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 XXV. Erkel Napok 
Budakeszin  
5. oldal

K I B U D A J E ŐN Ő P

Új arculat Telkiben
9. oldal

 
25 éves kapcsolat 

Zsámbékon 
11. oldal

 

Kézilabda VB  
7. oldal

Római katolikus templom, Páty
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Van, akinek a popsija és a combja hízik, 
alakja mint egy körte.
Van, aki a hasára és a csípőjére növeszt 
úszógumit, és inkább almára hasonlít az 
elhízása. 

Mitől egyedi a HYPOXI®? 
Az egyetlen természetesen ható módszer, mely a problémás 
területekre célzottan hat - csak onnan fogyunk, ahol való-
ban makacs zsírpárnák vannak. Így testarányaink harmo-
nikusabbak lesznek. 
A HYPOXI-módszer® alkalmazásával gyorsan és hosszú-
távon fenntartható eredménnyel érjük el a 
kívánt alakot. 
A képzett HYPOXI®-coach a személyes 
igényekhez igazítva határozza meg a szük-
séges HYPOXI® gépet, az edzésprogramot 
és a kísérő intézkedéseket (mint a táplál-
kozás). 

Hogy a kívánt eredmény önkínzás nélkül el-
érhető legyen, minden korosztály és minden 
alkat számára. 

Mindemellett a HYPOXI-módszer® 
jótékony hatást fejt ki 

•  a kötőszöveti problémák 
helyreállításában 

• cellulit javításában 
• a szervezet méregtelenítésében 
•  vér- és nyirokkeringés 

működésének javításában 
• anyagcsere gyorsító hatásában 
• javítja az emésztést 
•  rehabilitál, műtétek után 

gyorsabb felépülést biztosít 
• fittség megtartása-betegségek megelőzésében 

HYPOXI® - a fenntartható, egészséges, célzott fogyás.

A HYPOXI® teljes körű célzott megoldást kínál 
minden alakproblémára.

MIÉRT A HYPOXI®?

Várjuk Budapesten a XII. ker. Szarvas Gábor utcában. Bejelentkezés telefonon a 06-30-202-5181-es, vagy a 06-20-383-5947 telefonszámon.

A Trebag Vagyon- és Projektmenedzser Kft. új projektje a 2012. novemberében indult LOQUET 
projekt - Learning Outcomes in Quality in Education and Training, azaz Az oktatási és képzési min�ség 
tanulási eredményei címet viseli. A projekt a Szakképzési min�ségbiztosítás jobbá tételét és támoga-
tását, a szakképzési min�ségbiztosítási menedzserek kompetenciáinak fejlesztését, mindehhez pedig 
egy e-learning tananyag kidolgozását t�zte ki céljául.

Az európai konzorcium 7 tagja (Wyzsza Szkola Zarzadzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 
Lengyelország, IDEC S.A., Görögország), Educational Excellence Corporation Ltd. (Intercollege), Ciprus, 

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Németország, Institut Régional de Formation des Adultes, Franciaország. 
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet, Svédország és Trebag Vagyon- és Projektmenedzser 
Kft., Magyarország) 7 különböz� ország szakképzési min�ségbiztosítási gyakorlatait fogja összevetni, azokból a 
jó gyakorlatokat átvenni, ötvözni, az Európai Szakképzési Min�ségbiztosítási Referencia Keretrendszer (European 
Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, EQAVET/EQARF) jellegzetes-
ségeit és szabályozó keretrendszerét figyelembe véve az üzleti szektor min�ségbiztosítási gyakorlatait a szak-
képzés talajára átültetni, és az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (European Credit System for 
Vocational Education and Training, ECVET) eszközeinek széles spektrumú kihasználhatóságát segíteni.

További információ: Dr. Varga-Pintér Barbara 
Telefon: 06-26-555243

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a 
projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerz� nézeteit tükrözi, 
és az Európai Bizottság nem tehet� felel�ssé az abban 
foglaltak bárminem� felhasználásért.

jjjj 2222010101012222 bbbb éééébbbb iiii dddd ltltltlt LLLLOQOQOQOQUUUU
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Gyors ütemben halad előre a követ-
kező uniós fejlesztési időszak előké-
szítése, ezért a megyei önkormány-
zat összegyűjti a települések előkészí-
tett fejlesztési elképzeléseit és terveit 
az operatív programozáshoz. Azokat 
az ötleteket és elképzeléseket is várja 
Pest Megye Önkormányzata, melyek 
kevésbé előkészítettek, de gondola-
ti úton már megfogalmazódtak és 
kellő támogatottsággal bírnak a tele-
pülésen.
 
Annak érdekében, hogy Pest megye tele-
pülései, valamint gazdasága és társadal-
ma fejlesztési elképzelései, igényei meg-
felelő súllyal tudjanak jelen lenni a támo-
gatási rendszerben, azokat a megyei fej-
lesztési koncepció és az európai uniós 
programozás céljaival összhangba hozva 
fel kell mérni.

A tervek szerint a jövőben megválto-
zik, illetve kevésbé bürokratikussá válik 
a támogatási rendszer működése. Ahol az 
lehetséges, a pályázati úton történő for-

ráselosztás helyett előtérbe kerül a prog-
ramalapú finanszírozás, ezért elkerülhe-
tetlen a munka megkezdése annak érde-
kében, hogy a települések tervei valóban 
támogathatóak legyenek 2014 és 2020 
között. A projektek listája a későbbiek-
ben tovább bővíthető lesz.

A projektek összegyűjtéséhez a megyei 
önkormányzat webes felületetek hozott 
létre, amelyen keresztül várja a telepü-
lés- és térségfejlesztésre vonatkozó elkép-
zeléseket. A települési önkormányza-
tok számára létrehozott webes felület: 
http://projektek.pestmegye.hu (Belépés a 
kiküldött felhasználónévvel és jelszóval).

Pest Megye Önkormányzata fontos-
nak tartja, hogy a megyében működő 
civil szervezetek és vállalkozók fejlesztési 
elképzeléseit is megismerje. Mivel jelen-
leg nincs olyan adatbázis, amely elkülö-
nítetten tartalmazná a valóban műkö-
dő, a térség fejlesztésében meghatározó 
szervezetek és vállalkozók elérhetőségét, 
ezért számukra a megyei önkormányzat 
egy regisztrációs felületet hozott létre. 

A regisztrálókat a következő körben 
sorra kerülő projektgyűjtéskor az önkor-
mányzat megkeresi. A civilek és vállalko-
zók számára létrehozott webes felület: 
http://regisztracio.pestmegye.hu

A projektjavaslatok befogadására kizá-
rólag a fenti hivatkozás alatt megtalálha-
tó elérhetőségen van mód, ezért kérjük, 
hogy postai levél vagy e-mail formájában 
javaslatokat ne küldjenek!

Javaslataik, kérdéseik esetén keressék a 
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft. munkatársát az alábbi elérhetősé-
geken:

Kánai Gergely
E-mail: kaniag@pestmegye.hu

Tel.: 1-233-6863
Mobil.: 20-488-6970

Pest megyei hírek

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti havi lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 
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Összegyűjtik a megye projektjeit

Pest Megye Önkormányzata tudatosan 
törekszik a tervezés és programalkotás, 
valamint a térségfejlesztés folyamatába 
bevonni a társadalom széles rétegeit kép-
viselő szervezeteket. Mérföldkőnek tekint-
hető a partnerség építésében, hogy a köz-
gyűlés úgy döntött, a civil szervezetek és 
az egyházak részére egy olyan párbeszéd-
re alkalmas fórumot hoz létre, amely alkal-
mas lehet a civil szervezetek és az egyhá-
zak érdekeinek, az általuk képviselt érté-
keknek a megyei önkormányzati dönté-
sekbe való becsatornázásra. A döntés alap-
ján június 4-én megalakult a Pest Megyei 
Civil Kerekasztal, amelynek célja, hogy elő-
segítse a civil szervezetekkel, egyházakkal 
való szorosabb együttműködést, a kölcsö-
nös szerepvállalást, a civilek közötti kap-
csolat fejlődését.

A kerekasztal munkájában részt vehet 
bármely civil szervezet, egyház, amelynek 
tevékenysége Pest megye egészére kiter-
jed vagy arra jelentős hatással bír. Tagjait a 
közgyűlés elnöke, vagy frakciói delegálják. 
A kerekasztal összehívására az elnök jogo-
sult, az ülés összehívását bármely szervezet 
a közgyűlés elnökénél kezdeményezheti.

A kerekasztal létrejötte nem jelenti azt, 

hogy a résztvevők különleges jogkörök-
kel rendelkeznének. Mindenekelőtt azért, 
mert a kerekasztal működése nem a civil 
szféra támogatására, vagy szervezésére irá-
nyul (ezt a szerepet a Pest megyei Civil 
Információs Centrum tölti be a megyében). 
A kerekasztal nem zárt, az együttműködés-
hez további szervezetek is csatlakozhatnak. 
Szükség is van erre a nyitottságra, mert a 
civil szervezetek és egyházak elsősorban 
azzal a tudással és aktivitással segíthetik a 
közösségi igények megfogalmazását, kép-
viseletét; amely nem egyszer az egyetlen 
módja annak, hogy a problémák és lehető-
ségek nyilvánosságot kapjanak. 

A civil kerekasztal feladatai, hogy meg-
tárgyalja, véleményezi mindenekelőtt a 
megye területfejlesztési javaslatait, figye-
lemmel kíséri és segíti a területfejlesztés cél-
rendszerének megvalósulását. Megtárgyalja 
a civil közösségi életet érintő kérdése-
ket, javaslatokat fogalmaz meg a megyé-
ben élők életminőségének javítására, a köz-
gyűlés elnökének felkérésére előzetesen 
véleményezik, észrevételezik Pest Megye 
Önkormányzata feladat- és hatáskörébe 
tartozó, a civil szervezeteket, illetve egyhá-
zakat érintő, döntéseket.

HELYREIGAZÍTÁS
Előző havi lapszámunkban a ugyan-
ezen a helyen a Budakeszi Járási 
Hivatal Hatósági Osztályának és Járási 
Gyámhivatalának ügyfélfogadási idejé-
nek változásáról adtunk hírt és egy mon-
datban félreérthetően fogalmaztunk az 
okmányiroda, a Buda környéki járási föld-
hivatal és az I.-II. munkaügyi kirendeltsé-
gek nyitva tartását illetően. Helyesen csak 
az okmányirodák azok, amelyek 8-20 óra 
között fogadják az ügyfeleket. A földhiva-
tal és a munkaügyi kirendeltségek nyitva 
tartásáról azok honlapján tájékozódhat.

Megalakult a Pest Megyei 
Civil Kerekasztal

Végigkövethető az 
igényelt okmány útja
Az elektronikus közigazgatás új szol-

gáltatása a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(KEKKH) fejlesztésének köszönhetően, 
hogy az új okmányok igénylése után tájé-
kozódhatunk az igazolványok aktuális 
állapotáról.

Megtudhatjuk, hogy az okmányt továb-
bították, esetleg már kiállították, vagy 
éppen elutasították. A KEKKH honlapján 
/www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány 
nyomon követése” ikonra kattintva, díj-
mentesen nyomon követhető az igényelt 
személyazonosító igazolvány, a magán-
útlevél és a vezetői engedély aktuális 
státusza. Immár gyorsan, egyszerűen és 
kényelmesen, személyes megkeresés és 
telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni 
az okmányok helyzetéről.
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A vén öreg bora
Legjobb a nyugdíjasoknak! - köszön, 
be egy fiatalember, miközben Lajos 
barátommal a kertben ücsörögve meg-
nyitok egy villányi palackot.  Mi taga-
dás, valóban jó dolgunk van, erősítjük 
meg az élcelődő ifjú véleményét. 

