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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatással tanulók vállalkozóvá és tudatos fogyasztóvá válását segít
oktató játékok fejlesztését kezdte meg a TREBAG Kft Nagykovácsiban
2013 / Június / 1
A TREBAG Kft 94 877 380 Ft vissza nem térítend uniós támogatást nyert az „Új tartalomfejlesztések a közoktatásban” cím pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. Az „Építs közösséget - játszva tanulj vállalkozni és válj
tudatos fogyasztóvá! Vállalkozási, mezgazdasági vállalkozási és fogyasztóvédelmi oktató játékokat is tartalmazó
digitális eszközök fejlesztése” c. projektben a TREBAG Kft. 6 középiskolával és 1 általános iskolával, illetve 18
gyakorló pedagógussal fog együttmködni. Bár maga a fejlesztés regionális jelleg, a játékokat Magyarország
valamennyi általános és középiskolája használhatja, valamint a határon túli magyar nyelven oktató iskolák is.
Az 1989-ben alakult TREBAG Kft kb. 10 éve foglalkozik elektronikus tananyagfejlesztéssel elssorban az Európai Unió
„Élethosszig tartó tanulás” program projektjeinek keretében. A fejlesztett e-tananyagainak jelents része a vállalkozások irányításának, innovációs és minség menedzsmentjének oktatását célozta meg.
Az ÚSzT támogatással most induló projekt célcsoportját az általános és középiskolások képezik. Az Unió és Magyarország egyik fontos célja, hogy elsegítse a ﬁatalok munkába állását, karrier építését és egyben csökkentse a ﬁatalok
munkanélküliségét. Az Európai Bizottság 8 olyan alapkompetenciát állapított meg, amelyben a ﬁataloknak az oktatás
folyamán jártasságot kell szerezniük. Ezek egyike a vállalkozás. A cél az oktatás során a vállalkozásról ismereteket
szerz és alapítására kedvet érz ﬁatalok munkahely teremtése saját maguknak és akár társaiknak is.
Magyarországon az új Nemzeti Alaptanterv is egy kulcs kompetenciaként határozza meg a „Kezdeményezképességet és a vállalkozói kompetenciát” és célul tzi ki a vállalkozói alapismeretek, illetve a vállalkozások világának oktatását. Az új NAT ugyancsak oktatandó tartalomnak tekinti az „Egészség- és környezettudatos vásárlás és fogyasztás,
fogyasztóvédelem” ismeretanyagát.
A kifejlesztend oktató játékok az új NAT-hoz kapcsolódó, nem tankönyv jelleg, hanem azokat kiegészít digitális
oktatási anyagok lesznek. A játékok olyan új, magas fokú interaktivitásra és közösség építésre épül oktatást segít
módszert fognak alkalmazni, amely a vállalkozói ismeretek játék közbeni elsajátításán túl igyekszik a ﬁatalokban a
vállalkozói kedvet is felkelteni. A tudatos fogyasztóvá válást segít játék pedig segít a ﬁatalokat felkészíteni az egészséges életmódra és arra, hogy megfontoltan tudjanak a korlátlan fogyasztásra ösztönz környezet kihívásaira válaszolni.
A cégrl és fejlesztéseirl bvebb információt a www.trebag.hu web címen olvashatnak.

TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft
Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 20.
Telefon: +36 (26) 555-221
E-mail: zsuzsanna.bodi@trebag.hu
Honlap: www.trebag.hu
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Pályázat társasházak energetikai felújítására
Augusztus 15-én nyílik és egy hónapig pályázható az Új Széchenyi Terv
pályázata téglaépítésű társasházak
energiahatékony felújítására, fűtéskorszerűsítésére, valamint megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére is.
Az ÚSZT-TEF-2013 kódszámú pályázaton nyerhető támogatás vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású. A meghirdetésekor rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 834,2 millió Ft.
Támogatást energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások kaphatnak
olyan épület esetében, amely:
a) 1971 előtt hagyományos technológiával, égetett téglafalazattal készült,
b) kizárólag a földhivatali nyilvántartásban társasházként bejegyzett lakóépületek,

c) teljes, legalább húsz lakást tartalmazó épület, amennyiben a pályázattal érintett épületben a lakások fűtésének egyedi
szabályozása és mérése megoldott, vagy a
pályázattal megoldódik.
Kizárólag házközponti fűtési vagy használati meleg vízellátó rendszerrel is rendelkező társasházak vehetik igénybe a
fűtéskorszerűsítésre, és ezzel együtt a
megújuló energia-felhasználás növelésére
nyújtható állami támogatást.
Nem támogatható olyan épületrész,
amely műemlékileg védett, salak- vagy
bauxitbeton teherhordó szerkezetekkel
rendelkezik, de az épületbővítés és az
átépítés sem.
Támogatható a nyílászárók cseréje,
homlokzatok és födémek hőszigetelése,
épületgépészeti felújítás, elektromos korszerűsítés és a megújuló energiafelhasználás növelése.

2500 gyermek kap támogatást
Pest megyében negyvenöt település részesül idén nyáron kormányzati támogatásban a nyári gyermekétkeztetés megoldásához. A támogatás Budakeszin, Budaörsön, Pátyon,
Tökön és Zsámbékon azokat a szociálisan legrászorultabb gyermekeket
érinti, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek.
Az összesen 52 millió forint értékű támogatásnak köszönhetően legalább negyvennégy napon keresztül, legalább egyszeri

Diósd és Piliscsaba
is város
Hat Pest megyei településnek,
Diósdnak, Kerepesnek, Őrbottyánnak,
Piliscsabának,
Sülysápnak
és
Újhartyánnak adományozott városi
címet Áder János köztársasági elnök
július 15-i hatállyal.
Emellett a Békés megyei Kondoros, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Onga, a
Fejér megyei Csákvár és Aba, a GyőrMoson-Sopron megyei Lébény, a Heves
megyei Verpelét és Gyöngyöspata, a JászNagykun-Szolnok megyei Besenyszög
és Fegyvernek, a Komárom-Esztergom
megyei Tát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Ajak, valamint a Vas megyei
Jánosháza is városi címet kapott.

meleg étkeztetést tudnak az önkormányzatok a gyermekeknek biztosítani.
– Budaörsön 191 gyermeknek 4,5 millió
forintért,
– Budakeszin 17 gyermeknek 330 ezer
forintért,
– Pátyon 31 gyermeknek 600 ezer forintért,
– Tökön 6 gyermeknek 142 ezer forintért és
– Zsámbékon 23 gyermeknek 546 ezer
forintért.

Tűzgyújtási tilalom
A rendkívül gyors felmelegedés és csapadékmentes időjárásra való tekintettel a
vidékfejlesztési miniszter július 22-től az
ország teljes területén tűzgyújtási tilalmat ren-delt el.
A tilalom
vonatkozik:
– az erdőkre (a kijelölt
tűzrakó helyekre is),
te– az erdők kétszáz méteres körzetére (beleértve a
kiskerteket, a parlag- és gazégetést is),
– az utak és vasutak körzetére, az azok
melletti fásításokra (főként az eldobott
égő cigarettára).
A rendelet visszavonásig érvényben
marad!

BUDA

KÖRNYÉKI

A támogatás intenzitása függ az alkalmazható energetikai jellemzőt javító elemek számától, az ahhoz tartozó pontértékek összesített pontszáma alapján:
1-30 pont 50%, lakásonként maxi 750 eFt
31 ponttól 60%, lakásonként max 900 eFt
A támogatás értéke nem haladhatja meg
a 60 millió forintot.
Pályázat 2013. augusztus 15-től szeptember 15-én éjfélig vagy a rendelkezésre
álló keret kimerüléséig nyújtható be.
A pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok elérhetők a honlapunk
(www.budakornyekiiranytu.hu) ugyanezen cikkében szereplő linkeken.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos,
kizárólag írásban feltett kérdésekre ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. válaszol. Tel.: (06-1) 3726516, fax: (06-1) 209-1107, cím:1518
Budapest, Pf. 57., e-mail: TEF@emi.hu

FELHÍVÁS
FÖLDHASZNÁLÓKNAK
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet változása miatt valamennyi
járási földhivatalnál regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:
- magánszemély földhasználó esetében
a személyi számát és az állampolgárságát,
- gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig
az illetékes járási földhivatalhoz be kell
nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően
már regisztrált földhasználóknak a fenti
adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu
honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó
földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének ezerszerese azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

A visszavonásról a hírközlő eszközökön
és a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján keresztül értesülhetnek.
Az előírás megszegése szabálysértési
eljárást von maga után.

IRÁNYTŰ

Regionális közéleti havi lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu
l Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin l 2092 Budakeszi Pf. 136. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418
l E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu l Grafika: Kacsoh Pongrác l Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418
l Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. l Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje l Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. Felelős: Lakatos Imre ügyvezető
l Terjesztés Budakeszin (Makkosmárián és Nagyszénászugban is), Pátyon, Budajenõn, Telkiben, Perbálon, Tökön, Zsámbékon, Nagykovácsiban,
Remeteszõlõsön, Budaörsön, Biatorbágyon és Herceghalmon. l Lapzárta: minden hónap 25-én 12 óra. l ISSN 2060–2510
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NagyszénásZUGKÁTYÚZÓK
A minap olyan lakossági kezdeményezéssel keresték meg szerkesztőségünket, amely a környezetükért tenni akaró
és tudó, s útjaik tarthatalan állapotán
bosszankodó lakóközösségek számára
akár elgondolkodtató is lehet. Nelhübel
Zoltán közlekedésmérnöknek a budakeszi külterületén fekvő Nagyszénászug
kátyúinak felszámolására még ez év
áprilisában tett, rövidített felhívását közöljük. További részleteket és a
június óta elvégzett munkák hosszú
listáját a www.zugkatyuzo.hu honlapon találják.

