük 
Budaörs és Nagykovácsi.   

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának államtitkára köszöntő 
beszédében hangsúlyozta: ha egy önkor- 
mányzat megkapja a családbarát elisme-

rést, akkor elvárható, hogy valóban család-
barát módon szervezze a település életét, 
ezt a szempontot érvényesítse a döntésho-
zatalban, például infrastrukturális fejlesz-
tésekben, valamint oktatási és gazdasági 
témákban is. 

A díjat három kategóriában – budapesti 
önkormányzatok, 5000 fő alatti és 5000 
fő feletti lélekszámú települések – 44 
pályázóból 30 önkormányzatnak ítélték 
oda. 

A díjazott önkormányzatok családbarát 
intézkedései között szerepelt például a 
nem kötelező oltások díjmentes biztosítása 
a gyermekeknek, sport- és kulturális családi 
programok szervezése, az újszülöttek után 
járó anyagi támogatás, a rezsihátralékkal 
vagy adóssággal küzdő családok segítése, 
tanulmányi ösztöndíj biztosítása, család- 
és a karrierközpont fenntartása vagy a 
fiatalok munkahely-teremtésének támoga-
tása is.                               (MTI/Iránytű)

Száz helyszínen csaknem 500 program 
várta az Országos Rajzfilmünnep 
közönségét október 26-28. között 
országszerte vetítésekkel, filmes 
programokkal. Idén 92 település 
csatlakozott a sorozathoz, amelynek 
keretében 486 vetítéssel és több száz 
programmal várták a látogatókat –
közölte az eseményt szervező KEDD 
Animációs Stúdió az MTI-vel.

Budapest mellett olyan nagyvárosok 
csatlakoztak a rendezvényhez, mint 
Debrecen, Eger, Miskolc, Szeged, Szolnok, 
Szombathely vagy Zalaegerszeg, valamint 
olyan kisebb települések is, mint Diósjenő, 
Jobbágyi, Kővágóörs, Nagykovácsi, Pásztó 
vagy Tét.

Az animációs stúdió 41 egészestés 
filmet, 23 válogatást és 12 teljes sorozatot, 

összesen több mint 130 animációs 
alkotást kínált a helyi szervezőknek, 
akik magyar klasszikusokat és az elmúlt 
években készült magyar műveket egyaránt 
szívesen választottak. A kockásfülű nyúl 
évadaiból összesen 39 vetítést tartottak, 
a Mesék Mátyás királyról című meseso-
rozatból huszonötöt, a Vukból tízet, de 
számos helyszín kérte a Frakkot, a Mézga 
családot vagy a Dr. Bubót. A kortárs 
magyar animációk közül 22 vetítést 
tartottak Richly Zsolt Luther-sorozatából, 
a Kányádi Sándor meséjéből készült  
 A világlátott egérke 14 alkalommal volt 
látható, a magyar animációs felsőoktatási 
intézmények, a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem, a Metropolitan Egyetem és az 
Eszterházy Károly Egyetem diploma-
filmjeit pedig összesen 20 alkalommal 
mutatták be.

Családbarát önkormányzat Nagykovácsiban és Budaörsön

Országos Rajzfilmünnep Nagykovácsiban is

Adventi koncert Pátyon

Ebösszeírás Nagykovácsiban

Elhunyt Ujfalussy 
Gusztáv Ottó 

ciszterci szerzetes 
Életének 94. esztendejében, elhunyt 
Ujfalussy Gusztáv Ottó, a ciszterci 
rend örökfogadalmas tagja, szent-
széki ügyhallgató, a Ciszterci 
Nagyboldogasszony templom nyugal-
mazott plébánosa, valamint Biatorbágy 
és Perbál egykori plébánosa. 

Ottó atya 1924-ben született 
Bécsben. 3 éves koráig nem 
hallott magyar szót, de elemi 
iskoláit már Magyarországon, 
Albertfalván, gimnáziumi 
tanulmányait a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimná- 
ziumban végezte. Teológiát 
Zircen tanult, ahol 1947. 
június 24-én pappá szentel- 
ték. Amikor a szerzetesren-

deket 1950-ben feloszlatták, Shvoy Lajos 
megyés püspök vette át a Székesfehérvári 
Egyházmegye szolgálatára és Bodajkra 
helyezte káplánnak. Megfordult Csepelen, 
Móron, Pilisvörösváron, Érdligeten is, 
majd adminisztrátorként teljesített szolgá-
latot Besnyőn és Etyeken. A hetvenes 
és a nyolcvanas években Biatorbágyon 
(1971-1988) és Perbálon már plébá-
nosként szolgált, egészen 1992-ig, amikor 
visszatért az újból megalakult ciszterci 
rendbe.  