Tudod, hogy mi a legjobb az öregségben? 
– fordulok cimborámhoz. - Az, hogy van-
nak emlékeink és ezek az emlékek mennél 
vénebbek, annál szebbek. Mint ez a jófaj-
ta villányi. Benne van a termőhely minden 
megkövült emléke, évszázadok nyoma, 
megannyi tudás és tapasztalat. Nézd csak, 
napfénynél milyen gyönyörű a színe! 
Öregbor, mégis tele van 
élettel. Kellemesen szá-
raz és friss. Illata érett 
cseresznyére és erdei 
szederre is emlékeztet. 
Hát nem csodálatos? 
Kit érdekel, hogy mit 
mondott a rádió, meg 
hogy milyen nap van. 

Csakugyan, milyen 
nap is van? Érdekes, 
a régi dolgokra egyre 
jobban emlékszem, de 
hogy hova tettem a 
szemüvegem, vagy mit 
is akartam mondani, 
azt mindig elfelejtem. 
Itt van ez a gyerek. Már aki beköszönt. 
Hogy is hívják? Persze, te sem tudod, 
pedig itt lakik az utcánkban. Jani? Vagy 
Sanyi? Pedig ismerem! Annak a feke-
te asszonynak a fia. Na, mindegy majd 
eszembe jut.

Gyerekkoromban délutánonként össze-
jöttünk focizni a pincetetőn. Lehettünk 
vagy tízen-tizenöten, mindenki mezítláb. 
Soroljam őket? Fölösleges, már csak hár-
man, ha élünk. Párkányi igazgató úr volt a 
bíró. Sétabotjára támaszkodva ült a pince-
kövön, úgy figyelte a játékunkat. Szegény 
öreget kirúgták az iskolából, mert temp-
lomba járt. Persze hogy járt, hisz ő volt 
a kántor. Egyszer rajtakapott bennünket, 
hogy újságpapírba száraz füvet szívunk 
- nem olyan füvet, mint a maiak – sima 
száraz szénát. Volt nemulass! Úgy hátba 
vágott a botjával, hogy napokig sajgott 
a helye. Szerinted mi lenne, ha ma ilyet 
tenne egy tanító? Majd én megmondom: 
kitörne a Nagy Rózsadombi Forradalom. 
Mi meg csak lapítottunk, nehogy otthon 
is megtudják.

A fizika és testnevelő tanárunkat sze-
rettük a legjobban. Dani bácsi megtaní-
tott bennünket krumpli-rádiót készíte-
ni. A plazma tévék, komputerek világá-
ban ki hiszi el neked, hogy mi két félbevá-
gott krumpli és néhány méter drót segít-
ségével rádióztunk? Az öregúr összesze-
dett egy olyan foci csapatot, amivel járási 
úttörőbajnokságot nyertünk. Bajusza alatt 
somolyogva, büszkén ült a kocsis mellet 
a bakon. Mi vagy tizenöten törökülésben 
a stráfkocsi platóján. Kesziről hazafelé, 

Az egykori Bubik Csavar és Vasárugyár 
tulajdonosának fia 1948-ban frissen vég-
zett gépészmérnökként indult világot 
látni, de miután gyárukat itthon álla-
mosították, szüleit pedig kitelepítették, 
már nem tért vissza. Termékfejlesztőként 
jelentős sikereket ért el kis vállalkozások 
felvirágoztatásában, huszonöt szabadalom 
védi fejlesztéseit. A sikere lényegét abban 
fogalmazza meg, hogy a megrendelők igé-
nyeit a maguk fejlesztette termékek gyár-
tásával elégítették ki, kezdetben sokszor 
mindössze két műszaki rajzoló és a kísér-
leti gépet építő mechanikus részvételével, 
de a sikeres termék egy-két év alatt ugrás-
szerű terjeszkedési lehetőséget és mun-
kahelyek százainak létrehozását eredmé-
nyezte. Franciaország, Brazília és Kanada 
után a 90-es évek végén tért végleg vissza 
hazájába, és 2004-ben költözött Pátyra. 
A 87 éves gyártmányfejlesztő szakember 
jelenleg két írásának kiadatásán fáradozik.

A Sikeres gyártmányfejlesztés című, 
nagyjából elkészült munkájáról évek-

kel ezelőtt kiváló magyar professzorok, 
műszaki és gazdasági szakemberek nyi-
latkoztak és ajánlották kiadásra, de még 
mindig csak az íróasztalfiókban hever. 
Sok objektív oka is van ennek, de szíve-
sen átadná érdeklődő, esetleg szakdolgo-
zó egyetemistának, fiatal kutatónak vagy 
olyan íróembernek, aki segítene sajtó alá 
rendezni. 

A másik írás kisebb válságkezelési 
tanácsadó tanulmány, amely mérnöki logi-
kával rakja össze az ország jelenlegi hely-
zetének társadalmi-gazdasági összefüggé-
seit és mutat megoldásokat a válság keze-
lésére. Évtizedes szakmai tapasztalatait, 
vándorévei, szakmai sikerei és kudarcai 
tanulságaira alapozott gyakorlati ténye-
ket rögzítik, működőképes projekteket 
mutat be.

Bubik László gépészmérnök műveinek 
összerendezésére számítógépes ismeretek-
kel és a feladathoz megfelelő képességek-
kel rendelkező jelentkezőt vár a szerkesz-
tőség telefonszámán: 06-23-457-058.

FELHÍVÁS

Budajenőn a Wéber kocsmánál oda szólt 
a kocsisnak: „Álljon meg! Mindenki az én 
vendégem – mondta és kifizetett tizenhét 
hosszúlépést. Én akkor nyolcadikba jár-
tam és ez volt életem első spriccere. Ma 
már nem igazán szeretem, ha a borba vizet 
kevernek. Na, egészségedre!

Mi aztán jól éltünk. Ha megéheztünk, 
irány az eperfa, vagy spuri a Körte-völgy 
cseresznyézni. Amikor az esperes úr kert-
jében érett a naspolya, Pottyos átugrot-
ta a kőfalat és megdézsmálta. Vasárnapi 
gyónáson bevallotta, de nem úszta meg a 
kiosztott penitenciával, mert a hittanórán 
újra megkapta a magáét. A tanárok szerint 

ő volt a legrosz-
szabb gyerek. Ma 
azt mondanák, 
hogy hiperaktív és 
elküldenék vala-
mi speciális isko-
lába. Olyanról, 
hogy pszicholó-
gus, logopédus, 
meg szociológus 
nem is hallot-
tunk. Hátrányos 
helyzetű tanu-
ló meg nem volt, 
mert mindannyi-
an azok voltunk. 

Egyszer a szom-
széd napraforgómagot vitt a csabai olaj-
ütőbe. Felkönyörögtük magunkat a kocsi-
ra, csak hajnalban értünk haza. Két pofára 
ettük a hántolt magot, persze amíg rá nem 
csaptak a kezünkre. Aztán meg ott volt a 
meleg olajpogácsa: állateledel, de ha éhes 
az ember, azt is megeszi.

Az állami gazdaság udvarán, ahol most 
egy söröző van, a pince tele volt melaszos 

hordóval. Pottyos meg én az iskolaszünet-
ben mertük a melaszt egyik hordóból a 
másikba. Nem volt annak semmi értelme, 
de fizetést kaptunk érte. Úgy elteltünk 
az émelygős melasztól, hogy azon a nyá-
ron nem kellett az édesség. Pedig igencsak 
szerettük a kandiscukrot meg a medvecuk-
rot. Amikor anyánk a kisboltba küldött 
vásárolni - vásárolni? – mondjuk inkább, 
hogy elküldött egy negyed kiló zsírért. 
A pulton üvegbúra, alatta jókora krump-
licukor. Nem tudtam levenni róla a sze-
mem. Forró néni észrevette, letört egy 
darabkát és a kezembe nyomta. Ezekre a 
jelentéktelennek látszó dolgokra még ma 
is jó szívvel emlékszem.

Pottyos kitalálta, hogy jó üzlet lenne 
vasat gyűjteni. A háború után, volt bőven, 
összeszedtünk egy tragacsra valót és vit-
tük a szövetkezet udvarába. Marci bácsi, 
aki igencsak törte a magyart, átvizsgál-
ta: „Fele blé, fele rosta”- mondta. - „Atok 
érte hetfen fillér”. Persze mi annyiért 
nem adtuk, még ráalkudtunk harmincat. 
„Jó, rentpe fan,” - morgott az öreg –„te 
majt hosztok nekem anyaros.” Mert, hogy 
anyarozst is gyűjtöttünk.

Tudod Komám! Ez a Sanyi gyerek, 
vagy Tibi? Még mindig nem jut eszem-
be a neve. Ez a fiatalember nem is tudja, 
hogy milyen igaza van. Nekünk, öre-
geknek tényleg jó dolgunk van. Nekünk 
valahogy mindig volt dolgunk. Amolyan 
„Jódógunk”! 

Na, de többet már nem töltök, 
Lajoskám, mert csak beszélsz-beszélsz a 
munka meg nem halad. „Én beszélek? Egy 
szót sem szóltam!” Szóltál, vagy nem, vár 
a kert. Menjünk, mert sose leszünk kész! 

Szilágyi László
Perbál, 2013-06-20
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XXV. Erkel Napok
Huszonöt éve emlékezik meg 
Budakeszi, ezúttal halálának 120. 
évfordulóján a magyar nemzeti him-
nusz zeneszerzőjéről minden helyszí-
nen, amely Budakeszin Erkel Ferenchez 
köthető, így a Himnusz-szobornál, az 
Erkel utcai, egykori családi nyaralónál 
és a mai általános iskola helyén egykor 
volt temetőben a Budakeszin gyógy-
ulni vágyó Erkel Róza sírja emléké-
re elhelyezett márványtáblánál és a Fő 
téri parkban álló Erkel-szobornál. 

A család Budakeszire kerülésének 
oka a családban gyakori szív- és 
tüdőbetegség volt. Erkel unoka-
húga, Róza és a jó levegőjű köz-
ségben béreltek nyaralót. Először 
valószínűleg az Erdő utcában, a 
plébánia közelében. Később vásá-
rolták meg az Erkel u. 12. alat-
ti házat, amely 1913-ig volt a 
család birtokában. Egyes forrá-
sok szerint „Róza asszony itt élt 
tavasztól télig, itt várta hat gyer-
mekét is. Apósa, Erkel Ferenc szí-
vesen tartózkodott Budakeszin, 
kijárt a közeli erdőkbe és a hagyo-
mány szerint több dalbetétje, a 
helyi svábok népdalhagyományá-
nak hatására született.” 1875 
nyarán szabadtéri hangversenyt is 
vezényelt Budakeszin Gyula fiá-
val együtt. Erkel Rózát 1885-ben 
a budakeszi temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. Unokája, 
Óváry Rózsika néni 1985-ben 
Budakeszi rendelkezésére bocsá-
totta az Erkel-család hagyatéká-
nak egy részét, amely jelenleg a Fő 
u. 127. alatt a helytörténeti múze-
um egyik helyiségében megtekint-
hető.  Az 1985-ben újjáalakult 
Szépítő Egyesület Balogh Géza 
és id. Herein Gyula kezdeményezésére 
emléktáblát helyeztetett Erkel Ferenc tisz-
teletére az Erkel utcai ház falára és kezde-
ményezték Bíró János Erkel mellszobrá-
nak felállítását is a Fő téri parkban. 

Az idei megemlékezés-sorozatból lapunk 
Somogyváry Ákos, a gyulai Erkel Ferenc 
Társaság elnökét, a zeneszerző egyenes ági 
leszármazottjának a Himnusz-szobornál 
elmondott ünnepi beszédét idézi. Az igé-
nyesen felépített visszaemlékezés emlé-
keztetett arra, hogy 190 éve, 1823. 
január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc 
Szatmárcsekén a Hymnus, a magyar nép 
zivataros századaiból című költeményét. 
A mű először 1829 decemberében jelent 
meg nyomtatásban.