KÖ N Y VA J Á N L Ó

„Tudják, hogy mibe kerül a kátyúzás? Ha
az önkormányzatot, vagy a településgazdálkodást kérdezzük, azt mondják, vagyonokba. Mert tudjuk: az alapanyag, a bér,
a járulékok, forgalomtechnika, útlezárás,
gépek stb.
Ha engem kérdeznek, azt mondom a
töredékéből megoldható! Megoldható, ha
összefogunk!
Tisztelt autóstársak! Évtizedek óta
ismert a „hideg aszfalt” fogalma. Mi is
ez valójában? Egy olyan előkevert zsákos
aszfalt, ami forró bitumen helyett hideg
bitumen emulzióval van keverve. Ha a
25 kg-os zsákot kibontjuk, és a kátyúba
bedolgozzuk, akkor kis idő múlva diszperziós folyamat útján az aszfalt megköt.
A gyártó javaslata szerint a kitisztított,
portalanított, száraz kátyúba beleborított hideg aszfaltot elgereblyézés után
akár az autónk gumijával megtaposva be
lehet tömni, ami pár óra leforgását köve-

A budakeszi Szathmáry Olga Ottília
örömmel tudatja, hogy Lovag
Bornemissza Attila író, kritikus és esztéta ajánlásával, a Batsányi-Cserhát
Művész Kör gondozásában Főnixként
ég bennem a tűz címmel júliusban megjelentek kötetbe
rendezett, maga
illusztrálta versei. Az összeállítás megvásárolható a budakeszi
főtéri Kiskápolna
Könyvesboltban.

tően teljes értékű, szilárd aszfalttá válik.
(további infó: www.hidegaszfalt.hu)
De mibe is kerül ez a csodaszer? Egy
25 kg-os zsák (kb. akkora, mint 1 zsák
cement) vecsési telephelyen átvéve 1.180,Ft + Áfa, azaz 1500 Ft / zsák! Egy „kerékegyengető” kátyú általában kisebb, mint
egy zsák cement! Hölgyeim, Uraim! Egy
kátyú megszűntetéséhez szükséges hideg
aszfalt ára kevesebb, mint 1500 Ft!!
De miért is hívjuk magunkat zugkátyúzóknak? Először is, mert közvetlen
lakókörnyezetünket tesszük élhetőbbé
azzal, hogy Nagyszénászugot kátyúzzuk,
másrészt nem fizetünk cégeknek, szervezeteknek, magunk vesszük kézbe ügyünket,
laikusok, adózott jövedelmünkből megvásárolt zsákos hidegaszfaltunkat saját kezűleg betömedékeljük a számunkra legszimpatikusabb kátyúba.
Ezzel viszont kialakul egy kényes helyzet! Mi, a lakosság, az út használói nem
vagyunk jogosultak annak karbantartására
ápolására. Erre csak az jogosult, aki az út
kezelőjétől (önkormányzat) erre engedélyt
kap. Na, itt kezdődik a macera: mert az
önkormányzat csak cégekkel köthet szerződést, vagy egyéni lakosok kérhetnek burkolatjavításhoz engedélyt. A céges forma
kizárva, mert akkor jön a bér, munkaügy, járulékok, adók és minden, amitől az
1500 Ft-nyi aszfalt 15000 Ft-ért kerülne
a kátyúba. Viszont az önkormányzat nem
fog kátyúnként és kátyúzónként külön
engedélyezési eljárást lefolytatni.
Jogilag nincs megoldás, de mi a kockázata a zugkátyúzásnak? Ha valakit az

Bevásárló közösséget
szervezünk!
A Buda környéki Iránytű szerkesztősége
a beérkezett igényeknek engedve felvállalta bevásárló közösség szervezését helyi
termelők termékeinek megvásárlására.
A közösséghez való csatlakozás a helyi termelők és a vásárlók (akik viszont lehetnek nem helyiek is) számára ingyenes.
A termelők felkínált termékeit az e célra
létrehozott internetes levelezőlistán teszszük közzé és találjuk meg a vevőt, aki az
üzletet azután már a termelővel közvetlenül bonyolítja le.
Az eladók és a vevők jelentkezését a
szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu
címen, a 06-23-457-058-as vagy a 06-30922-6418-as telefonszámokon várjuk.

Régi helytörténeti naptárakat keresünk!
A Budakeszi Kultúra Alapítvány 2006 óta jelenteti meg Budakeszi század eleji képeslapjaiból, még eddig nem közöl korabeli fotókból összeállított naptárait. Néhány évjárat tartalékpéldányai azonban elfogytak. Az alapítvány kéri, hogy akinek még megvan
és megválna tőle, az alapítvány szívesen becserélne 2008. és 2011. évi helytörténeti
naptárkat a várhatóan novemberben megjelenő 2014-es budakeszi naptárra.
A jelentkezéseket a Buda környéki Iránytű szerkesztőségébe várják a 06-23-457-058as vagy a 06-30-922-6418-as telefonszámon.
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önkormányzat kátyúzáson kap, annak
azonnal be kell fejeznie engedély nélküli
tevékenységét, és 8 napon belül vissza kell
állítania az eredeti, kátyús állapotot! Persze
csak akkor, ha az önkormányzat meg tudja
állapítani, melyik kátyút ki tömedékelte
be. Legyünk őszinték, egy-két óra múlva
már mi magunk sem tudjuk megmondani ki melyiket töltötte be, innét kezdve
nincs, aki az eredeti állapotot vissza tudná
állítani. Feltehetően ezt az önkormányzat sem látja másként, azzal meg tisztában van, hogy „engedetlenségünk” közvetlen balesetveszélyt hárít el, ami végül is
közérdek.
1972 óta vagyok érintett Nagyszénászugban. Még láttam a pipacstengert a parcellázások idején, láttam, amikor
közadakozásból megépült az aszfaltút, és
most látom, ahogy válik az enyészetté!
Régen megvolt az összefogás, hogy az
út megépüljön, hiszem, hogy most is
meglesz, hogy kicsit rendbe szedhessük.
Közlekedésépítő mérnökként megpróbálom összefogni tevékenységünket, amíg
arra egy agilisabb személy nem vállalkozik.
Aki ügyünket lehetőségéhez mérten
zsákos hidegaszfalt vásárlással, vagy a
zugkátyúzás munkáival támogatná, jelentkezzen a zugkatyuzo@zugkatyuzo.hu
címen.”
Nelhübel Zoltán zugkátyúzó
+36.30.9841704

Elveszett, keressük!
Hároméves kislányunk július 10. táján
elhagyta (elhagytuk) Budakeszin a Dózsa
György téri CBA előtti asztalkák egyikén,
az ott rendezett gyerekprogramok keretében, a számára nagyon fontos játszópajtását, kisbabáját, amivel állandóan együtt játszott, sírt, nevetett. Azóta sír utána és nem
pótolja semmi ennek a babának az óriási hiányát és sajnos sem Magyarországon,
sem külföldről nem tudjuk beszerezni.
Kérem a képen látható, kb. húsz centiméteres, Simba márkájú, világító fejű, puha
rózsaszín textil alvós baba becsületes megtalálóját, jelentkezzen!
Nyúlné Cseh Katalin, Budakeszi
Tel.: 06-30-625-3136

Buda környéki Irányt

Budakeszi hírek

2013. augusztus

Hazatért a Nepomuki Szent János-szobor
Tizenöt évnyi budajenői tartózkodás után hazatért és elfoglalta méltó
helyét Budakeszin a Nepomuki Szent
János szobor a Budakeszi Szépítő
Egyesületnek és segítőiknek köszönhetően. A felújított alkotás megáldására 2013. augusztus 11-én vasárnap,
a nagymisét követően, 11 órakor kerül
sor a budakeszi plébániatemplom főbejárati lépcsőjénél. Az ünnepség alkalmával Budakeszire látogat a szobor
azóta Székesfehérváron élő megmentője, dr. Siklósi Gyula régész is.
A Csehország védőszentjeként is számon
tartott keresztény vértanú szobrát eredetileg az 1700-as évek közepén a budakeszi Fő u. 211. számú ház utcára néző
kerítése mellett állították. A kommunista diktatúra idején összetörték, újjáépítették, majd a budajenői Tante Susanne étterem udvarán várta tizenöt évig a hazatérését. 2012 karácsonyán a Hidas Mátyás
vezette Budakeszi Szépítő Egyesületnek
és Herein Gyulának köszönhetően visszatért Budakeszire.
A szobrot romjaiból felépítő budakeszi
régész, dr. Siklósi Gyula beszámolója alapján a szobor története így foglalható össze:
Nepomuki Szent János a XIV. század közepén született a dél-csehországi Pomukban, amelyet ma Nepomuknak
neveznek. Jan Nepomucký, a prágai Szent
Vitus székesegyház kanonokja, érseki
helynök volt 1389-től. Egyházának jogaiért szembeszállt még IV. Vencel királylyal is, aki ezért kegyetlenül megkínoztatta és 1393-ban a Moldva folyóba
dobatta. Mártírhalálának okát egy legenda azzal magyarázza, hogy mint Zsófia
királynő gyóntatója, a gyónási titkot a
királlyal szemben is megőrizte. Folyóba
dobott holttestének helyét öt ragyogó csillag jelezte, s miután földi maradványait fellelték, a prágai Szent Vitus katedrálisban helyezték el. Valamivel ezt megelőzően, 1719-ben bukkantak épségben
maradt nyelvére, mellyel azóta is előszeretettel ábrázolják, hiszen ez egyúttal a gyónási titok megőrzésének a szimbóluma.
Ugyanerre utal a szobortalapzatokra gyakran felvésett „Tacui” (hallgattam) felirat.
A gyónási titok védőszentje egyben a
jezsuita rend, a haldoklók, a hidak és a
vizekben vagy azok közelében veszedelemben forgók patrónusa is. Az egyház
1729-ben szentté avatta. Az egyre „népszerűbb” szent kultuszát az osztrák birodalom területén a XVIII. században tudatosan terjesztették. Egyre több szobrát
állították fel folyók, patakok partján vagy
templomokban. Legtöbb szobra természetesen Csehországban található, ezek közül
a legnevezetesebb, Johann Brokoff alkotása, a prágai Károly-hidat díszíti, mártírhalálának helyszínét.
A Budai-hegyvidék területén több
Nepomuki Szent János szobor áll. Ezek
közül talán a perbáli a legkedvesebb és

a budaörsi a legrészletesebben kidolgozott. Mindkettő a XIX. században készült.
Mindenképpen említésre méltó Budajenő
hasonló korú Nepomuki Szent János
szobra.
A tájegység talán legősibb Nepomuki
Szent János kultusza azonban Budakeszin
lehetett. Mint azt Jautz M. Flamina nővér,
Budakeszi földrajzának jeles ismerője már
1939-ben lejegyezte, a falu első német
lakosai igen korán, 1713. július 17-én
harangot szenteltek a tiszteletére, pedig
ekkor még meg sem történt szentté avatása!

