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MOBILrégió Budakeszin  

4. oldal

K I B U D A J E ŐN Ő P

Ismeretlen ismerős 
Kemenczei Kálmán

11. oldal

 
Összegyűlt 

a műtétre a pénz  
9. oldal

 
Sebő Ferenccel 
a Gyimesekben  

7. oldal

Giotto angyalai
Cikkünk a 6. oldalon
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Június 10 és 13-a között került sor a DLC projekt keretén belül a projektben résztvev�k képvisel�inek találkozójára. 
A Barcelonához közeli Santa Coloma városkában fogadtak minket a spanyol (katalán) vendéglátók, s itt került sor a 
karrierváltással, a munkakereséssel, a munkanélküliség elleni küzdelemmel kapcsolatos párbeszédekre. A találkozón 8 
ország közel 30 képvisel�je vett részt. Hazánkat a Trebag kft nevében hárman képviselték.

„Coachként hasznos tapasztalat volt a konzorciumban részt vev� külföldi partner támogató szakemberekkel és résztvev�kkel 
találkozni, megismerni a munkakeres�k nehézségeit, és azokat a támogatási és fejlesztési formákat, melyet a külföldi 
kollégák nyújtanak. 
Inspirációs és energetizáló felületként szolgált az a lehet�ség, hogy személyes ismerkedés, eszmecsere és konzultáció 
keretében volt módunk kölcsönösen tapasztalatot cserélni, valamint együtt ötletelni a projekt további útvonalán a partner 
megvalósítókkal és résztvev�kkel. Az egyeztetések célja, hogy egy olyan ’ felhasználói kézikönyv’  jöjjön létre, amely a 40 
fölötti munkakeres�ket segíti egy komplex, ugyanakkor egységes formába rendezett módszertan keretében, amely a sikeres 
munkakeresésben és elhelyezkedésben segíti �ket.”

Fülöp Katalin, coach 

„Nagyon érdekes volt számomra látni, hogy Európán belül a különböz� országokban, más-más kultúrális háttérrel az 
egyének szintjén milyen különböz�en viszonyulunk a problémákhoz, ezen belül is a karrierrel kapcsolatban felmerül� 
nehézségekhez. Vannak, akiknél az elkeseredettség dominál, így már eleve egy pszihésen tovább nehezített helyzetb�l kell 
kiutat keresniük. Azonban vannak olyanok is, akik például a munkahelyük elvesztése miatt kialakuló kényszerhelyzetben 
is könnyebben tudnak a változás által kínálkozó lehet�ségekre koncentrálni. Ez a pozitív hozzáállás rengeteget segít a 
megoldás megtalálásában, s�t abban is, hogy a szembejöv� szituációkban meglássuk a lehet�ségeket és éljünk is ezekkel.”   

B. Bertalan, résztvev�

Kutatások és munkaügyi el�rejelzések szerint az átlag európai 
élete során 3x-4x változtatja meg munkakörét. Legtöbben ezt nem 
lehet�ségként, hanem fenyeget� kényszer�ségként élik meg. Ezért a 
DLC projekt nemzetközi konzorciuma azt a célt t�zte ki, hogy a 40 év 
feletti korosztály számára olyan útmutatót dolgoz ki, melyben az élet 
és a karrierpálya megváltozásához szükséges kompetenciákkal vértezi 
fel az embereket. A projekt szorosan együttm�ködve a közösségekkel 
és a karrierjükkel kapcsolatosan váltásra kényszerül�kkel, példákon, 
jó gyakorlatokon és külföldi résztvev�kkel folytatott párbeszédeken 
alapul. 

DLC-Új utakon a karrierépítésben 
40 év felett

További információ: 
Nagy Enik� eniko.nagy@trebag.hu

www.trebag.hu
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A rendszerváltás óta ilyen nagyság-
rendű iskolaberuházás még nem volt 
az országban. Az 6,7 milliárd forintos 
állami támogatásnak köszönhetően az 
intézményben negyven évig oktató egy-
kori tanárról elnevezett Bálint Márton 
Általános és Középiskola tizenhat tan-
teremmel és nyolc szaktanteremmel, 
korszerű sportcsarnokkal és uszodá-
val bővült. Továbbfejlesztésére még 
egy sportpálya megépítésének a támo-
gatását is kilátásba helyezte a minisz-
terelnök, a jövő évi választások ered-
ményének függvényében. A minisz-
terelnök hangsúlyozottan kiemel-
te Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő szerepét az állami támogatás 
elnyerésében.

Orbán Viktor kormányfő beszédében 
kitért arra, hogy nem volt helyes az okta-
tási intézményekben a nevelés (a testi-lel-

ki növekedés) háttérbe szorí-
tása, ami miatt csak pedagó-
gusaink lelkiismeretén múlt, 
hogy mi történik ezen a téren. 
A kormány ezért vezette be 
a mindennapos testnevelést, 
valamint a hit- és erkölcstant. 