1843-ban Bartay András, a pesti 
Nemzeti Színház igazgatója, a reform-
kori kulturális vezetés kiemelkedő kép-
viselője pályázatot hirdetett Vörösmarty 
Szózatára írandó népmelódiára. Ennek 
nyertese, mint az köztudomású, Egressy 
Béni lett. Arról azonban talán keveseb-

ben tudnak, hogy az eredetileg énekhang-
ra és zongorára komponált mű zeneka-
ri hangszerelését utóbb Egressy barátja és 
alkotótársa, Erkel Ferenc készítette el. Őt 
magát is megragadta e téma, de a nemze-
ti színházi bírálóbizottság tagjaként nem 
pályázhatott. Erkel Szózat-megzenésítése 
mintegy másfélszáz évnyi szunnyadás 
után Bárdos Lajos kórusfeldolgozásainak 
köszönhetően vált ismertté.

1844 márciusában Bartay András igaz-
gató újabb felhívást tett közzé, a’ legjobb 
népmelodiáért – KÖLCSEY FERENC KOSZO-

RÚS KÖLTŐNK’ HYMNUSÁRA’ ének és zenekar-
ra téve. (Regélő Pesti Divatlap március 3.) 
A pályázatot a június 15-i döntés értelmé-
ben a 1. sz. pályamű, Erkel Ferenc alkotá-
sa nyerte. A zenei Himnusz születésnapjá-
nak ezért 1844. június 15-ét tekinthetjük. 

Egy korabeli kritika szerint Erkel műve 
„nemzeti jelleme, magasztos művészi kifejezése, 
s hathatós harmóniája által egyaránt kitűn, de 
magán viselvén a hymnus szelleméhez alkalma-
zott templomi zene bélyegét, a nép ajkán vissz-
hangra nem fog találni.” 

E jóslat azonban nem vált be. 
Augusztus 10-én az óbudai hajógyárban 
a Széchenyi gőzhajó avatási ünnepsé-
gén már hivatalos keretek között, a nem-
zet himnuszaként adták elő a vízrebocsá-
táskor. „Három ízben álla be általános szent 
szünet, és három ízben ismételteték a nem-
zet’ hymnusa.” Ezt követően a himnusz 
népszerűsége fokozatosan nőtt, hazafi-
as alkalmakkor vidéken is egyre többször 
énekelték. Az előadások és a kottakiadás 
jóvoltából a ’48-as események idejére 
országosan elterjedt, ismertté vált. 

A szabadságharc leverését követőn a 
nemzeti ellenállás, a lassú konszolidá-
ció éveiben pedig a nemzeti egység zenei 
szimbólumává, a nemzeti érzelmeket leg-
inkább kifejező népénekké vált Erkel 
műve. Olyan országos jelentőségű alkal-
makkor hangzott el többek között, mint 
Kölcsey síremlékének avatásán 1856-ban 
Csekén, vagy 1894-ben Kossuth ravatalá-
nál a budai dalárda előadásában. 

1903-ban Rátkay László képviselő 
jóvoltából legitimációs kísérlet történt 
az egységes magyar himnusz törvény-
be iktatására, ez azonban meghiúsult 
Széll Kálmán miniszterelnök válasza nyo-
mán, aki semmi problémát nem látott a 
„Gotterhalte” éneklésében. Az első világ-
háború és Trianon veszteségei azonban 
megint inkább a Hymnus éneklését erő-
sítették. 

Az 1950-es évek diktatúrájában a hata-
lom képviselői szakítani akartak törté-
nelmi szimbólumainkkal, így a himnusz-
szal is. Révai József, Rákosi népművelé-
si minisztere Kodály Zoltán születésnapi 
köszöntését látta a legalkalmasabb pilla-
natnak arra, hogy szinte felszólítsa őt egy 
új himnusz megkomponálására, melynek 
szövegét terveik szerint Illyés Gyulának 
kellett volna megírnia. Mire Kodály csak 
annyit mondott: Minek? Jó a régi.” S ha 
ebben a kérdésben meghátrálásra kény-
szerültek is az ország egykori vezetői, 
arra azért évtizedeken keresztül gondo-
san ügyeltek, hogy a himnuszt közössé-
gi énekként továbbra se énekelhessék; 
felvétel kizárólag az eredeti Esz-dúrban 
készülhetett, melyben csak a szoprán 
énekli a dallamot. Azt máig is csak keve-
sen tudják, az európai himnusz-hagyo-
mányoknak megfelelően eredetileg Erkel 
is megismételtette, s ezáltal kiemelte az 
utolsó sor gondolatát: „Megbűnhődte már e 
nép a múltat, s jövendőt!” Míg a közremű-
ködő apparátus nagyságát jelentősen és 
talán nem szükségszerűen növelte, addig 
ezt az ismétlést sajnos elhagyta az elmúlt 
század előadói gyakorlata.

Sok hányattatás után a  Hymnus tör-
vényes státusa 1989. október 23-tól ren-
deződött; ettől kezdve ugyanis a XXXI. 
tv. 36. §-a kimondta, hogy „a Magyar 
Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc 
Himnusz című költeménye Erkel Ferenc 
zenéjével.”, s ugyanezt erősítette meg 
2011 tavaszán az új Alaptörvény is.

Somogyváry Ákos elmondta azt is, 
szívós kutatómunka és a szerencsés 
véletlen egybeesése folytán a Magyar 
Millennium évében az addig megta-
lált egykori himnuszok mellett továb-
bi két pályamű került elő, köztük a 
Zenetudományi Intézet Major Ervin 
hagyatékából Egressy Béni Hymnusza, 
melyet Erkelé után a leginkább dicsére-
tesnek ítélt a bíráló bizottság. Beszéde 
végén ezt, a palotás dallamvilágára és rit-
musára emlékeztető művet hallgathat-
tuk meg. 



Buda környéki Irányt� 

6

2013. júliusBudakeszi hírek

Elhunyt Görömbei András 
irodalomtörténész

A barátság fontosságáról beszélt 
Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter június 7-én Budakeszin abból 
az alkalomból, hogy húsz éve köti össze 
testvérvárosi kapcsolat a települést és 
a németországi Baden-Württenberg 
tartomány beli Neckarsulmot.

Navracsics Tibor arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a barátságot igazán erőssé a nehéz-
ségek teszik, amikor az a kérdés, hogy a 
barátok képesek-e megbocsátani egymás-
nak. A Budakeszin élő miniszterelnök-
helyettes emlékeztetett rá, hogy a német 
betelepülők közül, akik Budakeszi kör-
nyékén leltek otthonra, és szőlőkultúrát, 
hagyományokat teremtettek, megőrizve 
és ápolva a nyelvüket, a második világhá-
ború után sokan akaratuk ellenére hagy-
ták el új hazájukat 1946-ban. A testvérvá-
rosi kapcsolat két évtizeddel ezelőtti meg-
kötése is azt mutatta, hogy az egykor itt 
élő, messzire került budakesziek meg tud-
tak bocsátani - hangsúlyozta Navracsics 
Tibor. Kitért arra is, hogy testvérváros-
ok esetén nem csupán a két, egymástól 

távol eső település önkormányzata keresi 
egymással a kapcsolatot, hanem családok, 
nyelvek és kultúrák. 

A kulturális programmal kiegészített 
pénteki rendezvényen Budakeszi továb-
bi hat testvérvárosának küldöttei is részt 
vettek: ott volt az erdélyi Csíkszereda, 
a kárpátaljai Beregdéda, az osztrák St. 
Margarethen an Raab, a németországi 

Lich, Delbrück-Westenholz és Neckarsulm 
unokatestvérvárosának, Zschopaunak a 
delegációja.

A budakeszi Fő téri parkban a Szent 
István-emlékműnél kialakított dísztéren 
rendezett ünnepségen Joachim Scholz, 
Neckarsulm főpolgátmetere is beszé-
det mondott. Az évforduló alkalmából 
Neckarsulm és Budakeszi képzőművésze-
inek alkotásaiból nyílt kiállítás a budake-
szi Erkel Ferenc Művelődési Központban. 

Másnap Megélt identitás címmel konfe-
renciát szerveztek a budakeszi Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziumban, ahol 
a program szerint Tircsi Richárd, az 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért felelős államtitkárság osz-
tályvezetője, dr. Erb Mária, az ELTE 
Germanisztikai Intézetének docense, 
Franz Huber, a kitelepített budakesziek 
egyesülete, a Budakesser Gemeinschaft 
elnöke, Bednárik János néprajzkutató, 
valamint Gellér Dávid és Somlai Péter 
történészek szólaltak fel.

A rendezvénysorozat zárását a városhá-
za előtti téren rendezett utcabál jelentette.

(MTI/Iránytű)

A barátságot igazán erőssé a nehézségek teszik

A testvérvárosi szerződés aláírása 1993 
júniusában: Volker Blust és Szemereki 

Zoltán polgármesterek

Életének 69. évében elhunyt Görömbei 
András Kossuth-díjas irodalomtörté-
nész, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja - tájékoztatta a család az 
MTI-t. A Debreceni Egyetem professor 
emeritusát hosszan tartó súlyos beteg-
ség után június 30-án érte a halál.

Görömbei András 1945. február 5-én szüle-
tett a Hajdú-Bihar megyei Polgáron. 1970-
től a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
tanított Debrecenben, 1981 és 1992 
között docensként. 1992-től egyetemi 
tanár, a modern magyar irodalom tanszék 
vezetője volt. Alelnöke volt a Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaságnak, tagja 
az MTA Doktori Tanácsának, az MTA 
Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának, az 
MTA Irodalomtudományi Bizottságának, 
az MTA Határontúli Magyar 
Tudományosság Elnöki Bizottságának. 
1992-től a Hitel című folyóirat főszerkesz-
tő-helyettese. Könyvei közül a legismer-
tebbek Nagy Gáspárról, Sütő Andrásról, 
Csoóri Sándorról és Nagy László költésze-
téről írt munkái. 2001-től az MTA levele-
ző, 2010-től rendes tagja volt.  

A Budakeszin élt Kossuth-díjas költő-
vel, Nagy Gáspárral nem csak szakmai-
lag álltak szoros kapcsolatban, de szin-
te testvérként szerették és tisztelték egy-
mást. Görömbei András többször is részt 
vett Budakeszin Nagy Gáspár kötetei-
nek bemutatóján, így saját munkájának, 
a Nagy Gáspárról megjelent monográ-
fiájának budakeszi bemutatóján is. 

2008. május 7-én Görömbei András mél-
tató szavaival kísérve vette fel a budakeszi 
könyvtár Nagy Gáspár nevét. 

Az irodalomtörténész számos elisme-
rést, köztük 1987-ben József Attila-díjat, 
2000-ben Kossuth-díjat kapott a 20. szá-
zadi magyar irodalom teljességre törekvő, 
a nemzeti hagyományokra építő elemzé-
seiért és példaértékű oktatómunkájáért. 
2005-ben az Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány életműdíjával tüntették ki. 
2013-ban Magyar Örökség Díjat kapott, 
mellyel a neves irodalomtörténész nem-
zetszolgálatát ismerték el. 

Temetése július 16-án, kedden 14.15-
kor lesz Budapesten, a Farkasréti teme-
tőben.

Koós Hutás Katalin/MTI

Reisz Sándor
Budakeszi 1928- Párizs 2013

Életének 85. évében meghalt Párizsban 
Reisz Sándor, mindenki Sanyija. 1946-
ban kitelepítették Budakesziről családjá-
val együtt Németországba, ahol két évig 
élt. 1948-ban Párizsba ment. Minden 
elképzelhető munkát elvállalt, csak hogy 
meg tudjon élni. Végül egy vállalatnál 
tudott elhelyezkedni, ahol jól eltanulta a 
különböző gépek forgalmazását, később 
saját vállalkozása lett.

Sanyi nagyon jószívű volt. Bárki, aki 
Párizsba utazott, számíthatott vendég-
szeretetére, segítségére. Sokan hálával 
gondolnak rá, rengeteg budakeszi család 
fiát, lányát, unokáját patronálta. Az ilyen 
Sanyi bácsiktól lenne jobb a világ!