Az újonnan 1761-1766 között épült
barokk templom ormát is díszítette egy
Nepomuki Szent János szobor, amelyet
sajnos helyreállítás nélkül eltávolítottak, sőt a templomban is megcsodálható
egy Jan Nepomucky kanonok tiszteletére
szentelt mellékoltár.
Nepomuki Szent János budakeszi szobrát az 1700-as évek közepe táján állíthatták annak a hídnak a közelében, amely a
Fő utca tengelyében folyó patakmedren
ívelt át a Fő utca és az Erdő utca találkozásánál. Eredetileg a szobor a Fő utca 211.
kerítésénél állott, ám az ötvenes-hatvanas
évek nem kedveztek az erkölcsi tartását a
halála árán is megőrző kanonok szobrának: „műértő kezek” kisbaltával szétverték. Siklósi Gyulának csak a rendszerváltás után merték elmesélni a szobor elpusztításának történetét, megmutatva a még
meglévő talapzat részeit.
Korabeli analógiák segítségével a szobrot Varga Zoltán szobrász-restaurátor
rekonstruálta a Siklósi Gyula nevével fém-

jelzett 1100 éves Budakeszi Műemlékei
Alapítvány támogatásával. Az elkészült
mű felállítására Budakeszin 1997-ben
mégsem kerülhetett sor, ugyanis a római
katolikus egyházközség a felállítását nem
támogatta, így azt az önkormányzat sem
engedélyezte. Budakeszi jeles történelmi
emlékét Budajenőn Bucsics Imre vendéglős fogadta be, Budajenő plébánosa áldotta meg a Tante Susanne étterem kertjében
1998 májusában, mivel a szent emléknapja május 16.
A szobor visszaszállítására tett civil
próbálkozások végül 2012 decemberében sikerrel jártak. Budai István,
Budajenő polgármesterének közreműködésével 2012. december 20-án
Herein Gyula budakeszi vállalkozó,
Hidas Mátyás a Budakeszi Szépítő
Egyesület képviseletében restaurátori segítséggel a szobrot hazaszállíttatta, a rendbe hozatalát és a budakeszi újraállítását megszervezte. A szobrot 2013-ban Bánfi Gábor restaurálta, majd első megtalálója és megmentője, Siklósi Gyula régész javaslatát
megfogadva a plébániatemplom lépcsőfeljáratának jobb oldalán, a patakhoz közel helyezték el.
A közel háromszáz éves Nepomuki
Szent János szobor hazatérésében és
újraállításában köszönet illeti
– Hidas Mátyást, a Budakeszi Szépítő
Egyesület elnökét és Herein Gyulát, a
Budakeszi Kultúra Alapítvány kuratóriumi tagját, akik évek óta napirenden tartották az ügyet, megszervezték
és végrehajtották a szobor hazaszállítását, megszervezték újabb restaurálását és felállítását.
– Bucsics Imre budajenői vendéglőst a
szobor megőrzéséért és gondozásáért
– Budai Istvánt, Budajenő polgármesterét és Bucsics Imrénét a szobor viszszakerülésének támogatásáért
– dr. Déry Attila építészt a műemlékvédelmi hatósági engedélyek megszerzésében
nyújtott segítségéért
– Bechtold Gábor tájépítészt a szobor új
helyének kialakításához és a beállításhoz
nyújtott szakmai részvételéért
– Schrotti Jánost, Hidas Mátyást, Herein
Gyulát és Bánkuti Ákost a templomkert
növényzetének rendbehozataláért
– Eszterle Ferencet és Bodola Lajost a világítás kialakításáért
– a Budakeszi Kultúra Alapítványt és
Koós Hutás Katalint a meghívók elkészítéséért és Nádas Annát a reprezentációban nyújtott segítségéért.
A szobor felállításának adományozói
– Budakeszi Város Önkormányzata (300 eFt)
– Budakeszi Város Német Önkormányzata
(200 eFt)
– dr. Ostoros Gyula (100 eFt),
valamint Ács Józsefné, Balczó Kornélia,
Bordács Gábor és Sinkai Ferenc
Koós Hutás Katalin
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Egy újabb lépés a makkosi turizmusért

Jegyzőváltás
Július 24-én, rendkívüli testületi ülésen, zárt ajtók mögött döntött úgy a
budakeszi önkormányzat hét képviselője, hogy a polgármester javaslatára az
Esztergomból Budakeszire tavaly került
jegyző, dr. Szolnoki Imre munkaviszonyát próbaidejének lejárata előtt azonnali hatállyal megszünteti. A döntést
egyelőre hivatalosan nem indokolták.
A jegyzői posztra ismét pályázatot írtak ki.
A pályázatok beadási határideje szeptember 2. A felsőfokú végzettséget, két év közigazgatási, három év jegyzői, tíz év önkormányzati gyakorlatot, angol és német
nyelvtudást, vezetői gyakorlatot és gépjárművezetői jogosítványt preferáló kiírásról bővebb tájékoztatás dr. Csutoráné dr.
Győri Ottilia polgármestertől kérhető a
06-23-535-711-os telefonszámon.
A pályázatot szeptember 13-án bírálják
el, az állás csak ezt követően tölthető be.
A pályázat lebonyolításáig a jegyzői feladatokat dr. Remete Sándor, aljegyző-titkárságvezető látja el.
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A Kárpát-medencében jól ismert, a
Mária út részét képező Mária-kegyhely
rangjához méltó kialakítása a mai napig
várat magára, de Kőrösiné dr. Merkl Hilda

rás viszontagságait tűrő tábla elkészítését
Virágh Szabolcs és Bea vállalta. A tábla
fakeretének a környezetbe illeszkedő terveit Gábor Emese álmodta meg, Szilágyi
István és Varró László, a
Prohászka Gimnázium műszaki szakemberei készítették el a
gimnázium műhelyében, szállították Makkosmáriára és állították fel a templom oldalán.
A virágládát Rapp Antal és az
önkormányzat adományozták.
Az elhanyagolt terep rendezésében Gábor Emese, Csirke
András, Kőrösi András és
Merkl Hilda vettek részt.
A tölgyfán, mely az eredeti jelenés helyén áll, szintén
megújult a kép. A kegyképről,
melyet Henrik Josef Falconer
festett, Bánkuti Ákos készített
két fotót. Az ezüstszínű keretet is mutató
változat a tábla középpontjában található,
a tölgyfán keret nélkül jelenik meg a gyermekét tápláló Szűzanya teljes szépségében. A fóliázott kép a Budakeszi Kultúra
Alapítvány ajándéka. A kis esővédő tetővel ellátott fakeret és a kép elhelyezése szintén Varró László és Szilágyi István
munkája. A szükséges anyagi forrásokat a
Kőrösi család biztosította.
Dr. Boda Zoltán, a Budapesti Erdészet
vezetője két új pad elhelyezésében segít,
melyekkel a tölgyfa környezete teljes egészében méltóvá válhat a Fogolykiváltó
Boldogasszony üzenetének közvetítésére.
Kőrösiné dr. Merkl Hilda/Iránytű
Fotók: Bánkuti Anna és Keglevich András

1731-ben Traub János előtt egy útszéli tölgyfánál a szenvedő Krisztus arca
jelent meg. Később súlyos betegségéből
kigyó-gyulva Falconeri, olasz származású budai festőtől Szűzanyát
a Gyermekkel ábrázoló festményt vásárolt, és egy tölgyfára
függesztette. Hamarosan sokan
kezdték látogatni ezt a helyet,
s a zarándokok adományaiból
kicsi kápolna épült, amit két
remete gondozott. A fokozódó érdeklődés eredményeként
az Óbudán működő trinitárius,
a Fogolykiváltó Szűzanya
Szentháromságról
nevezett
rend a XVIII. században egytornyú templomot és kis kolostort épített itt, amit nem sokkal később, 1784-ben II. József
bezáratott, a rendet pedig feloszlatta. A kegyképet és a fatörzset a budakeszi plébániatemplomba vitték le, és itt megőrizték. A kolostor és a kegytemplom világiak kezére került és néhány évtized alatt rommá lett. Az első világháború alatt Miller József budakeszi plébános az egyház számára visszavásárolta.
A második világháború előtt a szervita
rend papjai vették gondozásba. A világháború alatt és után mind többen jöttek ide
hadifogoly hozzátartozóikért imádkozni a
Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz. A hívek
adományaiból és munkájából a szervita
atyák néhány év alatt felépítették a jelenlegi templomot, melyet 1950-ben Shvoy
Lajos székesfehérvári püspök szentelt fel.
Újra elhelyezték a plébániatemplomban
megőrzött fatörzset és kegyképet.

kezdeményezésére
egy kis
k
lépést
tehettünk előre: a
lé
templom
közeli tölgyfán
t
megújult
a Mária-kép, a
m
templom mellett pedig a zarándokhely
történetét ismertető tábla ad tájékoztatást
az oda érkezőknek.
A tábla grafikai terveit a Budakeszi
Herbárium munkatársa, Rácz István készítette. A templom korábbi romos állapotát bemutató képeket a Budakeszi évszázadai című kiadványból Kőrösi Katalin
válogatta. A szöveget Kőrösiné dr. Merkl
Hilda készítette és Mózessy Gergely, a
Székesfehérvári Egyházmegyei Könyvtár
és Levéltár igazgatója ellenőrizte. Az időjá-

Bamako rally Budakesziről
Szabó Attila, a saját vállalkozásában reklámajándékokat gyártó üzletember nagy fába vágta a fejszéjét. Társával, a bicskei
Németh Ádámmal a Three Brothers Rally Team versenyzőiként
részt vesznek a 2013. évi Bamako Summer-en, ami augusztus
23-án indul Nyíregyházáról és Üzbegisztán fővárosa, Taskent a
cél. A több mint 5000 kilométeres távot az előírás szerint kétszázezer forintnál nem értékesebb autóval, egy öreg Volvóval
teszik meg.
A verseny áthalad Erdélyen, Kárpátalján, Ukrajnán, Oroszországon, Kazahsztánon, egészen Üzbegisztánig, útba ejtve Csernobilt, aztán a „pokol kapuját”, amely egy gázrobbanás miatt negyven éve izzik, az ezerkétszáz matuzsálemet felvonultató tanktemetőt, az Aral-tó maradékát, amelynek kiszáradt medrében hajóroncsok rozsdásodnak…
Emellett a futam hagyományaihoz hűen adományokat is szállítanak a taskenti SOS
Gyermekfalunak. A nyolcnapos túra után a csapatok többsége eladja az autót és repülővel tér vissza, ők azonban haza szeretnék hozni az autójukat, így visszafelé is azzal jönnek.
A kétfős csapat támogatókat keres, akik bármekkora összeggel segíteni tudják a vállalkozás sikerét.
Kapcsolat: Szabó Attila – e-mail: pannonsverige@gmail.com, tel.: +36-70-217-1441.
Bankszámlaszám:
K&H Bank 10403095-83565752-57501014.
http://kertmagia.hu/
https://www.facebook.com/ThreeBrothersRallyTeam
Eddigi támogatók: Stadt Étterem és Kávézó,
Szemereki Zoltán, Merkl Antal, Sportjegyek.hu Kft,
Budakörnyéki Tv, Budakeszi Polgármesteri Hivatal,
Erkel Ferenc Művelődési Központ, SodaStream, Sencor.
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Podmaniczky-díjas a budaörsi főépítész
Tizenkét magánszemély és három
közösség kapott Podmaniczky-díjat az
épített és természeti környezet, illetve a kulturális örökség értékeinek
védelmében kifejtett tevékenységéért
július 11-én Nyíregyházán, a Városés Faluvédők Szövetsége (Hungaria
Nostra) 32. Országos Találkozóján és
Konferenciáján, a város polgármestere
által rendezett fogadáson.
Egyéni díjjal ismerték el Bukodiné
Sólyom Ilona kazincbarcikai pedagógus, Csík Edina budaörsi építész, Győrfi
Sándor karcagi szobrászművész, Krizbai
Attiláné betleni, erdélyi pedagógus, Nagy
Bálint budapesti építész, Pádár Vilma,
a felsőpetényi, pusztazámori, sóskúti,
kápolnásnyéki és törökbálinti emlékművek, sírkertek gondozója, Rozovits Ferenc
piliscsabai vadgazdálkodási szakmérnök,
Sándor Tamás farkaslakai, erdélyi vállalkozó, Sárközi Zoltán nagyváradi, erdélyi
gépészmérnök, Stróber László zalaegerszegi katolikus esperes, Surányi András budapesti könyvművész és Takács József debreceni gépészmérnök tevékenyégét.
Közösségi
Podmaniczky-díjas
lett
a Debreceni Városvédő és Szépítő
Egyesület, a Városligeti Műjégpálya és
Korcsolyacsarnok felújításában részt vevő,
budapesti Narva Építő Kft. és a szintén
fővárosi, a Margit híd és a Parlament felújításában érdemeket szerzett Reneszánsz Zrt.
A díjakat Ráday Mihály, a Város- és
Faluvédők Országos Szövetségének elnöke adta át.
A mintegy száz város- és faluvédő az