Ottó atyáért az engesztelő szentmiseál-
dozatot október 31-én 11 órakor a székes-
fehérvári ciszterci Nagyboldogasszony- 
és Nepomuki Szent János-templomban 
mutatták be, majd az altemplomban 
helyezték örök nyugalomra.

December 22-én, szom-
baton, 19 órakor ingye-
nes adventi koncertet 
ad Pátyon a Budapesti 
Monteverdi Kórus Kollár 
Éva Liszt Ferenc-díjas 
karnagy vezetésével. 

A kórust, mely Magyar-
országon és Európában az 
egyik legismertebb félhiva-
tásos együttes, a Pátyon 
élő Kollár Éva alapította 
1972-ben. Prof. Kollár Éva 
akadémikus a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem karmester-karvezetés szakának 
oktatója, 1999 óta az egyetem doktor-

A nagykovácsi polgármesteri hivatal 
2018. november 15. és december 15. 
között összeírja a Nagykovácsi területén 
tartott kutyákat. A módszer az önbevallás.  
Az ebtartóknak kutyánként egy ún. 
Ebösszeíró adatlapot kell kitölteniük és 
az önkormányzathoz visszajuttatniuk 
akár elektrónikusan is az igazgatas@
nagykovacsi.hu címre. Az adatlapok 
november 15-től a polgármesteri 
hivatalban (Kossuth u. 61.) kérhetők, vagy 
az önkormányzat honlapjáról letölthetők. 

A leadási határidő december 15. 
Fontos tudni, hogy 2013. január elsejétől 
a négy hónaposnál idősebb kutya csak 
mikrochippel megjelölve tartható.  
A kutyatulajdonosok az összeírást 
követően is kötelesek az adatokban 
bekövetkezett változásokat, szaporulatot 
írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését és valóságtartalmát a polgár-
mesteri hivatal munkatársai ellenőrzik.  
A mulasztási bírság háromezer forint. 

iskolájának karvezetés programvezetője. 
1994-ben Liszt Ferenc-díjat, 2004-ben 
Artisjus-díjat, 2011-ben a Budapesti 
Monteverdi Kórussal Csokonai Vitéz 
Mihály Közösségi Díjat kapott. Kollár 
Éva 2015-ben a Magyar Érdemrend Tiszti 
Keresztjét vehette át. A Magyar Kodály 
Társaság társelnöke, a Kodály Zoltán 
Magyar Kórusverseny alapítója.

Az adventi koncerten műsorra kerül-
nek Kodály, Rachmaninov, J.S. Bach,  
W.A. Mozart, Liszt, Bárdos, Orbán, 
Schubert, Wolf P. művei. 

A koncert helyszíne a pátyi Szent II. 
János Pál templom (Páty, Munkás tér).  
A belépés díjtalan. Adományokat a temp-
lom épülő orgonájának befejezéséhez 
hálás szívvel fogadnak.
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Mikulásra megjelenik 
a Budakeszi látványosságait 

bemutató három nyelvű útikönyv

H i r d e t é s

A Budakeszi Kultúra Alapítvány 
és a Budakeszi Szépítő Egyesület 
Budakeszi Panoráma-sorozatának 
5. kötete magyar, német és angol 
nyelven, térképmelléklettel, gazdag 
fotóanyaggal színesített kiadvány, 
amely nem csak külföldi és magyar 
turistáknak hasznos kiadvány, 
hanem azoknak is, akiknek a 
szülei, nagyszülei 1946 előtt még 
szintén budakesziek voltak, de a 
történelem viharai szülőföldjük 
elhagyására kényszerítette őket. 
Szeretnénk megmutatni nekik is, 
hová jutottunk hetven év alatt.