Egész életében honvágya volt, de csak 
egyszer látogatott haza, 60 év után, a kite-
lepítés 60. évfordulóján.

Emlékét mindenki, aki ismerte, szere-
tettel őrzi.                                    H.M.

Görömbei András és Nagy Gáspár a 
budakeszi könyvtárban 2004 decemberé-

ben. Fotó: Bánkuti Ákos 

Reisz Sándor húgával, unokatestvérével
és Mayer Feri bácsival 2006-ban 

a budakeszi temetőben
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Augusztus 10-23. között 
Magyarország ad ott-
hont az U19 férfi kézilab-
da világbajnokságnak, ahol 
huszonnégy csapat méri 
össze tudását két helyszínen, 
Budaörsön és Érden. A házi-
gazda magyar válogatott sor-
solás alapján a német, az oszt-
rák, a norvég, a venezuelai és a 
gaboni csapattal került egy cso-
portba, velük méri össze erejét 
a rangsor eldöntése érdekében. 
A magyar válogatott mérkő-
zéseit a SportKlub élőben 
közvetíti.

A rendezvényt szervező Magyar Kézilabda 
Szövetség egyik elsődleges stratégiai fel-
adata a magyar kézilabda jövőjének, 
az utánpótlás nevelésének elősegítése. 
A 2013-as U19 világbajnokságon a jövő 
magyar férfi felnőtt válogatott kézilabdá-
zói játszanak. 

Az esemény jelentőségét emeli, hogy 
az ifjúsági világbajnokságok történetében 
ez lesz az első alkalom, amikor a tornát 
a felnőtt versenyek mintájára bonyolít-
ják majd le: a csoportokból az első négy 
helyezett jut tovább a nyolcad döntőbe, 
az ötödikek és hatodikak pedig a 17-24. 
helyért folytathatják. A csapatok a 3.-tól 

a 24.-ig valameny-
nyi helyezésért lejátsz-

szák a mérkőzéseket 
az augusztus 23-i 
döntő előtt. 
A rendezvényt 

a magyar kormány 
kiemelten, ötven mil-

lió forinttal támogatja, de 
Budaörs is tizenöt millió 
forinttal járul hozzá a költ-
ségekhez.

Sorsolás alapján a világ-
bajnokság csoportbeosztása:

A-csoport (Budaörs): Dánia, 
Egyiptom, Fehéroroszország,               
Japán, Szerbia, Chile.

   B-csoport (Budaörs): 
Svédország, Szlovénia, Katar, Tunézia, 
Dél-Korea, Románia.

C-csoport (Érd): Spanyolország, 
Horvátország, Argentína, Brazília, Angola, 
Franciaország.

D-csoport (Érd): Németország, Ausztria, 
Magyarország, Norvégia, Venezuela, 
Gabon.

A sorsolás alkalmával Kovács Áron és 
a Káosz Központ bemutatta a világbaj-
nokság indulóját, a „Legenda leszek” című 
dalt, valamint az eseményen debütált a 
dal klipje is, amelyben a felnőtt váloga-
tott tagjai közül Nagy László, Császár 

Gábor, Mikler Roland, Szöllősi Szabolcs 
és Ancsin Gábor is szerepelt.

A világbajnokság olyan nemzetközileg 
is elismert, színvonalas, izgalmas sportese-
mény lesz, amelyet fiataloknak szóló, ill. 
családi sport- és szórakoztató rendezvé-
nyek tesznek majd még színesebbé és von-
zóbbá, és aktív részvételre, helyszíni szur-
kolásra buzdítanak. 

Június 28-án a budaörsi városháza aulá-
jában kiállítást nyitottak a világbajnok-
ság embermagasságú, a szervezők sze-
rint szürkemarhákra emlékeztető hiva-
talos kabalafiguráiból, amelyeket diákok 
öltöztettek az V. IHF Férfi U19 Kézilabda 
Világbajnokság résztvevő országainak jel-
legzetességeibe. A budaörsi Hermann Ottó 
Általános Iskola harmadik helyezést ért el 
a norvég, míg a kreatív versenyt a csepeli 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola hatodi-
kosai nyerték a svéd szürkemarhával.  

A kiállítás megnyitóján Sánta Áron, a 
budaörsi vb szervezőbizottságának elnö-
ke kiemelte, Budaörs történetének leg-
nagyobb sporteseménye lesz az ifjúsá-
gi kézilabda VB, hiszen a világ huszon-
négy országából érkező közel 600 sportoló 
hatalmas sportdiplomáciai siker, amellyel 
Budaörs felkerülhet a sport világtérképére.

Bővebb információk 
a www.handballhungary2013.com 

oldalon találhatók.
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Elismerést 
kaptak

Június 19-én rendkívüli képviselő-testü-
leti ülés keretében adták át a 2013. évi 
Budaörs Egészségügyéért díjat és a Szakály 
Mátyás Pedagógus emlékérmet. Díjat 
kapott Dr. Gombos Katalin szemész szak-
orvos és Dr. Winkler Vilmosné asszisz-
tens (Budaörsi Egészségügyi Központ). 
Emlékérmet vehetett át Pleván Jánosné 
tanár (1. sz. Általános Iskola), Pethő 
Zoltán tanár (Herman Ottó Általános 
Iskola), Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna, 
a Budaörsi Nevelési Tanácsadó volt veze-
tője, Dr. Bothné Faragó Zsuzsanna tanár 
(Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola). 

A Vakok és Gyengén látók Közép-
magyarországi Regionális Egyesülete által 
kiképzett 19 közösségi mentor öt hóna-
pos, intenzív és komplex képzése május 
végén fejeződött be: az EU támogatásával 
létrejött program résztvevői többek között 
közösségi alapkompetenciákat, közösség-
építést, közösségi forrásteremtést és látás-
sérülteknek szóló informatikai ismereteket 
tanultak, illetve szupervízióban is részt vet-
tek. A kiképzett mentorok immár az egye-
sület alkalmazottaiként keresik fel saját 
kistérségüket, ahol a helyi igényeknek meg-
felelően felkutatják, közösséggé formál-
ják az ott élő vak, gyengén látó és más 
fogyatékos embereket. A mentorok felada-
ta nemcsak ezen közösségek összetartása és 

működtetése, hanem érdekeik megjeleníté-
se és képviselete a többség, illetve az önkor-
mányzat felé. A mentorok így hozzák létre 
lépésről lépésre a szolidaritás kis szigeteit, 
ahol a fogyatékos személyek életminősége 
ugrásszerűen javul, társadalmi integráció-
juk valósággá válik.

A budaörsi mentor Kardos Zoltán,
akivel az alábbi e-mail címen lehet felvenni 
a kapcsolatot: Lampas.budaors@gmail.com

Készen állnak a közösség lámpásai

Budaörs önkormányzata pályázat útján 
vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a védett értékeket fenntartó tulajdono-
soknak, hogy segítse fenntartási köte-
lezettségük teljesítését.  E célra a város 
2013. évi költségvetésében negyvenmil-
lió forintot különített el.

Támogatott célként kiemelt helyen sze-
repelnek a külső megjelenés javítására, 
az eredeti állapot helyreállítására irá-
nyuló munkák, de természetesen nagyon 

fontos az ezeket megalapozó szigetelési, 
megerősítési, tetőjavítási, korszerűsítési, 
balesetveszély-elhárítási, engedélyezett 
munkálatok segítése is.

A pályázati anyag 2013. május 20-tól 
folyamatosan és ingyenesen átvehe-
tő a Budaörsi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, 
Szabadság út 134.). Az első benyújtási 
határidő július 2. volt, a második 2013. 
október 1. 16 óra a polgármesteri hiva-
tal főépítészi irodáján.

Helyi értékvédelmi támogatás 

Pályázat helyi 
kiadványok támogatására
Budaörs nyílt pályázatot hirdet a település 
kulturális életét gazdagító, kiemelt értéket 
képviselő helyi kiadványok megjelenésének 
támogatására. Olyan nyomtatott sajtóter-
mék kiadását támogatják, amely feldolgoz-
za Budaörs helytörténeti, természeti, gazda-
sági, néprajzi, művészeti és kulturális érté-
keit, bemutatja a város történeti múltját és 
jelenét. A város az arra érdemes pályázatok 
között összesen kétmillió forintot oszt szét.

Harminc millió forint 
a civileknek

A 2013. évi költségvetésből 33 egyesü-
let és 16 alapítvány kapott nyílt pályázat 
keretében 30 millió forintot.
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Aláírták a szennyvíz-elvezetési 
projekt támogatási szerződését

Aláírták a Budapest komplex integ-
rált szennyvízelvezetése elneve-
zésű projekt támogatási szerző-
dését a főváros és a Budapest-
Budaörs Szennyvízelvezetési Beru-
házó Önkormányzati Társulás. 
A beruházásban 2015-ig 237 kilomé-
ternyi csatorna épül a fővárosban és 
az agglomerációban. A beruházás meg-
oldja Nagykovácsi és Remeteszőlős 
szennyvíz-elvezetési problémáit is.

Tizenhat kerületben mintegy 14 ezer 
ingatlant érint a projekt, csaknem 
20 ezer háztartási kapcsolatot építe-
nek ki. Az érintett kerületek az építési 
költségek hat százalékának megfizeté-
sét vállalták. A projekt nettó összkölt-
sége 34,1 milliárd forint, ebből az uniós 
támogatás 27,6 milliárd forint.     

Az uniós és a hazai jogszabályok 
értelmében Budapesten és környékén 
teljes körűen meg kell oldani a csa-
tornázást. Nagykovácsi, Remeteszőlős, 
Budakalász, Üröm, Gyál, Vecsés, 
Üllő, Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa 
- Budaörssel kiegészülve - alkot egy 
szennyvízelvezetési agglomerációt, az 
ott keletkező szennyvíz tisztítását az 
észak-pesti, a dél-pesti és a közpon-
ti szennyvíztisztító telepeken végzik. 
Az agglomerációt is magában foglaló 
társulás célja, hogy Budapesten és kör-
nyékén minél nagyobb számban bekap-
csolják a vezetékes szennyvízelvezetés 
és tisztítás rendszerébe a csatornázatlan 
lakásokat. 2015-ig 237 396 folyóméter 
csatorna és több mint 13 ezer csatorna-
bekötés épül, ami 42 ezer lakosnak biz-
tosítja a szolgáltatást. 

Kitüntetések 
Biatorbágyért

Biatorbágy városa Palovics Teréz óvo-
davezető munkásságát ismerte el a 
„Biatorbágyért” kitüntetéssel ebben az 
évben. Közel negyvenévnyi óvónői pályá-
ján példaértékű elhivatottsága, becsü-
letes, csendes, kitartó munkavégzése 
nyomán felépített, jól működő intéz-
mény, a Benedek Elek óvoda mellett 
meghatározó szerepet vállalt az óvodai 
Örökmozgó Alapítvány létrehozásában is. 
A biatorbágyi katolikus közösség és kez-
detektől a Pászti Miklós Vegyes Kórus 
tagja. 2007-ben Pest Megye önkormány-
zata Arany János Pedagógiai Díjjal tün-
tette ki Biatorbágyon évtizedes, hagyo-
mányőrzésen alapuló óvodapedagógusi, 
példaértékű óvodavezetői tevékenységé-
ért, a gyermeknevelésben végzett kiemel-
kedő szakmai és közösségi munkájáért.

Biatorbágy Városért Életműdíjjal 
Hagyó Józsefet és posztumusz Pintér 
Józsefnét tüntették ki.