alternatív turizmus értékvédő településfejlesztésben betöltött szerepéről, a városés műemlékvédelem törvényi szabályozásából adódó feladatokról, valamint a
határ menti műemlékvédelem aktuális
kérdéseiről tanácskozott Nyíregyházán.

Kiállítás mutatta be a magyarországi
Europa Nostra-díjas épületeket, valamint
a Tisza töltésén épült, turisztikai célú
kerékpárút-hálózatot. A településvédők
Nyíregyháza nevezetsségei mellett ellátogattak a máriapócsi görög katolikus nemzeti kegyhelyre, valamint Nyírbátorba,
ahol a híres Báthory-család emlékhelyeit, fennmaradt épületeit tekintették meg.
Csík Edina 2000 óta Budaörs főépítésze. Az elmúlt évek során a szabályozási és a rendezési tervekben a történelmi
múlt épített értékeinek védelmét, megőrzését szolgálja, többek között a helyi védelemről szóló jogszabály kidolgozásával.
Közreműködésével több mint harminc

Őze Lajos Vers- és Prózamondó Verseny
Az Alapítvány a Dadogókért közhasznú szervezet és a Seneca Beszéd Stúdió
vers- és prózamondó versenyt hirdet,
amelyre október elsejéig várják középiskolás diákok jelentkezését.
A magyarországi és határon túli diákok
egy előre megadott szerző versével, valamint egy szabadon választott verssel vagy
prózával nevezhetnek az alapítvány fennállásának 20. évfordulója alkalmából meghirdetett versenyre - tájékoztatta az MTI-t
Schmidtné Balás Eszter, a szervezet munkatársa.
A verseny elődöntőit október 15-től
megyei, illetve határokon túli régiókban,

a döntőt Budaörsön rendezik meg. A zsűri
elnöke Valahi Anna irodalomtörténész,
A színjátékos életei című, Őze Lajos életét és művészetét feldolgozó könyv szerzője lesz.
Az alapítvány célja, hogy kulturális események keretén belül is segítse a dadogók társadalmi integrációját, csökkentse
a velük szemben gyakran tapasztalható
negatív előítéleteket. Ezért a versenyen az
ép beszédű és dadogó versenyzők nevezésére egyaránt számítanak.
A részletes pályázati feltételek augusztustól érhetők el az alapítvány honlapján
(http://www.senecabeszedstudio.hu/index.
html).

Budaörsi animációs technika
az erdélyi filmes alkotótáborban
Az erdélyi Nyárádszentlászlón július
23-án kezdődött az erdélyi Filmtett
Egyesület 12. filmes alkotótábora.
A szervezők közleménye szerint a műhelymunkára Erdélyből és Magyarországról

idén 44 fiatal jelentkezett, akik 11 szakmai csoportban tanulják majd a filmkészítést. Munkájuk eredményeképpen a tábor
végére várhatóan négy kisjátékfilm és négy
rövid animációs film készül el. A tíznapos
munkára a filmes technikát a Sapientia

budaörsi ház kapott az elmúlt években
építészeti értékvédelmi támogatást kezdetben összesen tízmillió, ma már negyvenmillió forint értékben. Kitartó, következetes és eredményes munkáját ismeri el
a szövetség a Podmaniczky-díj adományozásával. – hangzott el a méltatásban.
A szakmailag 2009-ben az Év Főépítésze
kitüntető címmel is elismert Csík Edina
2000-ben a XII. kerületi Főépítészi
Irodáról érkezett Budaörsre. Az elmúlt
évek budaörsi beruházásai közül mindenekelőtt a több szakmai elismerésben,
köztük Építészeti Nívódíjban is részesült,
egy szocialista időkből itt ragadt kockaépületből kialakított városháza, a 24 tantermes általános iskola, az uszoda, a sportcsarnok, a mentőállomás, az idősek otthona vagy a szociális bérház kialakítása fűződik a nevéhez. Munkája során előnyben
részesíti a nem hivalkodó, funkciókhoz
illeszkedő, harmonikus építészeti megoldásokat, a természetes anyagok és a környezetbarát technológiák használatát.
A város építészeti vezetője az Év
Főépítésze cím elfogadásakor úgy nyilatkozott, hogy Budaörs kitört a dobozváros skatulyából és szakmai körökben is
egyre inkább a minőségi épületeiről válik
elismertté. A főépítész legfontosabb tervei között a budaörsi városközpont megújítása, az óváros rehabilitációja szerepelt, az arculatépítés fontos célkitűzése
pedig, hogy minél több szabadidő eltöltésére alkalmas terület, sétálóutca, turisztikailag is vonzó közösségi tér jöjjön létre
a városban.
Koós Hutás Katalin

Rekordrészvétel és négy
magyar érem a karate EB-n
Négy magyar érem született az egyetemisták és főiskolások hatodik karate Európa-bajnokságán, amelynek a
Budaörsi Városi Sportcsarnok adott
otthont július 19. és 21. között.
A Magyar Karate Szakszövetség és a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
(MEFS) szervezte EB-n a junior és utánpótlás Európa-bajnok Tadissi Martial és
Bartha Nikola diadalmaskodott. A korábban egyetemi vb-n harmadik Molnár Réka
a magyarországi Eb-n is bronzéremmel
zárt, akárcsak Virág András.
Az eseményen 28 ország 127 felsőfokú
tanintézményének több mint 300 képviselője indult egyéniben és csapatban, formagyakorlatban és küzdelemben. Ilyen arányú részvétel rekordnak számít e küzdősportos seregszemle történetében. (MTI)
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az
animációs technikát pedig a budaörsi Illyés
Művészeti Szakképző Akadémia biztosítja. A műhelymunka során a filmgyártás
teljes folyamatát végigkísérik. (MTI)

7

Biatorbágy,
Páty, Herceghalom
Hirdetés

Buda környéki Irányt

2013. augusztus

Összefogás Bendegúzért
Biatorbágyon egy hatéves kisfiú a mostani állapotában halálos beteg. Nehezen
műthető helyen a gerincét támadja
egy sejtburjánzás, amely izomzatának
folyamatos sorvadását okozza. A szülők találtak egy specialistát Svájcban,
aki vállalja a gyors beavatkozás esetén gyógyulással kecsegtető műtétet.
Az ára tizenhatmillió forint. Egy család
számára rengeteg pénz, de mi ez egy
gyermek életéhez képest?

kockázatosabb eltávolítani. Egyre jobban
nyomja a gerincvelőt és károsítja az idegpályákat. Magyarországon nem tudnak
mit kezdeni vele felszereltség és tapasztalat hiánya miatt. Amíg „jól van”, kezelést sem kap. Alternatív gyógymódokkal,
gyógynövényekkel próbáltuk a daganat
növekedését megállítani, az immunrendszerét felerősíteni.
A diagnózis óta két és fél év telt el.
A bal oldali izomzata a kezén, lábán és a
törzsén szemmel láthatóan sorvad, a jobb

„Párommal, Jablonkai
Bálinttal egy átlagos fiatal pár életét éltük, amikor 2007. augusztus
22-én megszületett első
gyermekünk, Bendegúz.
Születése után volt egy-két nehéz hónapunk, mert Beni intenzív tölcsér-mellkassal született és gégefő-rendellenesség
miatt nagyon nehezen vette a levegőt.
Túljutottunk a kezdeti nehézségeken, és
2009. április 13-án megszületett második
gyermekünk, Botond.
2010-ben észrevettük, hogy Beni
egyik karja vékonyabb és nem emeli fel.
Orvostól orvosig vittük, de senki nem
tudta az okát. 2010 októberében végül
egy MR-felvételen vették észre a daganatot a nyaki C1-C5 csigolya között a
gerincvelőben. Azt javasolták, töltsünk a
gyermekünkkel annyi időt, amennyit csak
tudunk. Adjunk neki élményeket, mert
nem tudják megmondani, mennyi ideje
van hátra... Nem kívánjuk ezt az érzést
senkinek. Beni azt kérte, hogy had járjon
óvodába, mint a többi gyerek. Külön engedéllyel vették fel, hiszen itthon voltam
gyesen a testvérével. Szörnyű volt leírni
az óvodavezetőnek címzett kérelemben,
hogy lehet, ez az utolsó kívánsága a fiamnak, kérem, hogy teljesítsék.
Nem akarjuk tétlenül nézni Beni szenvedését. Elhatároztuk, hogy megteszünk
mindent a gyógyulásáért. Azt mondták,
hogy a daganat valószínűleg jóindulatú, s
a gerincvelőnek ezen a szakaszán nagyon
ritka. Mivel rossz helyen van, nagyon
kockázatos belőle mintát venni, s még
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Fotó: Ludász Csilla

Az autószerelő édesapa és
a Bendegúz és kisöccse
gondozását végző édesanya erőfeszítéseit többek
között a Torbágyi Római
Katolikus Egyházközség
Ohmüllner
Márton
Alapítványa, a Szent
Klára Karitász Csoport és
a Kossuth Rádió Szombat
délelőtt című adása is
támogatja, de még csak
nyolcmillió forint gyűlt
össze, s az idő rohan.
De hogy miről is van
szó pontosan, azt az édesanya, Kondor Gyöngyi
meséli el:

korábbi tapasztalatai alapján igen jók az
esélyeink. A műtét után nehéz lesz a rehabilitáció, nagy fájdalmai lesznek Beninek,
sokat kell vele foglalkozni. A profeszszor szerint átmeneti romlással is számolnunk kell. Pl. lehet, hogy újra kell tanulnia járni… A professzor 2012-ben hasonló
betegséggel egy magyar gyermeket már
megműtött, aki azóta szépen fejlődik. Ez
is nagy reményt ad számunkra.
Mindent megteszünk, hogy fenntartsuk egy hétköznapi boldog család képét.
Beni nem tudja, hogy beteg, csupán annyit tud, „bacimanók” vannak a nyakában, azok rendetlenkednek, őmiattuk nem szabad ezt
vagy azt csinálnia. Azt is tudja,
hogy a svájci doktor bácsi ki tudja
venni a bacimanókat.”
A műtét tervezett időpontja
2013 szeptemberének első hete.
Az utókezelés és a rehabilitáció
Magyarországon történik.