Minden ország olyan lesz, 
mint az ifjúsága, ezért volt 
nagy jelentőségű, hogy a kormány a két-
harmados felhatalmazás birtokában átvet-
te az iskolák működtetését, hogy meg-
szüntethesse azt a kirívó és bántó különb-
séget, amely az egyes országrészek intéz-
ményei között korábban megnyilvánult.

359 iskolában indítottak iskolafejleszté-
si programot - emelte ki e a miniszterelnök 
- egy olyan időszakban, amikor az Európai 
Unió és benne Magyarország is a gazda-
sági válság nehézségeivel küzd. Az ingye-
nes tankönyvek bevezetésének folyamatá-
ban egyelőre az elsősöknek és a rászoru-

lóknak juttatják ezt a kedvez-
ményt, amely Törökbálinton 
114 elsős érint. A pedagógusi 
pálya rangjának visszaadásá-
ban pedig jelentős szerep jut 
a pedagógus életpálya-modell 
kidolgozásának.

A törökbálinti gigaberuhá-
zás 2010-ben állt le amiatt, 

hogy a kormány úgy döntött, hogy a 
törökbálinti székhelyű Telenor távközlési 
cég 2,5 milliárd forintos iparűzési adóját 
2011-től szétosztják az ország 3200 tele-
pülése között. Ezzel a város bevételi olyan 
arányban lecsökkentek, hogy állami sze-
repvállalás és a kezdeti tervek módosítása 
nélkül a beruházást befejezni nem tudták 
volna. E támogatás megszerzésében ját-
szott kiemelkedő szerepet Csenger-Zalán 
Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a 
miniszterelnök szavai szerint.

Koós Hutás Katalin 

Pest megyei hírek
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Orbán Viktor Törökbálinton nyitott tanévet

Hat Pest megyei településnek, töb-
bek között Diósdnak adományozott 
városi címet Áder János köztársasá-
gi elnök Navracsics Tibor közigazgatá-
si és igazságügyi miniszter javaslatára 
július 15-én. Az újdonsült város ava-
tóünnepségén, augusztus 19-én Tarnai 
Richárd, Pest megyei kormánymeg-
bízott adta át a településnek az erről 
szóló okiratot.

„Szent István ünnepén az államalapí-
tó érdemeit méltatva nem szabad elfelej-
teni, hogy az erős állam alapjainak lera-
kása mellett az első városok életre hívása 

is István királynak köszönhető” - mond-
ta az ünnepség keretében Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor 
a Szent István napi megemlékezéssel egy-
bekötött kétnapos városavató ünnep-
ség szónokaként egyebek között arról 
beszélt, fontos, hogy a diósdiak megőriz-
zék a korábbi nagyközség egymásra figye-
lő hagyományait, ugyanakkor használják 
ki a városi ranggal együtt járó fokozott 
pezsgést, illetve a további építkezés, fejlő-
dés lehetőségeit.

A testvérvárosok küldötteinek és a 

szomszédos települések polgármesterei-
nek jelenlétében tartott ünnepségen a 
város kulcsát a vidékfejlesztési tárca veze-
tője, míg a várossá válást igazoló közigaz-
gatási és igazságügyi miniszteri okiratot 
Tarnai Richárd kormánymegbízott adta 
Spéth Gézának, Diósd polgármesterének. 
Pest megye kormánymegbízottja beszé-
dében kiemelte, nem a statisztikák teszik 
valóban várossá a települést, hanem a 
benne élő emberek, a közösség, akik hittel 
és kitartással alakítják lakóhelyüket.

(Pest Megyei Kormányhivatal)

Átadták a közlekedőknek az M0-s autó-
útnak az 51-es főút és M5-ös autópálya 
közötti újonnan épült 6,3 kilométeres sza-
kaszát, az autósok mostantól több mint 
75 kilométer hosszan folyamatosan halad-
hatnak a körgyűrű megépült, az M1-es 
autópálya és 11-es főút között.

Az M0-s autóút M5-ös autópálya és 51-es 
főút között új nyomvonalon megépült - 
kétszer három forgalmi és egy-egy leálló 
sávos - szakasza az útgyűrű keleti és déli 
szektorát kapcsolja össze, a modern tech-
nológiával épült 6,3 kilométeres új sza-
kasz révén nemcsak folyamatossá, de biz-
tonságosabbá és gyorsabbá válik a közle-
kedés - mondta Völner Pál államtitkár az 
átadáson. Hangsúlyozta azt is, hogy az 
útszakasz nemcsak az ott élők életét és az 
átutazók helyzetét könnyíti meg, de tran-

zitjellegéből adódóan európai jelen-
tőségű. Az államtitkár hozzátette: 
a teljes útpálya díjmentes minden 
jármű számára.