De bátran forgassák kiadvá-
nyunkat a most Budakeszin élők 
is! Meg fognak lepődni. Talán nem 
is gondolják, milyen különleges, 
számtalan meglepetést és lehető-
séget rejtő kisvárosban élnek 
valójában.

Magyar szöveg:  Gellér Dávid – 
Mocsnek Katalin

Német fordítás: Mayer Edina
Angol fordítás: Rácz Mátyás
Szerkesztő: Koós Hutás Katalin
Fotók:  Bánkuti Ákos, Gellér Dávid, 

Koós Hutás Katalin

B U D A K E S Z I · P A N O R Á M A

Térképmelléklettel ,  útvonaltervekkel ,  három nyelven!

Budakeszi
látnivalók

sehenswürdigkeiten

sights

A SOROZAT EDDIG MEGJELENT KÖTETEI:
Siklósi Gyula: A budakeszi temető (magyar-német nyelven, 2002)

Speck István: A Sziklai-ügy – Budakeszi, 1956 (2011)
Budakeszi Kultúra Alapítvány: Áttekintés 2005-2013 (2013)

Budakeszi Szépítő Egyesület: 30 év képekben (2015)

A KÖTETEK MEGRENDELHETŐK 
a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-922-6418) 

és a Kiskápolna Könyvesboltban.
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Huszonkét éve működik a Premontrei Női 
Kanonokrend fenntartásában a Zsámbéki 
Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola. A rend az idei tanév-
től hároméves jubileumi eseménysorozat-
tal emlékezik meg alapításának 900 éves 
évfordulójáról. Az ünnepségsorozat révén 
intézményünk szorosabb kapcsolatot ala-
kít ki az ország többi premontrei iskolá-
jával, hiszen nem csak a tágabb történeti 
hagyomány fontos, hanem az a lelkiség és 
családias együttműködő légkör, melyben 
a hozzánk kerülő diákok magukra talál-
hatnak, sikerélményhez juthatnak, felfe-
dezhetik értékességüket és erőforrásaikat. 

A szakképzési rendszer folyamatos válto-
zásaival lépést tartva iskolánk 
oktatóinak tanulók melletti 
elköteleződését bizonyította a 
tavalyi előkelő második helye-
zésünk az egyházi fenntartású 
középiskolák rangsorában.  
A duális szakközépiskolai kép-
zés mellett a szakgimnáziumi 
osztályaink számos iskolai 
és külső rendezvényen, meg-
mérettetésen vehetnek részt, 
elsajátítva ezzel a szakma 
csínját-bínját. A gyakorlati 
orientáltságú képzések mel-
lett folyamatosan pályázunk 
az Erasmus+ programra és 
külföldi tanulási és partnerle-
hetőségeket keresünk.

Szakközépiskolánk a szokott széles 
kínálattal fedi le a helyi és környék-
beli tanulni vágyók igényeit, legyen 
az duális szakképzés, szakgimnázium, 
vagy akár felnőtt oktatás. Az ország-
ban szinte egyedülálló módon tudunk 
a Premontrei Kft. közreműködésével 
gyakorlati helyet adni szakmát tanuló 
diákjainknak. Ez egyrészt időnyereség a 
tanulónak, mivel nem kell befogadó céget 
keresnie és oda naponta ingáznia, más-
részt szakoktatóinktól nagyobb odafigye-
lést, törődést kapnak.

Az asztalos, épület- és szerkezet-
lakatos, kőműves, pincér, szakács, 
szociális gondozó és ápoló szak-
mát választó fiatalok a kft.-vel kötött 
tanulói munkaszerződésük kereté-
ben a gyakorlatuk után a mindenkori 
minimálbér (jövőre 150 000 Ft)  
15-20%-át kapják meg, ami körülbelül 
25-30 000 Ft. A felvételről a tanulmá-
nyi eredmények és motivációs beszélgetés 
(2019. február 27-28.) alapján döntünk. 
Ezen felül a leendő diákoknak szakma 
specifikus egészségügyi alkalmassági és 
pályaalkalmassági követelményeknek is 
meg kell felelniük(tüdőszűrés, bőrgyógy-
ászati vizsgálat, stb.). A szakmai képzé-
seinkre felvett tanulók idegen nyelvként 
a német és az angol közül választhatnak. 