Hagyó Józsefet 1955-ben szentelték 
pappá. 1962-ben többedmagával perbe 
fogták, és bebörtönözték. 1963-ban 
amnesztiát kapott, de folytatta a hittan-
oktatást, ezért egy év múlva ismét börtön-
be került. 1968-as szabadulása után lett 
szerzetes. Kerámiaműhelyt alapított, majd 
létrehozta a Kemence Alapítványt, amely-
lyel megalapozta a fogyatékosok nappa-
li ellátását Biatorbágyon a Táncsics utcai 
nappali foglalkoztatóban. Gyakran vál-
lal kisegítést a biai és torbágyi plébánián. 
A helyi társadalmi és kulturális életben való 
részvételéért 2005-ben Dévay Gyula köz-
művelődési díjban részesült Biatorbágyon. 
Pest megye Önkormányzata 2007-ben a 
„Szegényekért és Elesettekért” díjjal tün-
tette ki. Élete, papi tevékenysége erköl-
csi példakép.

Pintér Józsefné 1951-ben kezdte óvó-
női pályafutását, 1954-től nyugdíjazásá-
ig Biatorbágyon. Kiváló szakmai mun-
kájáért 1985-ben Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet, majd több évtizedes példa-
mutató szolgálatáért 1995-ben Pedagógus 
díjat kapott. Idén tavasszal, életének 
83. évében hunyt el.

A jelenleg hatályos önkormányzati tör-
vény szerint közterület vagy közin-
tézmény nem viselheti olyan személy 
nevét, aki a XX. századi önkényural-
mi politikai rendszerek megalapozásá-
ban, kiépítésében vagy fenntartásában 
részt vett. Ennek megfelelően Pátyon a 
Somogyi Béla utca, a Bacsó Béla utca, 
Mocsay Gyula utca és a Sziklai Sándor 
utcák átnevezése került napirendre a 
május végi testületi ülésen. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia hivatalos köz-
leményt adott ki azokról 
a személyekről, akiknek 
a neve politikai diktatú-
rákhoz köthető. Ez alap-
ján Somogyi Béla, Bacsó 
Béla személye nem kifo-
gásolható, Mocsai Gyula 
nevét valószínűleg cse-
kély ismertsége és jelen-
tősége miatt a közlemény 
nem tartalmazza. Sziklai 
Sándor nevét azonban 
nem viselheti közterület.

Bacsó Béla (1891-
1920) író, újságíró a 
Kassai Napló, 1919-
től a szociáldemok-
rata Népszava munkatársa volt. 
A Tanácsköztársaságban politikai szere-
pet nem vállalt, csak halálának körül-
ményei (Somogyi Bélával együtt hurcol-
ták el szélsőjobboldali különítményesek) 
és nevének későbbi felhasználása a kom-
munista propagandában tették őt „kom-
munista mártírrá”, s emiatt használták a 
nevét a kommunista diktatúra idején köz-
területek elnevezésére.

Somogyi Béla (1868-1920) 1905-től 
a szociáldemokrata Népszava újságírója 
volt. A Tanácsköztársaságban elvi fenn-
tartásai miatt szerepet nem vállalt. A 
Tanácsköztársaság után a Népszava fele-
lős szerkesztője lett. Csak halálának körül-
ményei és nevének későbbi felhasználása 
a kommunista propagandában tették őt 
„kommunista mártírrá” és utcákat is emi-
att neveztek el róla. 

Mocsai Gyula pátyi kommunista volt, 
aki pátyi társaival, Nyerges Gáborral, 

Nyitrai Lajossal, Pál 
Sándorral és Fekete 
Sándorral a közeledő 
szovjet hadsereg foga-
dására szervezkedett, s 
emiatt letartóztatták.

Sziklai Sándor 
(1895-1956), aki-
nek a nevét az akadé-
miai közlemény kife-
jezetten nem javasol-
ja névadásra, 1919-ben 
vöröskatona volt, har-
colt a spanyol polgár-
háborúban, a máso-
dik világháború alatt 
a Szovjetunióbeli 
magyar partizánisko-
la tanára lett. 1953-tól 

1956-ig a Hadtörténeti Intézet igazga-
tója, ezredes. Az 1956-ot követő kom-
munista mártírológia egyik legfontosabb 
szereplője a „véres ellenforradalmi ter-
ror” egyik áldozataként. Apósával együtt 
1956. október 26-án halt meg nehezen 
tisztázható körülmények között. – írja a 
közlemény, de a részletekről ennél sokkal 
többet tudhatunk meg a fiatal budakeszi 
történész, Speck István tanulmányából, 

Sziklai Sándor helyett 
Benedek Eleket választották

amelyet a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
2011 októberében az 55. évfordulóra 
megjelentetett. A fényképekkel gazdagon 
illusztrált kötetben a szerző meggyőző-
en mutatja be az ezen a napon budakeszi 
Fő utcai házában az apósát, Kiss Lajost 
meggyilkoló, Márity Lászlót halálosan 
megsebesítő, majd öngyilkosságot elkö-
vető Sziklai Sándor ezredes „hősi halot-
tá” nyilvánításának folyamatát. Az ügy 
kapcsán tizenhét fiatalt ítéltek el, közü-
lük tizenhat budakeszi lakos, hat halá-
los ítéletet hoztak, amiből kettőt (Takács 
Kálmán és Bokor János esetében) végre 
is hajtottak.

Koós Hutás Katalin
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 Speck István

A SZIKLAI-ÜGY  
Budakeszi, 

1956
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Új arculat – saját forrásból
Telki főutcájának képe alaposan meg-
változott az elmúlt önkormányza-
ti ciklusban. A munkálatokról Deltai 
Károllyal, a falu polgármesterével 
beszélgettünk.

– Tavaly felújították a főutcát és környékét a 
Tulipán utcai körforgalomtól a Pajtáig. A több 
mint százmilliós önerős beruházást tavaly ősszel 
adták át. A főutca mentén ismét jelentős mun-
kák folynak. Mi történik most?
– Telki Budakeszi és Budajenő felé eső 
kapujában, ezúttal a Fő utca - Hóvirág 
utca csomópontját építjük át, melynek 
során új gyalogátkelőhely, forgalomcsil-
lapító szigetek, autóbusz-megállóhely 
öblök, kapcsolódó járda- és útszakaszok 
jönnek létre, a Hóvirág utca és a körfor-
galom között a temető területén pedig új 
járda és közvilágítás is épül. A főút érin-
tett szakasza új burkolatot kap. A beruhá-
zás önerős, mintegy negyven millió forint-
ba kerül. 
A Budajenői úton új gyalogátkelőhely, for-
galomcsillapító szigetek, buszmegállóöb-
lök, járdák épülnek, a Budajenői út érin-
tett része új burkolatot kap, összesen 20 
millió forintért.
Harmadikként rendezzük a Muskátli 
utcai csomópont helyzetét. A jelenlegi 
beruházás a közműkiváltásokat és magát 
a körforgalmat ugyan nem tartalmazza, 
de a biztonságos közlekedéshez szükséges 
elemeket igen, mint három zebra, közvilá-
gítás, külön buszmegállópár az iskolához. 
A Völgyrét fejlesztéséhez szükséges köz-
műkiváltás a tervek szerint utólag is kivi-
telezhető, csak minimális bontásra lesz 
szükség. A beruházás közel negyvenmil-
lió forint, s amint lehetőségünk nyílik rá, 
a második ütemben a körforgalom hiány-
zó részeit is megépítjük.
A telki főutca rendezése már az előző 
önkormányzati ciklusban megkezdő-
dött, azóta újabb és újabb beruházások-
kal töltjük ki a még hiányzó hézagokat. 
Szeretnénk, ha még egyszer nem történ-
ne Telkiben olyan halálos közlekedési bal-
eset, mint egy tavaly decemberi estén, 
amikor a falu Budakeszi felőli bejáratánál 
két buszmegálló között átkelő 52 éves fér-
fit gázoltak halálra. Azóta itt zebra, for-
galomlassító sziget, járda és közvilágítás 
is kiépült.
A célunk, hogy a telki fő utca teljes hosz-
szában rendezett legyen, a főutcai járdák 
is összefüggőek legyenek és a közintézmé-
nyeink is gyalogosan, autóval is könnyen 
és biztonságosan megközelíthetőek legye-
nek. A járdaprogramunkat fontos közös-
ségteremtő eszköznek is tartjuk, hiszen 
a szép tereink és intézményeink mellett 
egy faluban az is fontos, hogy a lakosok 
kényelmesen és biztonságosan gyalog is 
bejárhassák a települést.
– A járások megalakulása milyen változást 
hozott Telki önkormányzatának életében?
– Érdemi változás nem történt. Az építés-

hatóságot elvitték, aminek vannak előnyei 
és hátrányai, létszámban semmilyen vál-
tozás nem történt, annyira kis hivatal vol-
tunk és annyira csökkentett létszámmal és 
takarékosan működtünk.
– Legutóbbi beszélgetésünkkor komoly aggodal-
makat fogalmazott meg az iskola átadásával 
kapcsolatban, mivel féltették az intézmény szín-
vonalas működését biztosító, eddig az önkor-
mányzat által finanszírozott extra szolgáltatá-
sokat. Hogyan sikerült az érdekeiket megvédeni 
az átadás-átvételben?
– Telki számára az oktatás központi kér-
dés, sok pénzt és energiát is szántunk 
rá. Miközben tisztában 
vagyunk azzal, hogy szá-
mos településnek az elő-
nyére válik az iskolák szak-
mai irányításának jelenle-
gi átalakítása, de nekünk 
Telki érdekeit kell képvi-
selnünk, s mi az átszerve-
zéssel a már elért vívmá-
nyainkat féltettük. A jelen-
legi helyzet jobb, mint ami-
től tartottunk, de még min-

dig vannak olyan részletkérdések, amiket 
még nem sikerült rendeznünk megnyug-
tatóan. Például számos olyan szolgálta-
tást biztosít az iskolánk (pszichológus, 
logopédus, gyógytestnevelés…), aminek a 
rendszerét mi már kiépítettük, de az álla-
mi ellátórendszer ezek biztosítására még 
nem állt fel. A már elért eredményeinket 
nem adjuk fel, átmenetileg akár a finan-
szírozását vállaljuk addig, amíg az illeté-
kes intézményfenntartó azokat is biztosí-
tani nem tudja. A Klebersberg intézmény-
fenntartóval jó a kapcsolatunk, az iskola 
fő erősségeit, mint a kétnyelvű oktatás és 
a sakkoktatás, amely várhatóan országos 
programmá növi ki magát, a terveinknek 
megfelelően tudjuk továbbra is folytatni. 
Folyamatosan fésüljük össze a törekvése-
inket a törvények adta lehetőségek meg-
találásával, ami azért időigényes feladat.
– A Budaörsi Kistérségi Társulás megszűné-
sével terveznek-e részvételt önkormányzati tár-
sulásban?
– A Budaörsi Kistérségi Társulás pénzügyi 
elszámolási viták miatt még két hónapig 
nem szűnik meg, de működésről ebben 
az esetben már nem beszélhetünk. A kis-

térségi társulások közös feladatellátását 
az állam kiemelt normatívával támogatta. 
Az ezután létrejövő önkormányzati társu-
lásokban az állami normatíva, mint for-
ráslehetőség már nem szerepel, ezért ala-
posan meggondoljuk, milyen társuláshoz 
milyen projektek megvalósulása érdeké-
ben csatlakozunk. A Budaörsi Kistérségi 
Társulás helyett szerveződő Buda környé-
ki Önkormányzati Társulás eddig hoz-
zánk elérkezett együttműködési ajánlatai-
ban Telki nem érdekelt. Telkinek komoly 
érdekei fűződnek viszont a települést 
Budakeszivel összekötő erdei kerékpár-

út megvalósításához 
és a térségi integrált 
kamerarendszer kiépí-
téséhez, amelyre eleve 
csak települési közös-
ségek pályázhatnak, 
s amelynek a kiírá-
sát már évek óta vár-
juk. Ezek megvalósu-
lása érdekében készek 
vagyunk csatlakozni.
– Megszűnik a telki kór-
ház. Váratlanul érte 
Önöket ez a hír?
– Igen, annak ellenére, 

hogy a kórház sorsa évek óta bizony-
talan, az erről szóló híreszteléseket 
eddig nem vettük komolyan. A kór-
ház épületét vették meg, egyelőre 
nem tudjuk, hogy ki és milyen céllal.
– Mennyire befolyásolja ez az egészségügyi 
ellátást Telkiben?
– A járóbeteg-ellátással kapcsolatos 
ellátások a kórház Budakeszi úti épü-
letébe kerülnek át, az önkormányzat-
tal e szolgáltatások (munkaegészség-
ügy, iskolaegészségügy, egészügyi fel-

világosítás) igénybevételére kötött meg-
állapodás egyelőre érvényben marad, s 
a Budakeszi úti épületben igényelhe-
tők. A telki kórház hozzátartozott az 
imázsunkhoz, megszűnése átmeneti adó-
bevétel kiesését okoz, a kórház nyújtot-
ta egészségügyi szolgáltatások elkerültek a 
településről, s bár kis számban, de munka-
helyeket is veszítettek a telkiek, Sajnáljuk, 
hogy így alakult.
– Felavatták telki első modern kori köztéri szob-
rát, a mandulás kislányt.
– A Takács Zoltán, korábbi alpolgármes-
ter magánfelajánlásából készült szobrot a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem szob-
rászati tanszékének végzős hallgatóinak a 
pályamunkái közül választottuk ki ember 
és természet jelszóval. A zsűriben a helyi 
főépítész, a szobrászati tanszék vezető-
je, a mecénás és jómagam, mint a telki-
ek szoborra leadott szavazatai eredményé-
nek képviselője. A zsűri választásával azt 
hiszem mindenki elégedett, már legenda 
is született, hogy amelyik diák iskolába 
menet megsimogatja a szobrot, remény-
kedhet abban, hogy aznap nem felel.