Az M0 déli szektorának beton-
burkolata Magyarországon koráb-
ban még nem alkalmazott technoló-
giával készült, amely nagyobb teher-
bírása miatt a legalkalmasabb a jelentős 
kamionforgalom viselésére, és felületkép-
zése révén zajhatás szempontjából is rend-
kívül kedvező.

Loppert Dániel, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) szóvi-
vője az MTI-nek elmondta: az M7-es és 
az M5-ös autópályákat összekötő M0-s 
autóút szeptember közepétől lesz 8 sávos 
(kétszer három forgalmi, illetve egy-egy 
leálló). Az M6-os autópálya és az 51-es 
főút közötti szakasz bal pályáján a kivi-

telező jelenleg végzi a befejező forgalom-
technikai munkálatokat, ezt követően az 
M7-es és a 11-es főút között átlagosan 
100-110 kilométeres óránkénti sebesség-
gel közlekedhetnek az autósok az M0-s 
körgyűrűn. A nettó 9,7 milliárd forintba 
kerülő beruházás kivitelezője az EMWL 
Autópálya Konzorcium volt, a projekt az 
Új Széchenyi Terv forrásaiból, az Európai 
Unió támogatásával valósult meg.

Forrás: MTI
fotó: H. Szabó Sándor(ORFK)

Lezárult az M0 déli szektor bővítése

Városi rangot kapott Diósd
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Öt budakeszi lokálpatrióta több hóna-
pos fejlesztőmunka eredményeként 
önerőből hozta létre azt a város neve-
zetességeit bemutató, okostelefonokon 
futtatható alkalmazást, amelyre 
Budaörs például önkormányzati fej-
lesztés eredményeként tett szert. 
A folyamatosan bővülő, háromnyel-
vű programot rövidesen vállalkozói 
kuponrendszerrel egészítik ki és 
az információszolgáltatás bővíté-
séhez a „budaizöld” régió tele-
püléseinek és vállalkozásainak 
csatlakozását várják. A program 
részleteiről a munkacsoport két 
tagját, Schrotti Jánost, Budakeszi 
német önkormányzatának elnökét és 
Menczinger Mihályt, a fejlesztésben 
résztvevők egyikét kérdeztem.

Ma már a telefonnak csak egy részfunk-
ciója, hogy telefonálni tudunk rajta. 
A mobiltelefonokat értékesítő szaküzletek-
ben gombos telefonok már egyre nehezeb-
ben kaphatók. Lassan a mobil telefonnal 
rendelkezők mind okostelefonok birtoko-
saivá válnak.

Az alkalmazás első verziója a Turisztika 
menü alatt Budakeszi turisztikai látvá-
nyosságait és az azokhoz tartozó ismerete-
ket tartalmazza. A város valósághű, egye-
dileg rajzolt, nagyítható térképén a szintén 
egyedileg megrajzolt, kiemelt látnivalókra 
kattintva feljön több fotó, a hozzá tartozó 
ismertető, amelynek szövege kihangosítva 
is meghallgatható. Beszélgetésünk pillana-
tában tizenöt látnivalóra lehetett rákeres-
ni, de folyamatosan bővülnek a pontok. A 
következő húsz pont is elkészült már, a stú-
diófelvételek hiányoznak csak és az egyedi, 
később három dimenzióban is megtekint-
hető grafikák. A már futtatható pontok a 
budakeszi vadasparkot, a makkosi temp-
lomot, a budakeszi plébániatemplomot, 
a kálváriát, az első világháborús emlék-
művet, az ülő Krisztust, a városházát, a 
Schieli-kápolnát, a Himnusz-szobrot, a 
temetőt, a mamutfenyőt, a farkashegyi 
repteret, a Szent László Közösségi házat 
(az egykori Bagolyvárat) és a Mezei Mária-
házat mutatják be. 

A hangos ismertetőt nem a számítógép 
generálja, hanem stúdiófelvételeken buda-

keszi fiatalok 
hangját halljuk. 

A magyar szöve-
get Schmotzer Kristóf, a németet Vincze 
Viktória, az angolt Pálfy Lilla tolmácsol-
ja. A német szövegeket Mayer Edina, az 
angolt Rácz Mátyás fordította és lekto-
rálta, a magyar szöveg Gellér Dávid és 
Mocsnek Katalin munkája.

A program túraútvonalakat is javasol, 
a Múlt gomb alatt 1778-ből és 1945-
ből származó régi térképek segítségével a 
múltba kalauzol, a település egyes részei-
nek múlt századi sváb elnevezéseit ismer-
heti meg. A Jelen gomb megnyomásával 
a google-térképre ugorhatunk át, amin 
beazonosítható, hogy pontosan hol állunk, 
a street wiew, azaz az utcakép részletessé-
géig. A későbbiekben a helyi szolgáltatók 
elérhetőségeivel és ajánlataival egészítené-
nek ki a turisták és a helyi közönség szá-
mára, kategóriák szerint kereshetően. 