Szakmát adó képzésünket minden nehe-
zen tanuló gyermeknek ajánljuk, hiszen a 
gyakorlati képzésben nap mint nap megta-
pasztalhatják munkájuk eredményét, saját 
hasznosságukat. A tanulási nehézséggel 
küzdők gyógy- és fejlesztőpedagógus segít-
ségét is igénybe tudják venni.

A fent felsorolt hat szakközépiskolai 
osztályunk a 3+2 évfolyamos modellt 
követi: az első három évben a szakmai tár-
gyakat oktatjuk nagyobb arányban a köz-
ismereti tárgyakkal szemben. A harmadik 
év végén tanulóink középfokú szakképe-
sítést szerezhetnek. Az erre épülő további 
két évben a közismereti tárgyak nagyobb 
óraszáma a sikeres érettségi vizsgára készít 

fel. Mivel a diák 
már rendelkezik 
szakképesítéssel, az 
öt érettségi tárgy 
helyett csak négy-
ből kell vizsgáznia.
Az eredményesen 

lezárt ötödik év után továbbléphetnek a 
felsőfokú szakképzésbe, akár saját techni-
kusi képzésünkre és a felsőoktatásba.

Szakgimnáziumi osztályaink ezzel 
szemben a 4+1 modellt követik: az érett-
ségire felkészítő közismereti tanulmányok 
mellett párhuzamosan vesz részt a diák 
a szakmai képzéseken. A negyedik év 
szakmai és közismereti érettségi vizsgával 
zárul, ami után továbbléphet a felsőfokú 
technikusi képzésünkbe. Mindez jó kiin-
dulópont a könnyű és tartós elhelyezke-
déshez, vagy akár a felsőoktatásban való 
továbbtanuláshoz.

Szakgimnáziumunk egyik közkedvelt 
képzése a gazdasági informatikus, angol  
nyelvoktatással. Az érettségi vizsgával 
irodai informatikus szakképesítés sze-
rezhető. Másik népszerű képzésünk a 
vendéglátásszervező szakirány. A ven-
déglátás-turisztika szakmában elhelyez-
kedni vágyók az angol és a német nyelvet 
is választhatják. A jól teljesített negyedik 
év végén érettségi vizsgát és pincér szakké-
pesítést szereznek.

Új képzésként indítjuk el szakgimná-
ziumi oktatásunk keretében az érettségi 
vizsgát is biztosító szociális asszisztensi 
képzést, mely gyermek- és ifjúsági felü-
gyelő és házi időszakos gyermekgondozó 
szakképesítést ad. Szintén újdonság a 
gyakorló ápoló képzésünk, mely az érett-
ségi vizsga keretében általános ápolási 
és egészségügyi asszisztens szakképesítést 
ad. Mindkét szakiránynál a német és az 
angol nyelv közül lehet választani.

Minden szakgimnáziumi képzésünkre a 
tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelv és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredményei alapján 
lehet felvételizni. A felvételi moti-
vációs elbeszélgetés 2019. február 
27-28-án lesz. A gyakorló ápoló 
képzésnél egészségügyi alkalmassági 

és pályaalkalmassági köve-
telményeknek is meg kell 
felelni.

Mindezek mellett folytatjuk 
a két éves érettségire felkészítő 
esti felnőttképzésünket. 

Folytatódik Szabóky Adolf 
szakképzési ösztöndíj progra-
munk a hiányszakmák pótlá-
sára, a szakmai képzés támo-
gatására: a 2019/2020-as 
tanévtől ezek az épület- és 
szerkezetlakatos, a kőműves, 

a szociális gondozó és ápoló és a gyakorló 
ápoló képzésünk. A Szabóky Adolf ösztön-
díjat a tanulmányi átlagtól függően a szak-
középiskolai képzéseknél 10000-35000 Ft,  
szakgimnáziumi képzésen 20000-50000 Ft 
között állapítják meg.

Iskolánk hagyományos nyílt napját 
november 14-én, szerdán és a novem-
ber 21-i pótnappal rendezzük meg, ahol 
a diákok nemcsak betekintést nyernek a 
különböző szakmákba, de személyesen ki 
is próbálhatják magukat.