Koós Hutás Katalin
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2013. július?Budajen�, Tök, Remetesz�l�s

A „Jövő nyomában” mottóval elkészült 
a Magyar Urbanisztika Tudásközpont 
Nonprofit Kft. koordinálásával a 
Magyarországi Falumegújítási Díj 
2011 és 2012 pályázatok kitüntetett 
pályaműveit tartalmazó összefoglaló 
kiadvány kézirata. A díj első helyezett-
jeként Újszilvás és Kunsziget képvisel-
ték hazánkat a nemzetközi versenyen. 

A pályázatot két éves ciklusokban rende-
zik Magyarországon, hasonlóan a nem-
zetközi szintű Európai Falumegújítási 
Díjhoz. A pályázatban külön díjaz-
ták a falufejlesztés és falumegújí-
tás területén kiemelkedő falvakat, így 
Bakonyszombathely, Bicsérd, Komlóska, 
Kunszállás, Kunsziget, Paloznak, 
valamint Budajenő, Csikóstöttös, 
Gyöngyössolymos, Megyer, Petőfiszállás 
és Rábapatona szerepelt a legjobbak 
között. Közülük kiemelkednek azok a fal-
vak, melyek a fenntartható fejlődés eléré-
sét öko-falu modell útján valósítják meg: 
zöld óvodával, bio kazánokkal és megúju-
ló energiák felhasználásával teszik még 
élhetőbbé a környezetet. A falumegújítást 
folytató települések közművelődési cent-
rumok létesítését, az infrastruktúrát érin-

tő beruházások kivitelezését, valamint a 
már meglévő szolgáltatások korszerűsíté-
sét és bővítését állítják előtérbe.

A települések régiók szerint indul-
nak. A falumegújítás több területén elért 
példaszerűen jövőbe mutató fejlesztési 
munkájáért Pest megyében a második 
helyen Budajenőt díjazta a belügyi és 
a vidékfejlesztési tárca a Magyarországi 

Falumegújítási Díj 2011 pályázaton, s 
ezzel a falu továbbjutott az országos for-
dulóra. A pályázati anyagban Budajenő 
részletesen ismertette a település lakossá-
gi összetételét, az utóbbi idők változása-
it, a település gazdasági helyzetét, fejlődé-
sét, infrastrukturális állapotát, civil szerve-
zeteinek működését, környezetének álla-

potát, kulturális és építészeti örökségé-
nek védelmét és egyéb, a pályázati kiírás-
ban meghatározott adatokat. Az anyag 
elkészítését Lázár Miklós alpolgármes-
ter kezdeményezte, a kidolgozásban Kuli 
László és Lévainé Pápai Luca képvise-
lők, dr. Mátéffy Anna főépítész, Légárné 
Gulyás Rita településfejlesztési főtanácsos 
és Draskóczy Gergely budakeszi építész 

vettek részt.
A Pest megyei Újszilvás szellemi és 

anyagi erőforrásainak köszönhetően 
büszkélkedhet a Falumegújítási Díj első 
helyezésével. A község a hungarikumok 
gyártásában fontos szerepet tölt be: 
ágyas pálinka gyártásáról, mézkészít-
ményeiről, húsfeldolgozó üzeméről és 
péktermékeiről is híres. A nemzetközi 
mezőnyben második lett, az első helyen 
a svájci Vals végzett. 

A projekt az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) kere-
tében zajlott. A kiadvány a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének 
értékelése és javaslata alapján, az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.

Budajenő Magyarország legkiemelkedőbb falvai között 

Eladta Telkiben a kórház épületét, és 
megszünteti száz ágyas fekvőbeteg-ellá-
tását a Telki Kórház Kft. - tájékoztat-
ta közleményében az intézmény június 
26-án az MTI-t. A Pest megyei faluban 
az egész kórház bezár július 10-ével, így 
a járóbeteg-rendelések és az ambuláns 
ellátások is megszűnnek a településen.

A kórháztól több ellátást átvesz a társa-
ság budapesti, a Budakeszi úton található 
járóbeteg-rendelője, ahol így várakozási idő 
nélkül elérhető a laboratórium, a képalko-
tó diagnosztika. A 32 felnőtt- és 17 gyer-
mekszakrendelés mellett a jövőben altatá-

sos endoszkópos vizsgálatokat és sebészeti 
kisműtéteket is végeznek majd ott. 

Telkiben a kórház megszüntetésének oka 
a tulajdonos, Kovács Gábor szerint az, 
hogy az intézményt a jelenlegi egészség-
ügyi struktúrában nem lehetett volna belát-
ható időn belül nyereségessé tenni. A társa-
ság közleménye szerint a kórház üzemel-
tetése valójában soha nem hozott nyeresé-
get, az elmúlt 15 évben jelentős összegek-
kel kellett hozzájárulni évente a működés 
fenntartásához.

A Telki Kórházat 1998-ban alapítot-
ta Kovács Gábor azzal a céllal, hogy hála-
pénztől mentesen, az egészségügyre jellem-

ző sorban állás nélkül, szigorú számlaadá-
si fegyelem mellett piaci alapon működő, 
minőségi ellátást nyújtó intézményt alakít-
son ki. Azóta több mint 50 ezren vették 
igénybe a kórház szolgáltatásait. 

Az állami ellátórendszerben a várakozá-
si idők növekedése és az ellátás színvona-
lának romlása miatt sokáig töretlen igény 
mutatkozott a kórházra, de az állami és 
a magánbiztosítók társfinanszírozásának 
hiányában a kórház az elmúlt 15 évben - 
rövid időszakoktól eltekintve - vesztesége-
sen működött, a tulajdonos Kovács Gábor 
ezért döntött az eladás mellett.

 MTI/Iránytű

Megszűnik Telkiben a magánkórház

A Dojo Lovász végső sikerével zárult 
a harmadik alkalommal megrendezett 
Budajenő Kempo Kupa májusban. Az 
országos bajnokság első fordulójaként 
elismert rendezvényen a Jász Kempo 
lett a második, a házigazda egyesület 
pedig a harmadik. Végeredmény: 1. Dojo 
Lovász SKE; 2. Jász Kempo Karate Klub; 
3. Budajenő Kempo Klub; 4. Mad Max 
Dojo Bicske; 5. Felcsúti Fehér Tigrisek 
Kempo HSE; 6. Combat “D” SC

Az országos bajnokság második fordu-
lóját június 1-jén rendezték Felcsúton, 
mely egyben nemzetközi kempo viadal is 
volt. A verseny a Kornély György vezette 
Bicskei Harcosok Kempo HSE győzelmét 
hozta. Második helyen a Felcsúti Fehér 

Tigrisek végeztek, a bronzérmes pozíciót 
pedig a Budajenő Kempo Klub szerezte 
meg. Végeredmény: 1. Bicskei Harcosok 
Kempo HSE; 2. Felcsúti Fehér Tigrisek 
Kempo HSE; 3. Budajenő Kempo Klub; 4. 
Mad Max Dojo Bicske; 5. Fujimoto-Dojo 
Soroksár; 6. Thai-Qi Klub Újfehértó

Az országos bajnokság harmadik fordu-
lóját június 22-én rendezték Csomádon. 
Az I. Csomád Kupa Harcművészeti 
Fesztiválon huszonegy csapat száz ver-
senyzője vett részt. A szabadtéri viada-
lon a kempo mellett olyan más stílusbe-
li harcosok is megmérettették magukat, 
mint a kick-box, a taekwondo, az aikido 
és a karate elkötelezettjei. Végeredmény: 
1. Firewolf; 2. Dojo Lovász SKE; 3. SVSE; 

4. Mad Max Dojo Bicske; 5. Aladin Hero 
Team (Románia); 6. Vitfit Veresegyház

Az országos bajnokság negyedik fordu-
lóját Szigethalmon rendezik szeptember 
28-án.                  (forrás: www.pecsu.hu)

Budajenői kempo sikerek
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2013. július?Zsámbéki hírek 

Az 1988 októberében az akkor még 
létező vasfüggöny ellenére hivatalossá 
tett partnerkapcsolat Wettenberggel a 
legrégebbiek közé tartozik még orszá-
gos viszonylatban is. A magyarorszá-
gi németek országos hetilapja is cím-
lapon tudósított róla. Zsámbékról és 
Tökről közel hetvenfős delegáció uta-
zott Wettenbergbe, hogy ezt a jeles 
napot barátok és rokonok méltón és 
közösen ünnepeljék.

A Hessen tartományban fekvő Wettenberg 
községre, mint partnertelepülésre, nem 
véletlenül esett a válasz-
tás. 1946-ban, mikor 3700 
zsámbéki kényszerült elhagy-
ni az otthonát a kitelepítés 
következtében, többen ezen 
a környéken leltek befogadó 
közösségre. Egy emléktábla 
őrzi az akkor befogadott csa-
ládok nevét a Heimatverein 
Zsámbék wissmari épületében. 
És bár hamar felépítették új 
házaikat, az „otthon” számuk-
ra mindig is Zsámbék maradt. 
Fontos volt számukra szülő-
földjük és az ottaniak sorsa. 
Épp ezért vált az 1986. szep-
tember 19-én Hessenben 
megalapított Heimatverein 
Zsámbék a kapcsolat-
felvétel és a partnerkap-
csolat motorjává. Zink 
Imre, első polgármeste-
rünk nagy örömmel fogad-
ta a wettenbergi Günther 
Feußner és Gerhardt 
Schmidt urak látogatását. 

A kitelepített zsámbékiak 
és a németek örömmel 
támogatták Zsámbék kez-
deményezéseit. Nagyon 
sok zsámbéki projektet 
segítettek wettenbergi gyűj-
tésből. Ekkoriban alakítot-
ták ki a látogatások kon-
cepcióját is: egymás kul-
turális csoportjai vendé-
geskedtek Zsámbékon és 
Wettenbergben. A cseredi-

ák program Bognárné Donovitz Mária 
koordinálásával is ekkor bontogatta szár-
nyait, majd vált olyan népszerűvé, hogy 
évente 50-50 diák ismerkedett a másik 
kultúrájával, életével, országával. A tűzol-
tók, a zsámbéki vörös kereszt, a zeneisko-
la mind-mind azon munkálkodtak, hogy 
mintaértékű partnerkapcsolat jöjjön létre. 
Az 1985-ben alakult Német Dalkör és az 
1994-ben létrejött Német Önkormányzat 
kapcsolattartóként működtek, hiszen a 
nyelvet akkoriban nem sokat értették. Így 
ők oroszlánrészt vállaltak a két település 
kapcsolatának működtetésében. 