Az események menüpont alatt a prog-
ram kategóriánként és településenként 
szűrhető, online frissülő kulturális prog-
ramajánlót is kínál.

A MOBILrégió alkalmazás Apple IOS 
és Android operációs rendszerrel ren-
delkező készülékekre ingyenesen letölt-
hető. Mivel az Adobe AIR technológi-
ára épül, csak azokon a készülékeken 
futtatható, amelyeken ez a rendszer 
futni képes. Minden Apple IOS készü-
léken futtatható, de az Android-os esz-
közök esetében minimum ARMv7 uta-
sításkészletű processzor szükséges a 
készülékbe.

A vállalkozások akcióit egy 
kuponrendszerrel teszik közzé, 
ahol minden egy egyes vállal-
kozás megjelentetheti a saját 
kuponját az aktuálisan kínált 
kedvezményeivel, szintén kate-
góriánként szűrhető rendszer-
ben, a Kuponok menüpont alatt. 
A kedvezmény beváltása vonal-
kóddal lesz lehetséges. Ez a szol-
gáltatás november 1-jén indul. 
A november előtti tesztidősza-
kot egyelőre tíz vállalkozóval 
indítják el, de az éles üzem-
re már lehet jelentkezni a rend-

szer üzemeltetésével megbízott Sapienter 
Pannónia Szociális Szövetkezet elérhető-
ségein (www.sapienter.hu). További rész-
letek a www.mobilregio.hu oldalon. 

AZ ÜZEMELTETŐ EGY 
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET

A kuponokból a fejlesztők és üzemeltetők 
bevételt remélnek a 
szociális szövetke-
zet számára, amely 
szintén új színt hoz 

a térség életébe, tájékoztatta lapunkat 
a szövetkezet vezetője, Schrotti János. 
A szövetkezet küldetésének a produktívan 
működő civil szervezetek működésének 
segítését tekinti a szolgáltatásaival: ügyvi-
tel, könyvelés, pályázatírás, honlap-szer-
kesztés, fordítás, tolmácsolás, idegenveze-
tés több nyelven is, rendezvényszervezés, 
korrepetálás, képzések szervezése és min-
den más. Egyedi igényekre egyedi szol-
gáltatást biztosítanak. Várják tehát azok 
jelentkezését, akik igénylik, és akik nyúj-
tani tudják ezeket a szolgáltatásokat. 

Koós Hutás Katalin 

MOBILrégió: ingyenes turisztikai alkalmazás

Kistérségi hírek

Mostantól okostelefonokon 
is hozzá lehet jutni a 
Budaörsről szóló hasz-
nos adatokhoz. Egyedi 
képek segítségével érhetők 
el Budaörs nevezetességeit, 
megtudhatják az intézmé-
nyek, szolgáltatások, műem-
lékek helyét, telefonszámát, 
miként lehet eljutni a kivá-
lasztott címre, mit láthatnak 
ott, milyen ügyeket mikor 
intézhetnek.

Nagy Ildikó Emese, a Pest megyei 
település polgármesteri hivatalá-
nak sajtóreferense az új fejlesztés-
ről az MTI-nek elmondta, hogy 
az ingyenes alkalmazás androidos 
eszközökön már most elérhető, a 
Google Play áruházból lehet letöl-
teni a Budaörs név beírásával. Az 
iOS (iPhone) és Windows alapú 
okostelefonokon némi késéssel, de 
még augusztusban használhatóvá 
válik a folyamatosan bővülő szol-
gáltatás.

MEGTALÁLTUK! 
a budakeszi születésű és a második világ-
háborúból vissza nem térő Heuschmidt 
József (*1921. július 4. †1945. január 12.) 
sírját Elzászban (Franciaország)

Várjuk hozzátartozóinak a jelentkezé-
sét, hogy elmondhassuk nekik kalandos 
megtalálásának történetét, a sír pontos 
fellelhetőségének adatait és elküldhessük 
az ott készített fotókat. 

Jelentkezni lehet a Buda környéki 
Iránytű szerkesztőségében: 
tel: +36-30-922-6418, +36-23-457-058, vagy 
szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu.

Ingyen: Budaörs okostelefonon
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Budakeszi zenetanárokat díjaztak
Összesen 437 pedagógust tüntettek 
ki Bonis bona - A nemzet tehetségei-
ért díjjal augusztus 28-án a budapesti 
Nemzeti Színházban, köztük a buda-
keszi Czövek Erna Alapfokú Művészeti 
Iskola három zenetanárát.