Mindezekről bővebben személyesen 
is tájékozódhat iskolánkban a titkár-
ság ügyfélfogadási idejében, 8-16 óráig 
Zsámbékon a Piac köz 8. alatt. Vagy 
keresse fel facebook oldalunkat, illetve 
honlapunkat http://www.zspsz.sulinet.hu/. 

Szeretettel látjuk!
Patakiné Dr. Veres Magdolna

intézményvezető helyettes

A Zsámbéki Premontrei  
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

tájékoztatója a 2019/20-as tanévre

H i r d e t é s
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November 20. kedd 10 óra
SZIVÁRVÁNYHINTA

babaszínház
a Marczibányi téren.

Jegy: 1200 Ft
November 20. kedd 16.30

KI NYER MA?
70 PERCBEN

Czigány Györggyel
a Marczibányi téren.
A belépés díjtalan, 

de regisztrációhoz kötött. 
November 21. szerda 19 óra

BERECZ ANDRÁS 
mesemondó

a budakeszi műv. házban.
Jegy: október 30-ig 2500 Ft, 

utána 3000 Ft.
November 21. szerda 19 óra

MAKSAMÉTA 
HUMORKLUB

Vendég: Lóránt Barnabás
a Marczibányi téren

Belépő: 1000 Ft
November 22. csütörtök 17.30

MARCZI ESTEK
Vendég: Dr. Törös Edit 
reumatológus főorvos
a Marczibányi téren.
A belépés díjtalan, 

de regisztrációhoz kötött.
November 22. csütörtök 18 óra

IRODALOMTERÁPIÁS 
csoportfoglalkozás

Szász Évával
a zsámbéki könyvtárban.

November 22. csütörtök 19 óra
A PADLÁS –  

musical a Marczibányi téren.
November 23. péntek 18 óra

A Mezőség népművészete III.
VAJDAKAMARÁS 

bemutatkozása
a Polgárok Házában.

November 24. szombat délelőtt
BABABÖRZE 

a budakeszi műv. házban
November 24. szombat 15 óra

BANYAMOSODA
vásári komédia 5-8 

éveseknek
a Marczibányi téren.

Jegy: 1500 Ft
November 24. szombat 19 óra

KALÁKA –  
HUZELLA PÉTER

Akusztikus koncert felnőt-
teknek a Marczibányi 
téren. Belépő: 1800 Ft

November 24. szombat 20 óra
KESZI TÁNCHÁZ

a budakeszi műv. házban.
Belépő: 1000/500 Ft

November 25. vasárnap 15 óra
A VARÁZSECSET 
zsámbéki festőkör

kiállítása
a zsámbéki műv. házban.

November 25. vasárnap 19 óra
GRADUS AD PUBLICUM

ZONGORÁRIUM
Eckhardt Gáborral

a Marczibányi téren.
Jegy: 1800 Ft

November 25. vasárnap 19.30
TÚL AZ ÓPERENCIÁN

Improvizációs játék a 
mesékkel

Műsorvezető:  
Földessy Margit

a Marczibányi téren.
Jegy: 1000 Ft

November 27. kedd 15 óra
A KÖZÖSSÉGI MÉDIA  

és az idős kor
a zsámbéki műv. házban.
November 28. szerda 18 óra
KÖZMEGHALLGATÁS

a budakeszi műv. házban.
Írásbeli kérdések  
november 21-ig 

pm.titkar@budakeszi.
hu címen vagy a hivatal 

ügyfélszolgálatán.
November 28. szerda 18 óra

dr. Jászberényi József: 
Mi lesz EURÓPA jövője? 
a zsámbéki műv. házban. 
November 28. szerda 18.30

Ősi magyar 
GYÓGYMÓDOK

a zsámbéki műv. házban.
a művelődési házban.

November 28. szerda 19 óra
GINA ÉS FIDEL

dráma két részben
a Marczibányi téren

Belépő: 2500 Ft
November 29. csütörtök 18.30

Antalffy Péter történész:
KARTHÁGÓ 

PUSZTULÁSA 
aMarczibányi téren

Belépő: 800 Ft
November 30. péntek 19 óra

KÉPZELT RIPORT... 
musical

a Marczibányi téren.
Jegy: 2600 Ft

Dec. 1. szombat 10.30-12 óra
MOTOLLA JÁTSZÓHÁZ

„Mikuláskészítés
a Marczibányi téren.