A Jablonkai-család
és bal oldala között már elég jelentős erőnléti különbség tapasztalható. Amennyiben
nem teszünk semmit, képtelen lesz önálló
mozgásra, és sajnos lélegeztető gépre is
kerülhet. A daganat károsíthatja a rekeszizom beidegzését, ami légzésbénuláshoz
vezet. A bal láb izomzati gyengesége miatt
(az izomsorvadás tünete) a járása elég
instabil, egy esetleges esés miatt akár életveszélyes állapotba is kerülhet. A bal kezét
nem tudja már felemelni, csak, ha a jobb
kezével alátámasztja.
Tudomásunkra jutott, hogy már egy
évtizede jó eredménnyel távolítják el
ezeket a tumorokat külföldön. Tavaly
ősszel találtunk egy amerikai megoldást
Baltimore-ban a John Hopkins Kórházban,
ami nem valósult meg, mert önerőnk
nem volt. OEP-támogatást nem kaptunk,
mert szerintük itthon is van megoldás.
A magyar idegsebészek azonban csak egy
olyan műtétet javasoltak, amely a daganat gerincvelőre gyakorolt nyomását csökkenti, de az alapbetegséget nem szünteti
meg. Az állapotromlás marad, csak éppen
lassúbbá válik.
További lehetőségek után kutattunk.
Így jutottunk el Svájcba Karl F. Kothbauer
professzorhoz, aki a gerincvelő tumorok specialistája. Május végén Benivel
együtt személyesen is felkerestük, s vállalta a daganat eltávolítását. A professzor

A Jablonkai-család közvetlenül a
Citibank
10800014-20000006-13482091
számlaszámán támogatható,
számlatulajdonos:
Kondor Gyöngyi (édesanya).
Közvetetten a Torbágyi
Római Katolikus Egyházközség
Ohmüllner Márton
Alapítványán keresztül: Buda
Takarékszövetkezeti Hitelintézet
58300196-12900024.
A közlemény: Bendegúz.
Az események alakulása a
www.jablonkaibendeguz.hu oldalon és a
facebookon Jablonkai Bendegúz néven
figyelemmel kísérhető.
Koós Hutás Katalin

Igazgatási szünet
A Pátyi Polgármesteri Hivatalban 2013.
július 29-től augusztus 11-ig igazgatási
szünetet rendeltek el. Ebben az időszakban kizárólag a születések és a halálesetek
ügyében lesz ügyfélfogadás.

Óvodapedagógust keres a
Pátyolgató Óvoda
Óvodapedagógust keres a pátyi Pátyolgató
Óvoda. A pályázatok beadási határideje
augusztus 28. A munkakör legkorábban
szeptember 2-től tölthető be.
A Rákóczi u. 19. alatt működő intézmény teljes munkaidőben, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban,
három hónap próbaidő kikötése mellett
alkalmazna felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, lehetőség szerint helybéli lakost.
A pályázatról bővebb tájékoztatás
Demény Erika intézményvezetőnél kérhető a 06-23-343-451-es telefonszámon.

Budajen, Tök, Remeteszls

Buda környéki Irányt

2013. augusztus

Beregszászi Olga Budajenő díszpolgára
Június utolsó hétvégéjén tartotta
hagyományos falunapját pénteken,
a borünnepet szombaton és a PéterPál napi búcsút vasárnap Budajenő.
A falunapon az ott élő, kárpátaljai származású előadóművészt, Beregszászi
Olgát díszpolgári címmel tüntették ki.

kerámiakígyó alatt megtisztul, aki belép.
Amikor a hatalmas diófát először meglátta az udvarban, pontosan olyan volt, mint
Beregszászon a szülői ház. Még az utcanév,
a környező dombok és a települési címerek is egyeztek, csak az oroszlánok néznek
rajtuk máshová. Már másnap aláírtuk a
szerződést. Itt mindenki köszön az utcán
egymásnak, az emberek kedvesek, segítőkészek. Jók a szomszédaim, sok barátom
van. Úgy érzem, mindenkit ismerek. Ha
elkezdek söpörni a ház előtt, biztos, hogy
többen megállnak egy kis beszélgetésre.

bású jótékonysági koncertet ad, melynek mottója: Száz perc száz emberért. Az
ebből származó adományokat a legrászorultabb idős emberekhez, nagycsaládosokhoz személyesen juttatja el. Beregszászi
Olga fellépéseivel rendszeresen színesíti
a község különböző rendezvényeit, jótékonysági koncertek bevételeivel Budajenő
terveinek megvalósítását támogatja.
Lapunk kérdésére elmondta, 1998 óta
él Budajenőn, ahol olyan házat építettek,
amelyben a régi Budajenő köszön vissza:
„a tetőablakok visszakacsintanak a magtár ablakainak, a házon zöld zsalugáterek, Petrás Mária ősmagyar kerámiaszimbólumai, s a bejárat felett két összefonódó

Vagy télen, ha nem vagyunk itthon, eltolják a havat a házunk előtt. Budajenőn van
közösségi élet. A falu megmozdul minden
közös feladatra vagy közös ünneplésre.
A felkéréseket soha nem utasítom el, ha
külföldön vagyok, hazajövök. A falutakarításról is csak akkor maradok el, ha fellépésem van. A sors ajándéka, hogy Budajenőn
élek. Erős vagyok, de néha szükségem
van arra, hogy valaki megfogja a kezem
és azt mondja: ne félj, minden rendben
lesz! Itt erre a segítő kézre mindig számíthatok. Érzem a szeretetet és ezt tovább
adom a dalaimmal.”- nyilatkozta lapunknak Beregszászi Olga.
Koós Hutás Katalin

Fotó: Alapfy László

A gazdag programot felvonultató rendezvénysorozatra ugyan hívtak külső előadókat is, mint Pataki
Attilát és Kovács
Katit, de emellett a
környékbeli zenekarok és tánccsoportok egész palettáját felvonultatták: a Budajenői
Hagyományőrző
Dalkör, a Székely
Társulat
és
a
Ringlein tánccsoport mellett szerepelt, a perbáli Dicke
Schwäne és a budakeszi-pátyi
Rojtos zenekar, a pilisszántói Pántlika tánccsoport, a
töki Kotkoda Asszonykórus,
a Töki Cigányzenekar, sőt
az általános iskola diákjai még aikido-bemutatót
is tartottak. A sztárvendég
a németországi testvérváros, Gaildorf fúvószenekara
volt, akik végigzenélhették
mindhárom napot.
A Falunapon a helyi képviselő-testület döntése alapján
Beregszászi Olgát Budajenő
díszpolgárai közé választották.
Beregszász
Olga
a
kárpátaljai
Beregszászon született magyar édesapa és ukrán édesanya gyermekeként.
Zenei tanulmányait Ungváron végezte, majd Moszkvában a Színművészeti
Akadémia hallgatója lett. A diploma kézhezvétele után Magyarországra jött, ahol
a budapesti Színművészeti Főiskolára
különleges hallgatóként nyert felvételt. Tagja volt a Madách Színháznak, a
kaposvári Csíky Gergely Színháznak, a
Gyermekszínháznak és az Arany János
Színháznak. A színházi évek után önállósult és zenés irodalmi, illetve sanzonesteket, egész estés önálló koncerteket állí-

tott össze, melyek most is előadói repertoárjának részét képezik. Varázskör címmel jelent meg Beregszászi Olga első saját
lemeze, majd édesapja emlékére állította össze a Magyar Feltámadás című lemezét, amely rövid idő alatt aranylemezzé
vált. Ezt követte a témájában és sikerében
hozzá hasonló Szép Magyarország című
album. Szuggesztív előadásmódjával, eleggáns megjelenésével
gj
g
igazi
lelki élményt
n
nyújt közönségén
nek. Karácsonykor
éévek óta nagysza-

Fotó: Salamon László

Építkezés a Globallnál
Komoly építkezésekbe fogott a Globall Football
Park&Sporthotel Telkiben – olvasható az önkormányzat honlapján. Az egyik futballpályát fűthetővé teszik, a lelátót átalakítják, hogy több nézőt
fogadhasson és a praktikusság jegyében egy vizesblokkot helyeznek el a pályák közelében. A legnagyobb beruházás pedig, hogy többek között egy
úszó-, egy merülő-, valamint egy rehabilitációs
medencét, szaunákat és kültéri jacuzzit is magában foglaló wellness-központot is létrehoznak.
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Az 50. EUROPEADE – zsámbéki szemmel –
Ami a sportolóknak az Európabajnokság, az a táncosoknak, zenészeknek és énekeseknek az Europeade...
Európa a németországi Gothában táncolt, énekelt és zenélt július közepén,
öt teljes napig. Európa legnagyobb
folklórfesztiválján közel kétszáz, köztük a zsámbéki Lochberg német nemzetiségi tánccsoport vett részt.
2013-ban a türingiai Gothában e jubileumi eseményen óriási nemzetközi érdeklődés mellett négyezer-háromszáz népművész, néptáncos, népzenész és népi énekes
mutatkozott be az előző évekhez hasonlóan huszonhat európai ország kétszáz csoportjából. A résztvevők
közös anyanyelve a néptánc és a népzene elkötelezett szeretete. Így születnek évről-évre tartalmas barátságok egyes
európai népcsoportok
képviselői között. Így
segíti elő ez a grandiózus fesztivál a toleranciát, a nyelvi nehézségek
leküzdését, egymás kultúrájának megismerését
és megértését.
Zsámbékról
és
a
Budai-hegyvidék több
községéből ötven fővel,
a Lochberg gyermekés ifjúsági csoportjával
képviseltük hazánkat, Magyarországot.
Magyar és magyarországi német táncainkkal 2006 óta kápráztatjuk el Európa népeit. Spanyolországban, már az első fesztiválunkon Magyarország reprezentatív csoportjának választottak bennünket.
Idén Csenger-Zalán Zsolt, Zsámbék polgármestere is velünk tartott, erkölcsileg
és anyagilag is támogatva a részvételünket. A magyar országgyűlés képviselőjét Gotha város főpolgármestere, Knut
Kreuch fogadta. Közösen vettek részt az
Europeade Komitee jubileumi közgyűlésén. Európa polgármestereinek találkozóján pedig még egy beszédre is felkérték, amire nem volt még példa a fesztivál
ötven éves történetében.
A Lochberg Regionális Tánccsoport ifjúsági és gyermekcsoportja július 18-án, a nyitógálán lépett fel a Volksparkstadionban.
A neves koreográfus, Manninger Miklós
legújabb gyorspolka táncát adták elő a
solymári Herbstrosen Tánccsoporttal a
pilisvörösvári Die Adlersteiner zenekar
fantasztikus muzsikájára. Fellépésüket a
300 éve Magyarországra települt sváb
ősök emlékének ajánlották, ugyanis
Zsámbékon idén ünnepeljük a 300 éves
betelepítési jubileum záróévét. A közönségből ez a nem várt felvezetés óriási tapsvihart váltott ki. A Lochberg mindkét csoportja, mely külön színpadokon lépett
fel, nagy sikert aratott. Levonulásunkkor
a magyarországi vendégeknek köszönhe-
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tően harsogott a nézőtéren a RIA-RIAHUNGÁRIA. A nyitógálát Beethoven
Örömódájára látványos tűzijáték zárta.
Másnap a Friedenstein-kastély előtt léptünk fel, a Főtéren pedig a Lochberg
négy éve működő gyermekcsoportja nyitotta meg az európai gyermektánc fesztivált. A műsorunkban előadott magyarországi német táncok mind zsámbéki gyűjtések és a Lochberg Tánccsoport vezetőjének koreográfiái. Bizonyára nem véletlen, hogy a szombati Gothaer Allgemeine
címlapján is mi szerepeltünk. Minden lap
első oldalán, minden kirakatban magunkat láttuk viszont zsámbéki népviseletben.
Hihetetlen érzés volt, akárcsak az, amikor