Az idei jubile-
um ünnepélyes 
keretek között zaj-
lott. Már a hagyo-
mányos első estén 
is 300 ember 
jött el a wissmari 
B ü r g e r h a u s b a , 
hogy köszönthes-
sék magyar bará-
taikat. A másnapi 
lángossütésen az 
időjárás ellenére a 
magyar lángost és 
bort sokan keres-
ték. Harmadnap 

délelőtt Wetzlarba kirándult a delegáció, 
ahol a csodálatos belváros mellett a külön-
leges wetzlari dómot is megtekintették. 
Az este viszont az elmúlt 25 évről szólt. 

Gerhard Schmidt, aki több mint 20 évig 
volt Wettenberg polgármestere, egy igen 
hatásos és a két település közös éveit fel-
ölelő diashowban mutatta be Zsámbék és 
Wettenberg barátságának főbb mozzana-
tait, a kezdetektől napjainkig, személyes 
emlékeit alapul véve. 

Csenger-Zalán Zsolt, Zsámbék polgár-
mestere beszéde elején egy csendes emlék-
percet kért a jelenlévőktől, hogy tisztelet-
tel adózzanak Zink Imre, Johann Hain és 
minden olyan zsámbéki és wettenbergi 
polgár emlékének, akik tevékenyen részt 
vettek ennek a huszonöt éves kapcsolat-
nak az ápolásában, de már nem lehetnek 
velünk. Úgy vélte, hogy szolidaritás, tole-
rancia, egyéni szerepvállalás és felelős-
ség nélkül nem sikerült volna. Épp ezért 
még fontosabb, hogy ezen értékek mellett 
továbbra is fennmaradjon ez a barátság. 

Thomas Brunner, Wettenberg jelenlegi 
polgármestere beszédében kihangsúlyozta 
a zsámbéki németség és a Heimatverein 
Zsámbék szerepét és úgy vélte a 25 
év során elért eredményeinkkel közö-
sen tettünk európai otthonunk építéséért. 

Balog Kálmán, Tök polgár-
mestere és Bechtold János, 
a Német Önkormányzat 
elnöke is hasonló gondola-
tokkal méltatták a jubileu-
mot, melynek ünnepi műso-
rában fellépett a zsámbéki 
Tánc Sport Egyesület, töb-
bek közt egy csodálatos 
palotással és a standard 
táncosok bájos előadásával 
nyűgözték le a közönséget. 
Sándor Norberttől és Járfás 
Judittól, Tök képviseleté-
ben, olyan klarinételőadást 
hallhatott a közönség, 
amelyre minden bizonnyal 
még sokáig emlékezni fog-
nak. Sándor Dezső és zene-
kara páratlan hangulatot 
teremtett, hiszen a magyar 
zene nagy népszerűségnek 
örvend a világ minden táján. 

A Német Dalkör és a Lochberg 
Tánccsoport sváb-magyar, a szülőföldet 
idéző bemutatója pedig méltán koronáz-
ta meg az estét, melyért óriási vastapsot 
kaptak. 

Másnap a partnerkapcsolati tárgyalások 
mellett a wettenbergi és zsámbéki Vörös 
Kereszt közt létrejött barátság hivatalos 
dokumentumát írták alá, hogy a közösen 
eltöltött szép napok emlékeivel térhesse-
nek haza otthonaikban azzal a kívánság-
gal a szívükben, hogy ez a barátság még 
hosszú ideig fennálljon és a Jóisten békés 
utakon vezesse az ebben tevékenykedőke.                                     

                         Fuchs Sandra Titanilla
Fotók: Volkermattern 

25 éve testvér Zsámbék és Wettenberg 
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Programajánló 2013. július

Július 12. péntek 19 óra
MAROSSZÉKI FORGATÓS
a Budajenő-Telki Székely 

Kör előadása
a zsámbéki műv. házban.

Július 12., 21. és 28. péntek 19 óra
Tárlatvezetéssel egybe kötött

NYÁRESTI 
ORGONAKONCERTEK

a Duna parti Szent Anna 
templomban Budapesten

többek között 
Bednárik Anasztázia 
közreműködésével.

Nyáresti koncertek a biatorbágyi
 Café Chaplin Klubban

a biatorbágyi Faluházban.
Július 12. péntek, 20.30

RIPOFF RASKOLNIKOV - blues
Július 26. péntek, 20.30

RELAX LITE - jazz
Augusztus 2. péntek, 20.30
KISS ZOLTÁN és barátai 
(ZÖLD A BÍBOR BAND)
Augusztus 9. péntek, 20.30
JAMBALAYA - jazzrock

Július 13-14.szombat-vasárnap, 
10-18 óra

Nyitott Múzeumok 
Hétvégéje 

a zsámbéki romtemplomban, 
a lámpamúzeumban 

és a tájházban
Július 13. szombat 15 óra
Deák Zoltán előadása 

a zsámbéki romtemplom tör-
ténetéről a romtemplomban.

Július 13. szombat 10 óra
IHAJ FUHUN 

jazz-népzenei  tehetségkutató 
verseny döntője 

a zsámbéki műv. házban
A zsűri elnöke: Dresch Mihály

Házigazda: 
Maloschik Róbert 

(Zsámbék Jazz Open, 
Bartók Rádió)

18 óra
DRESCH MIHÁLY 
és Lukács Miklós,

az IHAJ FUHUN jazz-nép-
zenei tehetségkutató 
verseny győzteseinek 
koncertje a zsámbéki 

romtemplomnál
Belépőjegy: 1900 Ft, 
diákoknak: 1000 Ft.

Július 13. szombat, 20 óra
KECSKÉS MÓNIKA 

orgonaestje
k: Szirmai Jenő és Szávin 

Viktor trombitán
Következő előadás

Augusztus 3. szombat 20 óra 
BEDNARIK ANASZTÁZIA

Július 16. kedd 18 óra
ANTALFFY PÉTER 

történész előadás-sorozata
IV. Titkos kultuszok az 
ókorban Misztérium-

vallásokról, orgiavádakról
és az első keresztényekről
a budakeszi Erkel Ferenc 
Művelődési Központban

(Fő utca 108. 
Tel.: 23/451-161)

Július 11-12. 20 óra
Arany János: Toldi
R: Horváth Csaba

(Színház- és Filmművészeti 
Egyetem

IV. éves fizikai színházi
koreográfus osztály vizsga-

előadása)
Július 13-14. 20 óra

Agota Kristof: A nagy füzet
rendező: Horváth Csaba

(Forte Társulat)
Július 18-19-20. 20 óra

Osborn: Dühöngő
R: Beczásy Áron

(Manna Produkció, 
Zsámbéki Színházi Bázis)
Július 18-19-20-21. 20 óra

Öt ablak
a látás nyelvtana

R: Krzystof Žyliński
(Kompánia Színházi 

Társulat,
Zsámbéki Színházi Bázis,
a lengyel Teatr Jednego 
Wiersza,Artus Stúdió,

Lengyel Intézet)

Július 25-26. 20 óra
Zelei Miklós: Zoltán újrate-

metve
R: Vidnyánszky Attila

(Nemzeti Színház,
Beregszászi Illyés Gyula 

Magyar Nemzeti Színház, 
Zsámbéki Színházi Bázis)

Július 29. 21 óra
Szóló annak, aki a legköze-

lebb van
R:  Ondřej Novotný, Petr 

Míka, Tomáš Soldán
D’Epog Színház 

(Csehország)
Augusztus 2. 20 óra

Leea Klemola: Kokkola
felolvasószínház
R: Erdeős Anna

(A végzős rendező kaposvá-
ri színész

osztálytársaival közös elő-
adása.)

Augusztus 10-11.
A határokon túli és hazai 

amatőr színjátszók
XXI. fesztiválja

ZSÁMBÉKI SZÍNHÁZI BÁZISNyelvi játékaink IV.

AZ ELŐZŐ HAVI FELADVÁNY MEGOLDÁSAI:

Mi a poslár? Kard, vágófegyver.
Oda: madár az égen, vissza: férjed(volt régen): daru – urad  
A homonimaversikére a legjobb megoldás a következő volt: 
Hiába vagy angol követ,
Hozzád vágok egy nagy követ!
(Ha a rendőrség nem követ...)

E HAVI FELADVÁNY:
Képrejtvény: vallási közösség

Kancsalrím:
Példa: Áll már az odúja fala, de ráment az ideje fele.

A feladvány: E házban szemtelen, lökött,
Már eddig ……………….
Alkosson kecskerímpárokat!

Kedvcsináló: 
Eltörték a széked négyen, nekik játék, néked szégyen .
Rárivall egy fríz a gallra: Hogy került a gríz a falra?
Kell-e minden csámpás lónak átkeléshez lámpás csónak?

A megfejtések beküldési határideje július 25. 
Cím: Buda környéki Iránytű szerkesztősége 

2092 Budakeszi, Pf. 136. vagy szerkesztoseg@
budakornyekiiranytu.hu

Eredményhirdetés az összesített eredmények alapján 
az októberi lapszámban.

A Buda környéki Iránytű és a Tinta Könyvkiadó hatrészes 
közös játékán a nyertes a kiadó Grétsy László: Nyelvi játéka-
ink nagykönyve című kiadványát kapja ajándékba.
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Július 20. szombat, 15 óra
A DIDERGŐ KIRÁLY 

mesejáték 
az Ákom-Bákom Bábcsoport 

és a KoMod Színház 
közös előadásában

a zsámbéki műv. házban.
Július 25. csütörtök, 18.30

A Cincinnati (USA /Ohio) 
Dunamenti Sváb 
Ifjúsági Csoport 

GÁLAESTJE 
a zsámbéki romtemplomnál

 (rossz idő esetén 
a művelődési házban)

Bővebb információ: 
www.mizsambekunk.hu
Tel.: 06 20 665 9464

Az ötven éves kulturális 
egyesület szülőföld-turnéján 
őseik hagyományait és ame-

rikai showtáncokat mutatnak 
be Ulm, München és Bécs 

után Zsámbékon is. 
Szervező a Lochberg 

Tánccsoport.
www.facebook.com/

LochbergTanccsoport
www.schambek.eoldal.hu

Július 26. - 28. 
PERBÁLI BÚCSÚ

Július 26. péntek 18 óra
A Maklári József Kórus 

hangversenye
a közösségi házban.

Július 27. szombat 18 óra
Dobrovitz Zita kiállítása 

a plébánián
19 órától

Zene és tánc 
a Kövér Hattyúk zenekarral

a plébániakertben
Július 28. vasárnap 10.30

Ünnepi szentmise 
a Szent Anna templomban.

A szentmise után 
a Perbálért emlékérmek 
átadása a Hősök terén.
Bélik Pál emléktorna

 a sportpályán
15 órától kézműves vásár, 

körhinta, játékok 

Majorett felvonulás
15.30 Kövér Hattyúk zenekar

17 óra a Budajenő-Telki 
Székely Kör felcsíki és 

marosszéki táncokat ad elő
18 óra Róka Szabolcs mesél

20 óra Ismerős Arcok koncert
22 óra Táncház 

a Kontáros zenekarral
a plébániakertben

Július 26. – augusztus 4. 
MŰVÉSZETEK VÖLGYE

Kapolcson 
Zenés versimpro 

Geszti Péter és Gryllus 
Dániel, Lackfi János, 

a Sebő együttes, 
Ferenczi György és a 

Rackajam,
Varró Dániel és a Kosbor, 

a Kaláka együttes, 
Herczku Ágnes és Sinha 

Róbert, a Makám együttes, 
Szalóki Ági, Palya Bea, 

Dés László és Eszterházy 
Péter, Hobo és Bandája 

közreműködésével.
Háromnapos hétvégi bérlet 

és napijegy is váltható.
Augusztus 9. – 23.
V. IHF Férfi U19 
KÉZILABDA VB 

Budaörsön
A magyarok az augusztus 

9-i nyitónapon 
Venezuela válogatottjával 

mérkőznek először, 
majd augusztus 14-én este 

Németországgal.
További részletek:

www.handballhungary2013.
com

ELŐZETES!