Jegy: 600 Ft
December 1. szombat 19 óra

A PADLÁS – musical
a Marczibányi téren.

jegy: 20600 Ft
www.marczi.hu

Dec. 2. vasárnap 10-12 óra
GYERMEKTÁNCHÁZ
BORBÁLA TYÚKJA
a Marczibányi téren.

Jegy 600 Ft
December 2. vasárnap 16 óra

Ha betér az égi király
magyar népi BETLEHEMES 

Fabók Mariann és 

November 10. szombat 17 óra
Egy este BARTÓKKAL 

Bujtás Anita  
hegedűkoncertje

a zsámbéki műv. házban. 
November 10. szombat 19 óra

A KÖR 
NÉGYSZÖGESÍTÉSE

Katajev vígjátéka 
a Marczibányi téren.

Jegy: 1500 Ft
Nov. 11. vasárnap 10 óra

Márton-napi 
LIBÁS TÁNCHÁZ

a Marczibányi téren
Jegy. 600 Ft

Nov. 11. vasárnap 14 óra
LIBAKÉSZÍTÉS és

Játszóház Incze Kálmán 
fafaragóval
a zsámbéki 

Lámpamúzeumban. 
Nov. 11. vasárnap 16-22 óra

ZWICKL polka party 
a budakeszi műv. házban.

November 11. vasárnap 19 óra
A PADLÁS - musical 
a Marczibányi téren.

November 12. hétfő 18 óra
A FÜGÉRŐL 

a budakeszi könyvtárban.
November 12-18. 

KLEBERSBERG KUNO 
HÉT a Kultúrkúriában

November 12. hétfő 18 óra
Kondor Katalin  

kerekasztal-beszélgetése
Simicskó Istvánnal, 

a hazafias és honvédelmi 
nevelés kormánybiztosával 

és Takaró Mihály  
irodalomtörténésszel

November 13. kedd 18 óra
A Római Magyar Akadémia 
ösztöndíjasainak kiállítása
November 14. szerda 18.30

A Collegium Hungaricumok 
születése

Újváry Gábor előadása
November 15. csütörtök 18.30

Jánosi Antal portréfilmje
 Jókai Annáról

November 16. péntek 17 óra
Szoboravatás, díjátadó 
és gálaműsor a felvidéki 
Vadkerti-Zsapka-Sipos 

trió koncertje
Díjtalan, de regisztrá-

cióhoz kötött a Kultúrkúria 
honlapján.

November 17. szombat 17 óra
A HUBAY Jenő Társaság

koncertje
November 17-18.

A Klebersberg Kuno 
Emléktársaság 
konferenciája

www.kulturkuria.hu

November 13. kedd 15 óra
Idős kori 

PÁRKAPCSOLATI 
problémákról 

a zsámbéki műv. házban
November 13. kedd 18 óra

Takaró Mihály 
Herczeg Ferenc lapjáról, 

az ÚJ IDŐKről
a Polgárok Házában.

November 13. kedd 18.30
Lakossági FÓRUM 

19.30
KÖZMEGHALLGATÁS 

a telki Pipacsvirág 
iskolában.

November 14. szerda 18 óra
MIT ÉRT EL TRUMP?

a zsámbéki műv. házban.
November 14. szerda 18 óra

Bánó Attila:
Károlyi és a  

TISZA-gyilkosság 
a budakeszi műv. házban.

Nov. 15. csütörtök 18 óra
A zermatti oroszlán 
ÚTI BESZÁMOLÓ 

a zsámbéki műv. házban.
Nov. 15. csütörtök 18 óra

Beszélgetés 
TARLÓS ISTVÁNNAL 
a Polgárok Házában.