„Bonis bona discere, vagyis Jótól jót tanul-
ni” - ez a latin közmondás vált névadójá-
vá annak a kitüntetésnek, amelyet ez év 
tavaszán a Nemzeti Tehetség Program 
keretében alapított az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. A tehetséggondozásban 
legalább öt éven keresztül kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó pedagógusok vehették 
át a díjat Kiváló versenyfelkészítő kate-

góriában és kiváló tehetséggondozó kate-
góriában 400 ezer, Kiváló tehetségsegítő 
kategóriában 250 ezer forint összegben. 
Mintegy 800 jelölés érkezett be, azokat 
két ajánlással kellett alátámasztani, amely 
érkezhetett tanítványok, kollégák, vagy 
szülők részéről.

Budakesziről a Czövek Erna Alapfokú 
Művészeti Iskola három tanára is elisme-
résben részesült:
– Velenczei Anna Kiváló versenyfelkészítő,
– Danhauser Zoltán Kiváló tehetséggon-
dozó, s Barcsik Hédi, 
aki zongorára oktatja tanítványait, 
egyben régóta az intézmény vezetője is, 

Kiváló tehetségsegítő címet kapott. 

Plébánosát tüntette ki 
 Budakeszi

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkal-
mából rendezett díszülésen a város 
képviselő-testülete Buda-keszi plébá-
nosát, Filó Kristóf kanonokot, tiszte-
letbeli főesperest, a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium püspöki biztosát 
díszpolgári emlékéremmel tüntette ki. 
Építészeti díjakat is osztottak.

Filó Kristóf pálya-
futását 1972-ben 
Pilisvörösváron 
káplánként kezd-
te, majd 1973-
80-ig iskolai hit-
oktató ugyan-
ott. 1980-2001-ig 
Érden, Diósdon 
plébános, 1997-
ben Diósd dísz-

polgári címmel tüntette ki. 2001 óta a 
budakeszi Havas Boldogasszony plébáni-
án szolgál. 

Budakeszi elé életművükért, kiemelke-
dő tetteikért példaként állítható szemé-
lyeket 1995 óta díszpolgári címmel ismeri 
el a város. Filó Kristóf ezzel olyan, koráb-
ban kitüntetett személyek sorába lép-
hetett, mint Csák József orvos, Németh 
László plébános, Mezei Mária színmű-
vész, Boros Károly csíktaplocai plébános, 
Nagy Kálmán huszár ezredes vagy Basa 
Péter építész.

A város önkormányzata Budakeszi tele-
pülésképhez alkalmazkodó, korszerű, 
színvonalas épületek építtetőit, terve-
zőit Budakeszi Építészeti Értékeiért díj-
jal ismeri el. A díjat az augusztus 20-i 
ünnepi díszülés alkalmával adják át. 

Az idei díjazottak:
– sarki lakóház a Virágvölgy u. 20. alatt, 

melyet korhű módon a legapróbb részlete-
kig Matkó István újított fel.

– a Budakeszi műemléki környezeté-
ben, a Fő u. 194. alatti, felújított és kor-
szerűsített lakóházért járó díjat Draskóczy 
Gergely tervező-felújító vette át.

– új építésű családi ház a Bolgár utca 

38-40. Makkosmárián.  A hagyományok-
tól eltérő, lapos tetős kockaépületet pél-
daértékűnek ítélték rejtőzködő, termé-
szetbe simuló elhelyezése miatt. Építtető: 
Vonnák Katalin, tervezők: Tanos Márta és 
Vonnák János.

– szintén új lakóépület a hagyomá-
nyokhoz és a környezetéhez harmoni-
kusan alkalmazkodó Napsugár utca 10. 
A/B. Építtető Sebesvári László, tervező 
Draskóczy Gergely.

– közintézmény, kereskedelmi, szolgál-
tató építmény kategóriában a Fő utca 
115. alatti Betűtészta mesekönyves bolt 
lett a díjazott. Felújítók Enner Patrícia és 
Simon Zsolt.

Budakeszi Építészeti Értékeiért 

Augusztus 20-án a budapesti Szent István 
Bazilikánál tartott ünnepi szabadtéri 
misén és az azt követő Szent Jobb kör-
meneten rendszeresen részt vesznek a 
magyarországi katolikus németek is. Régi 
szokás, hogy a német kisebbség tagjai a 

Szent Jobb körmeneten mindig az 
élen, a keresztet vivő ministráns 
után haladnak. Talán azért, mert 
a hazánkban élő németség számát 
tekintve (a 2011-es népszámlálási 
adatok szerint 185 696 fő) a máso-
dik legnépesebb kisebbség.