Knut Kreuch főpolgármester személyesen
fogadta a Lochberg képviselőit a pompás
Friedenstein-kastély dísztermében.
A pilisvörösvári Adlersteiner-zenekar
sem tétlenkedett, amikor nem a tánccsoportot kísérte. A solymári Herbstrosennek
is ők húzták a talpalávalót. Az ifjú, ámde
annál tehetségesebb zenészek felléptek
az Europeade by night-on is, ahol táncra perdítették a gothai főtér közönségét,
majd másnap az Európa-bálon is zenéltek,

amelyre bekerülni csak a legjobb európai
zenekaroknak sikerül. A Gotha történelmi városának közepén felállított színpadon az Adlersteiner zenészei talán maguk
sem gondolták, hogy a többezres európai
közönség többször is visszatapsolja őket,
a magyar nemzeti zászló lengetése pedig
ekkora üdvrivalgást eredményez.
Az Europeade másik fénypontja a fesztivál kétszáz csoportjának zenés-táncosdalos utcai felvonulása volt. Utólag tudtuk
meg, hogy százezres tömeg előtt vonulhattunk végig. A német közönség öröme
a magyar zászló láttán egyöntetű volt.
Magyar szavakkal és heves integetéssel
köszöntöttek bennünket.
A zárógálán a szári,
mányi, dunaharaszti és
pilisvörösvári csoportok
Wenczl József Vörösvári
rezgős polkáját mutatták
be. Az előadás különlegessége volt, hogy a szári
és zsámbéki csoportok
vezetői (Fuchs Sandra
és Schweininger Péter)
együtt táncolták ezt a jellegzetes táncot.
A fesztivál záróakkordja volt az az örömünnep, mikor minden csoport saját nemzeti zászlaja alatt tánccal, ünnepléssel, fotózkodással búcsúzik a vendéglátóktól és
a közönségtől. Kívánjuk, hogy egyszer
Önök is átélhessék azt a páratlan érzést,
amit mi éreztük akkor, amikor hazánkat
képviselve a magyar zászló színei alatt
vonulhattunk, egész Európa figyelmét
élvezve! Hálásan köszönjük mindazoknak, akik ehhez hozzásegítettek minket!
Lochberg Regionális Tánccsoport
Fuchs Sandra Titanilla
Fotó: Zámbó Bertalan

IHAJ FUHUN
Július 13-án tartották Zsámbékon az
IHAJ FUHUN I. Zsámbéki Országos
Népzenei-Jazz Tehetségkutató Verseny
döntőjét a zsámbéki művelődési házban. Az IHAJ FUHUN elnevezés a
fuhunra, egy speciális hangszerre utal,
amit Dresch Mihály fejlesztett ki egy
nagyméretű erdélyi népi furulya és a
szaxofon keresztezéséből, így a hangszer jelképezi a népzene és a jazz házasságát is.
A háromtagú zsűri, melynek elnöke
Dresch Mihály szaxofonos, tagjai Lukács
Miklós cimbalmos és Maloschik Róbert,
a JazzMa.hu főszerkesztője a hat döntősből az első helyre Cserta Balázst és Városi
Zenekarát jelölte. A helyezéssel százezer

forint pénzjutalom járt. A második helyezett a Zombori zenekar hatvanezer forintos pénzjutalommal, a harmadik megosztva a Kiss-Porteleki duó és a Köllner
Kvartett lett húsz-húszezer forintos pénzjutalommal. Mind a négyük felléphet a
Budapest Jazz Klubban.
A verseny legjobb szólistája címet szintén Cserta Balázs kapta, ami további
húszezer forinttal járt és fellépési lehetőséggel a Dresch-Lukács duóval közösen az
idei Debreceni Jazz Fesztiválon.
Különdíjat kapott Kész Petra és zenekara, akik egyben meghívást kaptak az ősszel
induló Zsámbéki Nyakas Jazz Klubba.
A rendezvényt Zsámbék Város
Önkormányzata és az NKA Közművelődési
Szakkollégiuma támogatta.
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Válaszol a polgármester és országgyűlési képviselő
Az idén közel kilencszázmilliós éves
költségvetéssel működő zsámbéki polgármesteri hivatal számára a közigazgatás átszervezése, a járások kialakítása nem okozott gondot, mivel már
az új rendszer felállása előtt ésszerűségi szempontok alapján átalakították
a működésüket. Elbocsátásra így nem
került sor, a hivatali létszám éppen
akkora volt, amennyi az új szabályok
szerint az állami normatívából finanszírozható. Elvégre az adófizetők nem
létszámot, hanem elvégzett munkát
fizetnek. Zsámbékon egyelőre járási
kirendeltség működik, de már napirendre került egy előbb vagy utóbb
megvalósuló kormányablak kialakítása
is – nyilatkozta lapunknak CsengerZalán Zsolt, Zsámbék polgármestere,
akit az országos politika egyes területeiről is faggattunk.
– Milyen előrelépések történnek
ebben az évben a települési beruházásokban?
– Az elmúlt évben tervezett járda- és buszmegállóépítések megtörténtek, csupán a mány-szomori elágazásba tervezett körforgalom
és a buszvégállomás kitelepítése ügyében nem tudtunk előre lépni. Az út a
Magyar Közúté. A tervezésre
pályáztunk és nyertünk is,
de a megvalósítás egyelőre a
távoli jövőbe vész, miközben
Zsámbéknak mielőbbi megoldásra van szüksége. A körforgalom megépítése elsősorban a rendkívül balesetveszélyes kereszteződés biztonságosabbá tétele miatt szükséges, másrészt,
ha az autóbusz-végállomást Zsámbék nyugati határába telepítjük, a körforgalom
buszfordulóként is szolgálhatna. A gyorsabb megoldás érdekében ott egy területet
vásárolunk, és azon oldjuk meg a visszafordulást, reményeim szerint még ebben a
ciklusban. Fontos célkitűzésünk a Zichytér tehermentesítése és rendezése, hogy
egy városhoz méltó közösségi térré váljon.
– Hogyan áll a zsámbéki rendőrőrs ügye?
– Rövidesen felújítják az e célra a város
töki határánál a mentőállomás és a tűzoltóság közelében kijelölt, egykor panzióként üzemelő épületet. Rendőrlakásokat,
rendőrszállásokat alakítanak ki benne.
A zsámbéki rendőrőrs öt rendőri létszámmal működik majd.
– A kistérségi rendszer átalakulásával milyen
együttműködési terveik vannak?
– A Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás jogutód nélkül megszűnt. Új tömörülésbe Zsámbék még nem lépett be,
mivel még nincs olyan feladat, amelyben az együttműködés kialakítható lenne.
Véleményem szerint ez az önkéntes, feladatközpontú szerveződés a jó irány és

nem a központi akarat kötelező ereje, ami
a korábbi gyakorlat volt.
– Indul-e újra az országgyűlési választásokon,
különös tekintettel arra, hogy Ön a Fidesz helyi
választókerületi elnöke?
– Valóban létezik egy olyan szokásjog,
hogy egy adott választókerületben az
elnök indul az országgyűlési választásokon, de a Fidesz alapszabálya pontosan
rögzíti azokat a döntési szinteket, ahol ez
a kérdés eldőlhet, s ezek a döntések még
nem születtek meg, hiszen még a választásokat sem írták ki.
– Ön a nemzetbiztonsági és a külügyi bizottság tagjaként és országgyűlési képviselőként mit
emelne ki az elmúlt időszak eredményei közül?
– Nemzetbiztonsági téren a legújabb kori
történelmünk legnagyobb botrányainak
felgöngyölítése folyik. Vegyük mindjárt
a Laborc-Portik ügyet, ahol a nemzetbiztonsági szolgálat az alvilággal szövetkezik politikai célokra, ami ennyire nyil-