Augusztus 20. 10 óra
SZENT ISTVÁN NAPI 

ÜNNEPSÉG 
Budakeszina Szent István 

emlékműnél

Augusztus 25.
XIX. CSALÁDI NAP 

FESZTIVÁL 
a budakeszi vitorlázó reptéren

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1270 Ft, 15 szó felett szavanként 100 Ft.

• 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 
• 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
• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes ház-
hoz - szál lí tás sal. 
Elõ ren delés:  06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, akár 
bentlakással is. Empátia Iroda. 
Tel.: 06-30-869-9796, 
06-20-465-8458
• TV, VIDEO, rá dió mag nó, CD, 
le mez ját szó, táv sza bá lyo zó és ház-
tar tá si kis gé pek ja ví tá sa. Ke mény 
End re  Tel.: 06-23-455-251, 
06-20-971-1120 
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás 
csator-navizsgálat, csatornák, víz-
vezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő szi-
vattyú karbantartása. 
Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés 
érett sé gi re és kö zép fo kú nyelv-
vizs gá ra, tár sal gás anya nyel vû vel. 

OROSZ min den szin ten. 
MAGYAR kül föl di ek nek. 
Tel.: 06-23-453-217
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás diá-
koknak. Helyesírási, szövegértési 
problémák javítása, középiskolás 
felvételi előkészítés, érettségire fel-
készítés. Tel.: 06-30-639-5361
• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílás-
zárók felújítása.  Hőmegtakarítás, 
por és zaj elleni védelem! Nyílás-
zárók illesztése, zárak beállítása, 
cseréje. Nyugdíjasoknak, nagycsa-
ládosoknak 10% kedvezmény. 
Tel.: 06-30-644-2881
• REDŐNY, napellenző, szalagfüg-
göny, szúnyoghálók, reluxa gyártá-
sa, szerelése, javítása. Pontos, pre-
cíz munka, kedvező áron. 
Tel.: 06-70-268-9591
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, mo-
nitor, HIFI, kamera, házi mozi, 
erősítők, mikrosütő gyors szerviz. 
Hétvégén is hívható. 
Tel.: 06-70-246-5049 
• ELADÓ TELEK Budakeszin, belte-
rületen, az Árnyas utca és a Bem 
utca sarkán, 2 x 1111 m², külön 
vagy egyben. Tel.: 06-23-450-338
• BEFŐZÉSHEZ málnát, ribizlit, sár-
gabarackot, őszbarackot, paradi-
csomot, paprikát vásárolnék, köz-
vetlenül termelőtől. Szívesen csat-
lakoznék helyi termelőkkel kap-
csolatot tartó bevásárló közösség-
hez is. Tel: 06-30-922-6418

Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket minden hónap 25-ig juttassák el hozzánk!

• KONYHA ÉLELMEZÉSVEZETŐT 
a keres pályázat útján a perbáli 
Mézeskalács Óvoda. A határo-
zatlan idejű munkakör augusztus 
5-től tölthető be. A pályázat be-
nyújtási határideje július 16. 
Info: Regősné Báder Erika 
óvodavezető (06-26/370-350 v. 
06-26/370-066).
• MATEMATIKA-INFORMATIKA TANÁRT 
keres a pátyi Bocskai István Ma-
gyar-német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola. A pályázat be-

nyújtási határideje: július 31. az 
igazgato@bocskaisuli.hu címen. 
A munkakör augusztus 30-tól 
tölthető be.
• ÓVODAVEZETŐI pályázatot írt ki 
a budajenői önkormányzat a tele-
pülés német nemzetiségi óvodájá-
nak élére. A kinevezés 5 évre szól. 
A munkakör szeptembertől tölthe-
tő be. A pályázat beadási határide-
je augusztus 8. 
Info: dr. Kovács Dénes jegyző 
(2093 Budajenő, Fő u. 1-3.)

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

AZ ÉLŐVILÁGTÓL
AZ ALKOTÁSIG
kézműves táborok 
Nagykovácsiban

július 22-26., 
augusztus 12-16.

22 000 Ft/fő/hét, étkezéssel.
Akár egy napra is!

Kiss Juliánna 30/452-8192
ÚSZÓTÁBOR

Július 22-26., 29-augusztus 2.
a biatorbágyi  Hotel Pontisban

4-12 éves korig.

Lőkös-Birdal Diána 30/31-32-888 
NYÁRI TÁNCTÁBOR

Augusztus 12-16. 8-16.30-ig
a biatorbágyi közösségi ház
Kóczán Klára 30/280-4587 

ISTVÁN, A KIRÁLY 
történelmi játszóház 

Augusztus 12-15. 8-16 óra 
SZIVÁRVÁNY SZÍNJÁTSZÓ 

TÁBOR
Augusztus 26-30. 8-16 óra
a biatorbágyi Faluházban
Ár 17 000 Ft/fő/5 nap, 

étkezéssel Szakadátiné Gueth 
Zsuzsanna 20/518-1448
VÉNUSZ SZÜLETIK

Július 22-26.
A nővé válás fortélyai
Nyári tábor lányoknak 

12 és 18 év között.
Telkiben.

Ár: 25.000 Ft /
Testvérkedvezmény!
Tel.: 06-20-340-2647

timeafodor@tinitanoda.hu 
www.tinitanoda.hu

N Y Á R I  T Á B O R O K
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Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!

Budakeszin a Fő u. 134-ben, a Jókenyér pékségnél. Iroda: +36-23-451-968

     Vécsei Melinda   +36-20-4377-028   Ivánfi Gabi  +36-20-315-5349
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433
 200 ELADÓ INGATLANT KÍNÁLUNK 

info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu  www.huberingatlan.ingatlan.com

Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó 
házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot 

és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!

ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ
Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet

H A L L Á S V I Z S G Á LÓ, 
H A L LÓ K É S Z Ü L É K 

S Z A K Ü Z L E T 
INGYENES SZOLGÁLTATÁS: fül-, hallás- és beszédértés vizsgálat,

hallókészülék illesztés és próbahordás
EGYÉB: fülilleszték, zajvédő és uszodai füldugó készítése, 

elem és ápolószerek értékesítése

IDŐPONT-EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

Tel.: 23/453-076 vagy 06-70/280-65-80  
Nyitva K, Sze, Cs 10-18 óra között

KÚTFÚRÁS!
Fúrt kutak létesítése, karbantartása, 

állapotfelmérése kamerával
igény esetén a teljes vízellátó rendszer 

kiépítése, szivattyú telepítés
Öntöző rendszerek tervezése, 

kialakítása, beüzemelése
 

Információ, megrendelés: +36 30 878-4403
06-30-914-1565   E-mail: furtkutak@freemail.hu

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

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Kiállító kert és budapesti iroda: III.ker Bécsi út 272. 

Az Óbudai Temető főbejáratával szemben. 0670-515-2211.
Budakeszi: 2092 Budakeszi Vásárhelyi Pál utca 42. 

Molnár Tibor: 0620-518-4960
www.molnar-sirko.hu

Ne csak 10%-ot spóroljon a fűtés számlán!

- külső hőszigetelési problémák

- belső penészesedés felderítése

- padló-, falfűtés hiba behatárolása

- utólagos hőszigetelés meghatározás

BONTÁS NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS

HŐTÉRKÉP KÉSZÍTÉS, GARANCIÁVAL!

Egerszegi Sándor: 06-30-960-5693

Budakeszi, Fõ u. 96.
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12

Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu 

Belsõ udvari parkoló!

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 

¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 

és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

Kórósi Miklós vegytisztító
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

könyvvizsgálatot, adó-
tanácsadást, bérszám-
fejtést, hatóságok előtti 

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

Számítógépes
FUTÓMÛÁLLÍTÁS 
SZERELÉSI MUNKÁK
OLAJCSERE BP 
kenõanyagokkal
VIZSGÁZTATÁS
  Rácz Csaba autószerelõ mester    
                 Budakeszi, Fõ u. 149.
                              06-23-451-002, 06-30-9486-185

 AG O R A
��Kft-k, Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
��Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
���Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek 

részére,
��Kalkulációk, tervek, értékelések,
��Folyamatszervezés, szabályzatok.

 Tapasztalat ,  szaké rte lem, 
 megbízhatóság!

AGORA Kft. 
2094. Nagykovácsi, 
Dózsa Gy. u. 18.
26/555-299
30/9520-654
www.agorahungary.hu

A St-R-As Bt. VÁLLALJA TÁRSAS 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI 
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ 
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYV-
VIZSGÁLÓI HÁTTÉRREL
– Könyvelés: főkönyv, 
naplófőkönyv, pénztárkönyv
– Munkaügy: bérszámfejtés, 
nyilvántartások, TB, bevallások, 
adatszolgáltatások (APEH, ONYF) 
magánnyugdíjpénztárak, APEH 
ügyintézés
– Analitikák, nyilvántartások: 
tárgyi eszköz, ÁFA, vevőszállító 
stb.
Irodánk teljes körű garanciával 
és mérsékelt árakon várja 
ügyfeleit

Strasszer Róbertné Judit
Tel.: 06 23 457 138, 06 20 355 4033

E-mail: stras@interware.hu
www.stras.hu

St-R-AS Bt.
K Ö N Y V E L É S

Gondoskodás, 
biztonság, jövő

Az elöregedő társadalmakban mindenhol komoly 
probléma az időskorúak nyugellátása. Nekünk 

mint alkuszoknak feladatunk több társaság aján-
lata közül kiválasztani partnereink számára – ma-
gánszemélyeknek és cégeknek egyaránt – korsze-
rű és az igényeknek legmegfelelőbb megtakarítási 
konstrukciókat. Ezek a kötvények nemcsak a nyug-
díjas évekre adnak anyagi megoldást, hanem a 
gyerekek továbbtanulására vagy a család anyagi 
biztonságára is.

Cégünk több mint két évtizedes hazai és nem-
zetközi tapasztalattal rendelkezik. A kötvé-

nyek teljes tartama alatt ügyfelei rendelkezésére áll, 
tanácsokat ad, ügyintézések során nyújt segítséget.

Hívjon, és egy 30 perces tájékoztató után eldön-
ti, kíván-e élni az általunk kínált lehetőségek 

valamelyikével.

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 
Endele Ferencné 30-202-5181 

Endele Ádám 30-202-3041
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TELEPHELY: 2060 Bicske, Csabdi út 2.
(GPS: 47.501037, 18.629682) 
Telefon: +36 22 509 510

SUZUKI SFV 650 GLADIUS L3* 1 698 000 FT

www.suzuki-interat.hu

SUZUKI GW 250 INAZUMA L3SUZUKI GW 250 INAZUMA L3* 1 258 000 FT  1 258 000 FT 

SUZUKI GSX 650 F L2* 1 798 000 FT

… CSAK RÁD VÁRNAK!

*Áraink a fenti modellekre és a készlet erejéig érvényesek!

SUZUKI GSR 750 L3* 2 348 000 FT

pár nap alatt!  

Gyári SUZUKI alkatrészek

Hús- Hentesáru

és Vegyeskereskedés
 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás

K–P: 7-18 

Szo: 7-13

h, v: zárva

0623/343-324

házias füstölt termékek

 családias környezetben

- Tőkehús

- Baromfi

- Házi zsír

- Parasztmájas

- disznósajt

- tepertőkrém

- sütőkolbász

- Szalámik, felvágottak

- Friss tepertő

- Pácolt és grillhúsok 