A solymáriak huszon-
öt fős csoportja a St. Gerhards 
Werk (Magyarországi Katolikus 

Németek Egyesülete) felújított zász-
lójával, „Schaumar” (Solymár) feliratú, 
díszes fatáblával és a solymári templom 
Madonnáját ábrázoló vadonatúj zász-
lóval Stelczer Péter vezetésével vettek 
részt. A soroksáriak Zwick József veze-

tésével szintén két régi zászlóval érkez-
tek, rajta a soroksári templom képével. 
A Fő utcai St. Elisabeth Gemeinde (Szent 
Erzsébet Közösség) is képviseltette magát. 
A Budakeszi Hagyományőrző kör három 
tagja közül ketten az asszonykórus lát-
ványos, lila népviseletében vonultak fel. 
A virággal díszített soroksári kereszt után, 
kiemelt helyen, Czégény Béláné Bordács 
Éva, a Budakeszi Hagyományőrző Kör tit-
kára és Schrotti Jánosné Martin Erzsébet, 
a St. Gerhards Werk régi tagja, a Pest és 
Nógrád Megyei Német Iskolaegylet veze-
tőségi tagja haladt budakeszi népviselet-
ben. A Szent Jobb körmeneten való rész-
vételünk üzenete, hogy minden nehéz-
ség ellenére a magyarországi németség él, 
összetart és együtt ünnepel.            H.M.

Egy hétig népzenétől volt hangos a 
kóspallagi Kisinóci Turistaház és kör-
nyéke. Július 22-28. között kilence-
dik alkalommal tartotta meg néptánc-
táborát a Rojtos együttes. A tábor-
ban minden évben egy tájegység tán-
caival ismerkednek meg. Idén Török 
Sándor és Bors Erika gömöri táncokat 
(botoló, karikázó, páros tánc) okta-
tott. A táncokhoz tartozó népdalokat 
a Czövek Erna Zeneiskola hegedűta-
nára, Danhauser Zoltán „vezényel-
te”. A zene és a tánc mellett jutott 

idő a gyöngyfűzésre, fafaragásra, neme-
zelésre, sőt egy közös királyréti kirán-
dulásra is. Utolsó este közös vetélkedőn 
gulyás, juhász, kondás és csikós csapatok-
ban mérte össze tudását a 75 főre duz-
zadt tábor.

A Rojtos tábort a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram támogatta.

A Bojtár Népzenei Egyesületnek a nyá-
ron ez már a második tábora volt: júni-
us végén 55 gyerekkel Csobánkán tartotta 
edzőtáborát a tánccsoport.

Pataki Péterné

Budakesziek a Szent Jobb körmeneten

Rojtos tábor Kóspallagon
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Az 1018. magyarországi tanév 
rendhagyó kezdete a Prohászkában 

A budakeszi Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium tanévnyitó 
ünnepségén tegnap nem csak a fenn-
tartó, a Székesfehérvári Egyházmegye 
püspöke, Spányi Antal vett részt, 
hanem püspöki meghívásra Hoffmann 
Rózsa, köznevelésért felelős államtit-
kár is. Ők avatták fel az egyházmegye 
kortárs művészeti gyűj-
teményéből a budake-
szi iskolának bemutatás-
ra átadott, Giotto angya-
lai című szoborkompozí-
ciót. A kortárs alkotás-
ra a Nemzeti Színház is 
aspirált.

Hoffmann Rózsa beszédé-
ben a számítógép helyett 
az olvasásra buzdította a 
diákokat, hiszen ha húsz-
huszonöt éves korukig 
nem olvassák el a magyar 
és a világirodalom reme-
keit, utána már reményte-
lenül kevés idejük marad 
arra, hogy ezt az életük 
végéig tartó hiányt pótol-
ják. Soha ne feledkezzenek 
meg arról, hogy magyar-
nak születtek, s bárhová 
sodorja őket az élet, ezt a 
magyar közösséget gyara-
pítsák.

Amilyen a ma isko-
lája, olyan a holnap 
Magyarországa. Az ország 
megújulását áhították 
mindazok is, akik 2010-
ben az ehhez szükséges felhatalmazást 
megadták ennek a kormánynak. Az állam-
titkár felidézte azt az évek óta tartó szisz-
tematikus munkát, amit a jelenlegi kor-
mány a köznevelés rendszerének megújí-
tásában végez. 

A legfontosabb változás, hogy az isko-
la alapvető feladata a nevelés, ezért beszé-

lünk köznevelési és nem közoktatási rend-
szerről, ami egy egyházi iskolában valószí-
nűleg nem hoz nagy újdonságot, hiszen itt 
eddig is nagyobb hangsúlyt kapott az örök 
értékek megismerése és tisztelete. 