A zsámbéki városháza a romtemplommal
vánvaló módon nem csak Európában,
de talán világviszonylatban is ritkán fordul elő. A másik a Szilvásy-ügy, amikor egy minisztert, ha nem is jogerősen,
de letöltendő börtönbüntetésre ítélnek
kémkedésért. Ez is egy elképesztő történet. A Nemzetbiztonsági Bizottságban
vállalt feladataim miatt erről sokkal többet nem mondhatok., főként, hogy a
bizottság több albizottságában is részt
veszek, így a Portik-Laborc ügyet és az
elmúlt nyolc év nemzetbiztonsági gyakorlatát vizsgáló albizottság munkájában is.
Bár a minél nagyobb nyilvánosság pártján
állunk, vannak nemzetbiztonsági érdekek,
amik ennek határt szabnak.
Ami a külügyi bizottság munkáját illeti, ott elsősorban diplomáciai feladatok
vizsgálatáról, a magyar diplomácia felügyeletéről és segítéséről van szó. Egyre
többen látják, hogy a brüsszeli bürokrácia olyan hatalmi jogosítványokat alkot
magának, amire valójában nincs felhatalmazása. Ez komoly veszélyforrás a nemzeti parlamentek, a nemzeti szuverenitás, a nemzeti kormányok szempontjából.
Ezt egyre többen felismerik, amit magam

is tapasztaltam többek között a németországi Gothában a helyi polgármesterekkel folytatott beszélgetéseim során. Az
ottani Europeade mindjárt egy jó példa is
arra, hogy az 1964 óta futó rendezvény
soha egyetlen fillér európai uniós támogatást nem kapott, pedig hát mi kapjon, ha
nem ez? A brüsszeli bürokráciának arra
nincs forrása, hogy a nemzeti indentitást
erősítsék, a nemzeti gyökereket ápolják.
Mi, magyarok határozottan a nemzetek
Európájáról beszélünk, szemben azokkal,
akik egy Brüsszelből irányított európai
konglomerátumban gondolkodnak.
– Az ország szempontjából Ön szerint milyen
eredmények születtek ez alatt a parlamenti ciklus alatt?
– A legnagyobb eredménynek az új alaptörvény megalkotását tartom. A következő a sorban a határon túli magyarok
számára a magyar állampolgárság lehetőségének a megadása. E két szimbolikus jelentőségű lépés mellett az elmúlt három év
kormányzati munkájának
a gerincét az adta, hogy
Magyarország kikerüljön
abból a teljesen kiszolgáltatott, reménytelen helyzetből, ahová a szocialista
kormányok sodorták. Ne
felejtsük el, amikor a görög
válság kitört, mindenki
arról beszélt, hogy a következő a még súlyosabb helyzetben lévő Magyarország
lesz. Mégsem mi lettünk
azok,
hanem
Spanyolország, Portugália
és Olaszország… Bár ott
táncoltunk a szakadék szélén, három év után mégis
eljutottunk oda, hogy visszafizetjük az
IMF-hitelt, a világbanki kölcsönt, a piacról finanszírozható a forint, régóta nem
volt ilyen alacsony infláció, mint most.
A gazdasági növekedés, ha lassan is, de
elindult, sok európai ország irigyelhet
bennünket. Az adósságállomány, ha lassan is, de csökken és három év után
Magyarország egy stabil ország képét
mutatja. Elindult a rezsicsökkentés is: azt
a hihetetlen méretű extraprofitot, amit a
szocialista kormányok garantáltak a külföldi szolgáltatóknak, normális mértékre
próbáljuk visszavágni, amely a normális
működést és a normális profitot garantálja, de az extraprofitot nem. Átalakult az
egész iskolarendszer is, s elindul a pedagógusok életpálya-modelljének a bevezetése. Fokozatosan közel 60%-os béremelést kapnak a pedagógusok, aminek az első
felét már az ősszel folyósítják, szemben a
korábbi iskola-összevonásokkal, pedagógus-elbocsátásokkal… Pusztán e néhány
területet figyelembe véve elmondhatjuk,
hogy Magyarország jobban teljesít, mint
korábban, s az a célunk, hogy ezt folytassuk.
Koós Hutás Katalin
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Bivalyok a Vadasparkban
A két fiatal bika a Hortobágyi
Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft.-től érkezett a
Budakeszi Vadasparkba. A vízi
bivaly ősöknek köszönhetően erősen vonzódnak a vízhez, így naponta többször is kedélyesen eldőlnek a
dagonyájukban.
Hazánkban a bivaly a törvényileg
védett őshonos állataink közé tartozik. A hajdan hármas hasznosítású
háziállat elsőrendű feladata a vontatás volt. Igavonó ereje 50%-kal
nagyobb, mint a szarvasmarháé. Tejének zsír- és vitamintartalma is magasabb, mint tehéntejé. Híres bivalytejből készült sajt
a mozzarella, a feta és a scheddar. Húsa ugyan nem olyan értékes, mint a szarvasmarháé, de több foszfor és vas van benne.
A bivalyborjúhús egyenértékű a marhaborjúéval.

Augusztus 10-23.

Augusztus 20. kedd 10 óra

U19 FÉRFI KÉZILABDA VB

VÁROSI ÜNNEP
Budakeszin a főtéri Szent

Budaörsön és Érden
Info:
www.handballhungary2013.com

Aug. 10-11. szombat-vasárnap
BUDAKESZI BÚCSÚ
Augusztus 10. szombat 20 óra

Bednárik Anasztázia
orgonakoncertje
a budakeszi
plébániatemplomban
Augusztus 11. vasárnap 10 óra

Ünnepi szentmise
a plébániatemplomban
11 óra
A Nepomuki Szent János
szobor megáldása
a plébániatemplom lépcsőjénél
15-19 óra
Tükrös szív és festett fakanál
Barangolás
a régi búcsúk világában
a Helytörténeti Gyűjtemény
és Tájházban (Fő u. 127.)

Aug. 10-11. szombat-vasárnap
NYITOTT MÚZEUMOK
Augusztus 10. szombat 14 óra

Mária
mennybemenetele napi
gyógynövénycsokor-kötés
a zsámbéki Tájházban

ZSÁMBÉKI
SZÍNHÁZI BÁZIS
Aug. 10-11. szombat-vasárnap

Amatőr Magyar Színjátszók
Fesztiválja
Augusztus 15-17. 20 óra

Mark Ravenhill:
Állampolgársági ismeretek
a Manna Egyesület
ősbemutatója
Augusztus 23. péntek 19 óra

Ahogy a víz tükrözi az arcot
Osonó Színházi Műhely,
Sepsiszentgyörgy
Aug. 30-31. szeptember 1. 19 óra

Cabaret
a Kaposvári Egyetem
bemutatója
Aug. 30-31. szeptember 1. 19 óra

Collodi: Pinoccio
az UtcaSzak bemutatója
www.zsambekiszinhazibazis.hu
Tel.: 06-23-342-318

Aug. 17. és 31. szomb. 7-12 óa
TERMELŐI PIAC
Biatorbágyon

és a telki Pajtánál

Aug. 18. vasárnap 14 órától
ZSÁMBÉKI SVÁB ESKÜVŐ

Közel 250 népviseletbe öltözött
párral, vendégvárással, mennyasszony-kikéréssel és a zsámbéki
sváb lakodalmas hagyományos
részeinek bemutatásával
Zsámbék utcáin,
a Tájházban
és a művelődési házban.
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István-emlékműnél.

Augusztus 25.
XIX. CSALÁDI NAP
FESZTIVÁL
a budakeszi
vitorlázó reptéren

Augusztus 29. csütörtök 17 óra
A KESZI-ART művészeinek
csoportos kiállítása
a töki Pajta Galériában
(Kossuth u. 16.)
K: Dr. Matits Ferenc
művészettörténész,
a Szentendrei kamarazenekar (vez. Galambos Ádám)
a Művészet és Kultúra
Világa Egyesület
szervezésében
Géczy Olga és Aurell David
védnökségével.

Augusztus 31. - szeptember 1.
BOR ÉS MŰVÉSZET
FESZTIVÁL

Tök
Augusztus 31. szombat 13 óra
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

(Tök Kútvölgy,
Művelődési Ház)
K: Nyúlné Dr. Pühra Beáta,
a Nyakas Pince főborásza
Balogh Kálmán,
Tök polgármestere,
a töki Kotkoda
Asszonykórus,
a Töki Fiatal Tehetségek
koncertje
15 óra A Töki Napsugár
Óvoda előadása
15.30 Töki Nosztalgia
Társaság táncelőadása
16 óra a PaThália Színház
fellépése
16.30 Koncert a református
templomban
K: Etyeki Signum Kórus és
Mészáros János Elek
17 óra RockCorn koncert
18 óra Balázs – Szekeres
duó
18.30 Indiai táncbemutató
19 óra A Falu Kuglófja sütőverseny eredményhirdetése
19.30 CzakJazz – Mezzo
Quartett koncertje
Szept. 1. vasárnap 14 óra
A TÖKI FIATAL
TEHETSÉGEK KONCERTJE

14.30 A Perbáli Székelykör
előadása
15 óra Biatorbágyi fiatalok
showműsora
15.30 Keresztes Nagy
Árpád regős előadása
16 óra Roller Riders koncert
16.30 Kóruskoncert a
református templomban
K: Telki Női Kar, és a
Perbáli Maklári Kórus

Programajánló
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17.15 A Néptánckedvelő
amatőr együttes
Perbálról táncelőadása
17.30 Dicke Schwane sváb
fúvoszenekar koncertje
18.45 A Madárijesztő-verseny eredményhirdetése
19 óra CzakJazz – Jazz
Reloaded koncertje
20.30 Sándor Dezső és
Zenekara

Augusztus 31. szombat
IDESÜSS - Budaörs napja

9.50 Megnyitó a nagyszínpadon
10.00 Csurgó Zenekar gyermekkoncert
11.00 VIVACE
Táncbemutató
11.30 Budai Fitnesz Suli
bemutatója
11.45 Versenytánc bemutató
12.00 Budaörsi
Néptáncegyüttes és a
Téka zenekar
12.30 Wunderkäfer tánccsoport
13.00 A Budaörsi Játékszín
bemutatója
15.00 MINTAPINYT zenekar gyermekkoncert
16.00 Budaörsi
Fúvószenekar
16.30 Tom White és
Barátai - rockabilly show
18.00 Maszkura és a
Tücsökraj koncert
19.00 Oláh Gergő, az
X-Faktor 2012 győztese

20.30 Pannonia Allstars Ska
Orchestra koncert
22.00 Retro Disco B. Tóth
Lászlóval
Programok
a Szabadság úton
16.00 Budaörsi
Rendőrkapitányság
nyomozókutyájának
szakmai bemutatója
17.15 A Budaörsi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
roncsvágási és tűzoltási
bemutatója
19.30 Lobbanáspont tűzzsonglőrök

Szeptember 7. szombat 19 óra
ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET

Szakonyi Károly: Adáshiba
Fsz: Eperjes Károly,
Esztergályos cecília
Belépő: 2600 Ft/előadás
Az öt előadásra szóló bérlet:
10 000 Ft
a Marczibányi téri
Művelődési Központban
Info: www.marczi.hu

Szeptember 10. kedd 18 óra
Zsámbékiak szabadegyeteme
LESZOKÁS A DOHÁNYZÁSRÓL

Fejér Gábor Tamás pedagógus, fotóművész,
mozgás és táncterápiás csoportvezető előadása
a zsámbéki műv. házban.

Szeptember 11. szerda 19 óra
ÉRDI TAMÁS

zongorakoncertje
a Marczibányi téren.

Nyelvi játékaink V.
AZ ELŐZŐ HAVI
FELADVÁNY
MEGOLDÁSAI:
1. Képrejtvény: felekezet
2. Kancsalrím:
E házban szemtelen, lökött
Már eddig számtalan lakott.
3. A kecskerím-párra egy jó
megoldás:
Felrobbanok, akár egy goromba bomba.
Hogyan kerülhetett a boromba gomba?
És még örülhetek, hogy nem
macska, csóka...
Az lett volna igazán a csacska móka!