Nov. 15. csütörtök 19 óra
Pertis Szabolcs:

Népzene a Bibliában 
a budakeszi Kálvin-

teremben (Fő u. 159.).
Nov. 15. csütörtök 19 óra
CSÁNGÓ szüreti bál 
a Marczibányi téren

November 16-18. 
XXVI. SZÍNHÁZ-DRÁMA-

NEVELÉS 
módszertani rendezvény

a Marczibányi téren.
November 17. délelőtt

VÁSÁRNAP Telkiben
Kéthetente december 29-ig
November 17. szombat 19 óra

NYAKAS JAZZ KLUB
a Jazz Consort koncertje
a zsámbéki műv. házban.
Nov. 18. vasárnap 19 óra

NEIL YOUNG SÉTÁNY 
KLUBKONCERT
Belépő: 1200 Ft

a Marczibányi téren.
November 19. hétfő 18 óra

MADEIRA – úti beszámoló
a budakeszi könyvtárban.
November 19. hétfő 19 óra

Legyőzhetetlenek
filmvetítés Lengyelország 

függetlensége visszaszerzé-
sének 100. évfordulóján a 

nagykovácsi Öregiskolában.
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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. Tel.: 
06-1-789-1693, 06-30-898-5720

•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS  
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• 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 és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak, 
felkészítés érettségire és közép-
fokú nyelvvizsgára.  
FORDÍTÁSOK készítése.  
Tel.: 06-23-453-217, 
Budakeszi
• ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI  
előkészítő a tanuló 
képességeinek megfelelően 
irodalom, nyelvtan és 
történelem tárgyakból. 
Tételkidolgozások, konzultá-
ciók, egyénre szabott foglal-
kozások. Tel.: 06-30-639-5361
• MATEMATIKA-FIZIKA tanár 
vállal korrepetálást, középisko-
lába és érettségire való felkészí-
tést, valamint magántanulók 
és egyetemisták vizsgára való 
felkészítését.  
Tel.: 06-20-972-4939

Keresztes Nagy Árpád 
a budakeszi műv.házban.

Jegy: 1500 Ft 
December 3. hétfő 18 óra

KÖZLEKEDÉSI FÓRUM
Csenger-Zalán Zsolt 

országgyűlési képviselővel
a budakeszi műv. házban.

Írásbeli kérdések  
november 26-ig

a pm.titkar@budakeszi.hu 
vagy a hivatal  

ügyfélszolgálatán.
December 3. hétfő19 óra
INDIAI ZENEKLUB
a Marczibányi téren

Jegy: 1000 Ft
Dec. 4. kedd10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK

a Marczibányi téren
Jegy: 1800 Ft

December 4. kedd 19 óra
FIRENZE 

művészeti elemzése
a Marczibányi téren

Jegy: 800 Ft
December 6. csütörtök 11 óra
MOBILOK és egyéb kütyük

interaktív színház
a Marczibányi téren.

Belépő: 1000 Ft
December 6. csütörtök 19 óra

MARCZI ESTEK
Vendég:  

MIKÓ ISTVÁN színész
a Marczibányi téren.
A belépés díjtalan, 

de regisztrációhoz kötött.
December 6. csütörtök 19 óra

A PADLÁS – musical
a Marczibányi téren.

Belépő: 2600 Ft
Dec. 8. szombat 10.30-12 óra

Motolla Játszóház
ADVENTI NAPTÁR
a Marczibányi téren.

Jegy: 600 Ft
December 8. szombat 11 óra

Szabadtéri MISE 
Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatása tiszteletére 

a pilisszántói 
Boldogasszony

kápolnánál.
December 9. vasárnap 10-12
MIKULÁSOS TÁNCHÁZ

a Marczibányi téren.
Jegy: 600 Ft

December 9.vasárnap 15 óra
BANYAMOSODA
vásári komédia 5-8 

éveseknek
a Marczibányi téren.

Jegy: 1500 Ft
December 11. kedd 19.30
LYUKASÓRA PRÓZA

Lackfi János moderátor, 
Vörös István, Nyáry 

Krisztián, 

Hevesi Judit.
a Marczibányi téren

Jegy: 1000 Ft
December 12.szerda 19 óra

MAKSAMÉTA 
HUMORKLUB

Vendég: SZIKRA LÁSZLÓ 
a Marczibányi téren

Jegy: 1000 Ft
December 13. csütörtök 18.30

Antalffy Péter történész:
JÉZUS ÉS A MÁGUSOK 

a Marczibányi téren
Jegy: 800 Ft

Dec. 15. szombat 10.30-12
Motolla Játszóház

KARÁCSONYI 
KÉZMŰVES

a Marczibányi téren.
Belépő: 600 Ft

December 16. vasárnap 10-12
MENJÜNK MI IS 
BETLEHEMBE!