Kiemelte a megújult tanfelügyeletet, a 
szaktanácsadási és minősítési rendszert, 
amely a minőségi munkát hivatott segíte-

ni. Emlékeztetett a pedagógusok öt szám-
jegyű fizetés-emelésére, amit alig egy hete 
szavazott meg az országgyűlés, s amit 
október elején vehetnek majd kézhez a 
pedagógusok. Nem szabad elfeledni, hogy 
amit a pedagógus életpályamodell indu-
lásával első lépésben fizetés-emelésként 
(30-80 ezer forint) kapnak a pedagógu-

sok, csupán az emelés összegéből, vagy 
még kevesebből milliók próbálnak megél-
ni az országban. Egyelőre egyedül a peda-
gógus-társadalom számára tudta a kor-
mány a fizetésemelésre a fedezetet biz-
tosítani, amelynek folytatása következik, 
elsősorban a minősítési eredményeknek 
köszönhetően. 

A szülőket az okos szeretet-
re bátorította, amely nem enge-
di, hogy gyermekünkre mindent 
ráhagyjunk, hogy mindent meg-
adjunk az első toporzékolásra, de 
amely irányít, amely türelmes, tud 
követelni, de tud engedni is. 

Spányi Antal püspök Prohászka 
Ottokárnak a szellem és az ember-
ség világában kiemelkedő példá-
ját, a magyar földbe eredeztetett 
gyökerek, az összefogás fontossá-
gát hangsúlyozta. Az „ép testben 
ép lélek” szellemében az egyház-
megye vállalta, amint lehetősége 
nyílt rá, hogy az iskolának új tor-
nacsarnokot építsen. Ennek mun-
kálatai már meg is kezdődtek. 
A lelki növekedés segítését pedig 
Rabóczki Judit szobrászművész 
hét darabból álló, Giotto angyalai 
című műve, az egyházmegye aján-
déka is szolgálja majd. 

Az angyalokat, ezeket az isten 
által teremtett szellemlényeket 
hírvivő szerepük határozza meg. 
Az Isten és az ember kapcsolatá-
ban a közvetítők ők. Prohászka 
Ottokár maga is nagyra értékel-
te a több mint 700 évvel koráb-
ba élt és alkotott Giotto művésze-

tét, amelyről visszaemlékezéseiben is emlí-
tést tesz. „Az iskola gazdagodik és szépül, 
de ennek a gazdagságnak és szépségnek a 
Ti szívetekbe kell költöznie” - fejezte be 
beszédét Spányi Antal püspök. 

Az átadás előtt Reha György, a 
Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs 
Művészeti Gyűjteményének vezető-
je méltatta a hét darabból álló szobor-
csoportot, Rabóczki Juditnak a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben 
készült diplomamunkáját. A számos hazai 
és külföldi kiállítást is megjárt alkotás 
mintájául Giottonak a padovai Scrovegni-
kápolnába festett, a halott Krisztust gyá-
szoló angyalai szolgáltak. A pirogránitból 
és hegesztett vasból készült angyalokat a 
szétszóratástól féltve az egyházmegye kor-
társ művészeti gyűjteménye megvásárol-
ta és az aspiráns Nemzeti Színház, vala-
mint a székesfehérvári színház helyett 
budakeszi intézményébe hozta bemuta-
tásra. A szobrok méltó elhelyezését Jerger 
Krisztina művészettörténész elképzelése 
szerint alakították ki a a bejárathoz köze-
li, félkör alakú előtérben.

Koós Hutás Katalin

Budakeszi Város Német Önkormányzata 
pályázatot írt ki „Őseink emlékére” (Zum 
andenken unserer Ahnen) elnevezésű 
német nemzetiségi emlékmű köztéri fel-
állítására. A meghívásos pályázaton hat 
művész közül négy adott be pályázatot, 
amelyet egy szakmai zsűri, egy 
társadalmi zsűri is elbírált, a 
helyi főépítész és a műemlé-
ki környezet miatt Klaniczay 
Péter műemléki felügyelő is 
véleményezett. A német önkor-
mányzat a képen látható alko-
tás mellett döntött és döntésé-
hez a város önkormányzatának 
jóváhagyását kérte.

A város képviselő-testületének döntése 
lapzártánk után, szeptember 5-én szüle-
tett, de lapunk előzetes értesülései szerint 
a nemzetiségi önkormányzat döntésének 
jóváhagyása várható. Szeptember 30-ig 
ugyanis a budakeszi német önkormányzat 

már indulna egy nemzetisé-
gi szobrok állítását támogató 
pályázaton a pénzügyi fede-
zet biztosítására. A nyertes 
pálya művet a főutcai, egyko-
ri Bagolyvár, ma Szent László 
Közösségi Ház előtti kis liget-
ben tervezik felállítani, a terü-
let rendezése mellett.                                   

kohuka

Új köztéri szobor készül Budakeszin

Török Csaba, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
igazgatója, Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár, 