2. Oda-vissza ugyanaz!
Példa: Csiga tapogatójához
hasonló formájú ütőszerszám:
csáp alakú kalapács
A feladvány:
Neked ront
a teherhordó: …

3. Egy, csak egy betűvel…!
Olyan szöveget kérünk alkotni, amely értelmes szavakból,
mondatokból áll, sőt szórakoztató is, de minden szava
ugyanazzal a tetszőleges
választott betűvel kezdődjön.
Kedvcsináló:
L mint Litánia. Lejárt lemez
lettem, láthatja, Lancsákné.
Lenvászon lepedővel lefüggönyöE HAVI FELADVÁNY:
zött, levegőtlen lukban lakom, leg1. Lehet egy y-nal több?
hátsó lépcsőházban. Lichthófra
Példa, melyhez legalább egy látok. Liftzúgás, lecsószag, lárhasonló megoldást kérünk:
mázó lakók. Linóleummal letaMiki meg a tanára
kart lisztesládán lepattogkimentek a tanyára.
zott lábaskákban lebbencsleLearatták a nádat,
ves, lencsefőzelék lókolbásszal.
S emlegették anyádat.
Légypiszkos lámpabúra – letöröl-
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg.
Kérem, hogy hirdetéseiket minden hónap 25-ig juttassák el hozzánk!

• ÓVODAPEDAGÓGUST keres a pátyi Pátyolgató Óvoda. A pályázat-beadási
határidő augusztus 28. Felsőfokú végzettség, helyben lakás, 3 hónap próbaidő. Bővebben Demény Erika intézményvezető Tel.: 06-23-343-451.
• KARBANTARTÓT keres az Opel Interat Budakeszi, alkalmi jelleggel, egyszerűsített foglalkoztatással. Nyugdíjasok jelentkezését is várják.
Tel.: 06-23-451-749 vagy info@interatkft.hu.
• JEGYZŐT keres a Budakeszi Polgármesteri Hivatal. Pályázat-beadási határidő szeptember 2. Bővebben: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester Tel.: 06-23-535-711.

L A KO S S Á G I A P R Ó H I R D E T É S
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418
Hirdetési árak: 15 szóig 1270 Ft, 15 szó felett szavanként 100 Ft.

• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szakmai, kiállítói, tenyésztõi gyakorlattal vállalja az Ön otthonában
kutyája teljes körû kozmetikáját.
Tel.: 06-23-450-866,
06-20-9735-090
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgépek,
fagyasztók javítása garanciával,
hétvégén is. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Akciós lakásklíma
szerelés.
Tel.: 06-20-467-7693
• PALACKOS PB-GÁZ ingyenes házhoz- szállítással.
Elõrendelés: 06-20-922-0263
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megbízható, munkájukra igényes
idősgondozókat, takarítónőket,
bébiszittereket, igény szerint, akár
bentlakással is. Empátia Iroda.
Tel.: 06-30-869-9796,
06-20-465-8458
• TV, VIDEO, rádiómagnó, CD,
lemezjátszó, távszabályozó és háztartási kisgépek javítása. Kemény
Endre Tel.: 06-23-455-251,
06-20-971-1120
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás
csator-navizsgálat, csatornák, vízvezetékek javítása, cseréje, új
rendszerek kiépítése, átemelő szivattyú karbantartása.
Tel.: 06-30-293-4774

• ANGOL korrepetálás, felkészítés
érettségire és középfokú nyelvvizsgára, társalgás anyanyelvûvel.
OROSZ minden szinten.
MAGYAR külföldieknek.
Tel.: 06-23-453-217
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálása általános és középiskolás diákoknak. Helyesírási, szövegértési
problémák javítása, középiskolás
felvételi előkészítés, érettségire felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361
• ABLAKSZIGETELÉS utólag, nyílászárók felújítása. Hőmegtakarítás,
por és zaj elleni védelem! Nyílászárók illesztése, zárak beállítása,
cseréje. Nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06-30-644-2881
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, szúnyoghálók, reluxa gyártása, szerelése, javítása. Pontos, precíz munka, kedvező áron.
Tel.: 06-70-268-9591
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, monitor, HIFI, kamera, házi mozi,
erősítők, mikrosütő gyors szerviz.
Hétvégén is hívható.
Tel.: 06-70-246-5049
• ELADÓ TELEK Budakeszin, belterületen, az Árnyas utca és a Bem
utca sarkán, 2 x 1111 m², külön
vagy egyben. Tel.: 06-23-450-338
• FELNŐTT TRICIKLI, alig használt,
eladó. Tel.: 06-20-804-7546

gethetné, Lancsákné – letöredezett
lábú lócán lukas lavór, limlomok.
Lehangoló látvány… Lajoskám
lótenyésztő lett. Lordok, ladyk
lovagolnak lipicai lovas iskolájában. Lipótvárosi loggiás lakás;
luxusvilla Lelle legközepén, lucfenyő ligetben. Láttam lefényképezve! Légkondicionált lakosztályok, leopárdbőrök, legyezőpálmák,
Lotz-festmények, lakájok lángvörös libériában. Leírhatatlanul
lenyűgöző! Lelle legelőkelőbb lakói
látogatják: lottónyertesek, lakásüzérek, lánckeresedők. Lucullusi
lakomák lehetnek: libamáj, lacipecsenye, lazac, languszta lapulevélen, lépes méz, likőrök literszám…

A megfejtések beküldési
határideje augusztus 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 játékaink nagykönyve című kiadványát kapja ajándékba.
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ÁTRIUM (WALTER) ÜZLETHÁZ
Számítógépes

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

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
SZAKÜZLET
INGYENES hallás- és beszédértés vizsgálat tanácsadással,
hallókészülék illesztése próbahordással
Fülilleszték, zajvédő és uszodai füldugó készítése, elem értékesítés
(Hallókészülékek beszerezhetők TB támogatással, vagy teljes áron)

IDŐPONT-EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!
Tel.: 23/453-076 vagy 06-70/280-65-80
Nyitva: kedd, csütörtök 10-18-ig, szerda 8-14-ig

Az Európai Unió gazdaságában központi szerepet játszik az
áru és személyszállítás. A személyszállítási és az áruszállítási
teljesítmények fejldése jellemzen minden országban a
GDP alakulásával arányos változást mutat. Az elmúlt 15 év
szinte töretlen növekedését a 2008-tól elkezdd gazdasági
válság megállította. A közúti áru- és személyszállítási ágazat
jjelenleg
l l több mint
i t 4,5
4 5 millió
illió EU-s
EU állampolgár
áll
számára nyújt megélhetést. Az elmúlt néhány évtized
során a hivatásos gépjármvezetk vonatkozásában a képesítési követelmények is megváltoztak.
Azonban nem csak a követelmények változtak, hanem a tanulási szokások is. Az utóbbi idben eltérbe
került mobil tanulási forma (m-learning), amely a mobil telefon segítségével tanít.
Az M-ROAD projekt célja, hogy 2014. szeptember végére egy 6 nyelv, mobil telefonon keresztül elérhet
tananyagot hozzon létre, amely segíti a személy- és áruszállítási vállalkozásokat a vállalkozói kompetenciák
fejlesztésében.
A projektvezet spanyol kasztíliai UGT TCM Szállítmányozási Szakszervezet, akik már több éve projektvezet
szerepet játszanak az Európai Lifelong Learning projektek megvalósításában. A konzorcium tagjai Ausztriából,
Spanyolországból, Franciaországból és Szlovákiából érkeztek, Magyarországról a NET-MEX Kft vesz benne rész.
Az eredményekrl és projekt eseményekrl tájékozódhat a NET-MEX weboldalán (http://net-mex.hu/indexphp?
lang=hun&menu=3--2), illetve a projekt Facebook oldalán.

További információ:
Schwikker Zsóﬁa
(zsóﬁa.schwikker@net-mex.hu)
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KÚTFÚRÁS!

AG O R A
l Kft-k,

Bt-k könyvelése, teljes körû adminisztrációja,
l Év végi beszámolók, kiegészítõ mellékletek,
l Elektronikus adóbevallás cégek és magánszemélyek
részére,
AGORA Kft.
l Kalkulációk, tervek, értékelések,
2094. Nagykovácsi,
l Folyamatszervezés, szabályzatok.
Dózsa Gy. u. 18.

Tap a s z t alat, s z ak é rte le m ,
megbíz hatóság!

K Ö N Y V E L É S

St-R-AS Bt.

Strasszer Róbertné Judit
Tel.: 06 23 457 138, 06 20 355 4033
E-mail: stras@interware.hu
www.stras.hu

2013. augusztus

26/555-299
30/9520-654
www.agorahungary.hu

A St-R-As Bt. VÁLLALJA TÁRSAS
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI
FELADATAINAK TELJES KÖRŰ
ELLÁTÁSÁT, ÜGYVÉDI ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI 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

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!

KÖNYVELÉS
Budakeszin
könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést,
könyvvizsgálatot, adótanácsadást, bérszámfejtést, hatóságok előtti
képviseletet, garanciával.

Telefon:
30 268 5858

- 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

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja
Keresünk meglévő és új ügyfeleinknek eladó és kiadó
házakat, lakásokat. Hívjon bennünket, felkeressük, tanácsot
és segítséget adunk, hogy a legkedvezőbb áron adja el ingatlanát!
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
Huber-Szabó Lőrinc +36-20-4355-413 Fekete Júlia +36-20-298-1003
Albitzné Katsányi Olga +36-20-248-2433
info@huberingatlan.hu
www.huberingatlan.hu www.budaorsiingatlanszovetseg.hu
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www.suzuki-interat.hu

Gyári SUZUKI alkatrészek

SUZUKI GSX 650 F L2 1 798 000 FT
*

Hús- Hentesáru
yeskereskedés
g
e
V
s
é
Páty, Kovács Imre utc
2071

SUZUKI GSR 750 L3* 2 348 000 FT

pár nap alatt!

SUZUKI SFV 650 GLADIUS L3* 1 698 000 FT

a 7.

füstölt termékek
házias
ias környezetben
család
- Tőkehús - Szalámik, felvágottak - disznósajt
- tepertőkrém
- Baromfi - Friss tepertő
- Házi zsír - Pácolt és grillhúsok - sütőkolbász
- Parasztmájas

SUZUKI GW 250 INAZUMA L3* 1 258 000 FT

… CSAK RÁD VÁRNAK!

TELEPHELY: 2060 Bicske, Csabdi út 2.
(GPS: 47.501037, 18.629682)
Telefon: +36 22 509 510

*Áraink a fenti modellekre és a készlet erejéig érvényesek!
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Nyitva tartás
K–P: 7-18
Szo: 7-13
h, v: zárva
0623/343-324