a Marczibányi téren.
Jegy: 600 Ft

www.marczi.hu
December 16.vasárnap 19 óra

NEIL YOUNG SÉTÁNY
klubkoncert

a Marczibányi téren.
Jegy: 1200 Ft

December 15. szombat 14-18
LUCA-NAPI FORGATAG

Vendég: ELTE-BTK 
Skandinavisztika-hallgatói

AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ 
MŰHELY

Jegy: 1500 Ft
KÉZMŰVES VÁSÁR

A belépés díjtalan!
a Marczibányi téren.

December 18. kedd 10 óra
DÖDÖLLE

bábszínház 1-3 éveseknek
a Marczibányi téren.

Jegy: 1200 Ft
December 19. szerda 19 óra

GINA ÉS FIDEL
dráma két részben

a Marczibányi téren.
Jegy: 2500 Ft

Dec. 20. csütörtök 19 óra
CSÁNGÓ KARÁCSONY

a Marczibányi téren.
Jegy: 1200/800 Ft

December 22 szombat 19 óra
A Budapesti Monteverdi 

Kórus 
ADVENTI KONCERTJE 
a pátyi Szt. II. János Pál 

templomban.
December 25. kedd 19 óra

KARACSONYI 
KALÁKA KONCERT

felnőtteknek
Vendég: Sebestyén Márta 

és Andrejszki Judit
a Marczibányi téren.

Jegy: 2500 Ft

• RAKTÁROST ÉS SOFŐRT keres 
Budakeszin működő bútor-
ipari cég. Info munkaidőben 
(8-16 óra) 06-20-4495922
• TAKARÍTÓT keresnek a nagy- 
kovácsi Teleki-Tisza-
kastélyba lelkiismeretes 
megbízható kolléga szemé-
lyében. Bővebb információ: 
https://cserkeszingatlanok.
hu/palyazati-kiirasok/
allashirdetesek/ vagy info@
cserkeszingatlanok.hu.
• PORTÁS-KARBANTARTÓT ke-
res a Czövek Erna Alapfokú 
Művészeti Iskola határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban, heti 20 órás mun-
kaidőben (16-20 óra között) 
a Budakeszi, Iskola köz 3. 
alatt. Feladatok: portaszolgá-

lat, karbantartási, beszerzési 
feladatok, takarítás. Pályázati 
határidő 2018. november 15. 
Jelentkezés az intézményben 
vagy zeneiskola.budakeszi@
gmail.com  címen.
• AUTÓMOSÓT keres a buda-
keszi Opel-márkaszervíz az 
új és szervizes gépjárművek 
szakszerű külső és belső kézi/
gépi takarítására. Jelentkezés 
Budakeszi, Budaörsi köz 2. 
vagy info@interatkft.hu, vagy 
06-23-451-749.
BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZATA 
keres vezetőt a Budakeszi 
Egészségügyi Központ élére 
2018. december 21-i pályáza-
ti határidővel, bölcsődeveze-
tőt  2019. május 6-i pályázati 
határidővel
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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,   

felvágottak

16

Metál-Sheet Kft.
+36 30 857 0477 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3737 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
www.metal-sheet.hu | ertekesites@metal-sheet.hu

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

TRAPÉZLEMEZEK 
�����������������������������

CSEREPESLEMEZ 
�����������������

PIR, PUR, EPS �� ÁSVÁNYGYAPOT 
�������������������������������������

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés

 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás
K, Sz, Cs, P: 7-18

Szo 7-13 
h, v: zárva

0623/343-324

kézmíves házi füstölt termékek
 családias környezetben

- Tőkehús
- Baromfi
- Házi zsír

- Disznósajt
- Tepertőkrém
- Grillkolbász

- Szalámik, felvágottak
- Friss tepertő
- Grillhúsok

Vízlágyítóba sótabletta 

25kg/zsák 2.100 Ft

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

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.200 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

HÁZI HURKA, 
KOLBÁSZ, 
PARASZTMÁJAS

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.binobruno.com

 Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

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

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!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók  
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák  
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 
¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése  
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 