Rabóczki Judit szobrászművész és Spányi Antal, 
a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke 
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Sebő Ferenccel a Gyimesekben
A Budakeszi Kultúra Alapítvány csapa-
tával több mint egy hétig a Gyimesekben 
túrázott Sebő Ferenc Kossuth-díjas 
zenész, a magyar táncház-mozgalom 
emblematikus alakja, a Zeneakadémia 
tanára és nem utolsó sorban Sebő 
Ödönnek, a Gyimes völgyében az orosz 
frontot 1944 őszén a 32-es határvadá-
szok élén három hétig feltartóztató 24 
éves főhadnagynak a fia. Sebő Ödön 
háborús visszaemlékezéseit A Halálra 
ítélt zászlóalj című könyvében adta 
közre, amelynek szerkesztője 
Sebő Ferenc, a kiadója pedig a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány. 
A túrán igyekeztünk közösen 
felkeresni azokat a helyszí-
neket, amelyeket Sebő Ödön 
A Halálra ítélt zászlóaljban 
leír, egyben részt vettünk több 
olyan hagyományteremtő ese-
ményen is, amelyet melegen 
ajánlunk nem csak az erdélyi, 
de a kis-magyarországi érdek-
lődők figyelmébe is.

SEBŐ ÖDÖN KERESZTJE 
UGRA-TETŐN

1943 tavaszán Sebő Ödön egy 
terepbejárás alkalmával felfedez-
te, hogy az Ugra-tetőn a katonai 
térképek által jelölt helyen nincs 
már meg a kereszt, 
ezért helyreállíttatta. 
Az elmúlt évtizedek 
alatt a kereszt ismét 
eltűnt, de 2012-
ben a Maglódi Sebő 
Ödön Túratársaság 
gyimesi segítőikkel 
újat állított a helyé-
re, ahová augusztus 
20. környékén min-
den évben túrát szer-
veznek és Berszán Lajos „pap bácsi” 
közreműködésének köszönhetően 
szentmisén vesznek részt a keresztnél. 
Szabadtéri szentmiséhez csodálatosabb 
helyet elképzelni sem lehet, hiszen a 
lábunk előtt hevernek a Keleti-Kárpátok 
hegyvonulatai. A helyszín a gyimesfelsőloki 
Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumtól 
négy kilométeres sétával elérhető.

SEBŐ ÖDÖNNEK 
BRONZSZOBROT AVATTAK

Augusztus 17-én Gyimesbükkön felavatták 
Sebő Ödön bronzszobrát. A szobrot nem 
más készítette, mint a pátyi Csák Attila 
szobrász. A civil közadakozásból finanszí-
rozott alkotás elhelyezésére a 2010-ben a 
budakesziek közreműködésével a Gyimesek 
legrégebbi római katolikus kápolnája mellett 
kialakított, több mint ötszáz magyar áldo-
zat nevét őrző magyar katonai emlékhely 
is felmerült, végül a Deáky-panzió udvarán 
helyezték el. 

Sebő Ferenc az avató ünnepségen hangsú-
lyozta, szeretné, ha ez a szobor nem csak az 

édesapjának állítana emléket, hanem mind-
azoknak, akik vele harcoltak ezen a határ-
vonalon.

A 32-ES HATÁRVADÁSZOK EMLÉKÚTJA

A 32-es határvadászokat az orosz front 
sikeres feltartóztatása után bekerítet-
ték. Kitörési útvonalukat öt éve a Kelet-
magyarországi Speciális Mentő Egyesület, 
a Hargita megyei ProAmb és a Serv-Mont-
Har Egyesület jelölte ki túraútvonalnak 
a Hidegség-patakától (Csángó Panzió) a 

Kovás-patakon át Csíkszentdomokosig. 
1944. szeptember végén a határvadászok 
a patak mentén haladtak, a kijelölt túra-
útvonal viszont a gerincen visz, lélegzet-
állító kilátással ajándékozva meg a túrára 
vállalkozókat. Sebő Ferenc igazi kuriózum 
volt a túrán, amelynek csúcspontján, ezút-
tal méterben mérve, a Kondra-keresztnél, a 
Csíkszentdomonkosról elébük érkező, nép-
viseletbe öltözött lovas székelyek fogadóbi-
zottsága előtt maga Sebő Ferenc adta át a 
Sebő-túra díszes zászlóit. A célállomáson a 
túrázók a csíkszentdomonkosiak vendégei 
voltak. A jó hangulatú rendezvényen Hende 
Csaba magyar honvédelmi miniszter emlék-
éremmel tüntette ki Orbán Ferencet, az 
1944. szeptember elseji Bilibók-tetői ütkö-
zet még élő veteránját. Az emlékérmet a 
csíkszeredai főkonzul adta át.

A BILIBÓK-TETŐI MEGEMLÉKEZÉS

1944. szeptember 1-jén a Gyimesi-szoros 
ellenőrzése szempontjából kulcsfontosságú 
Bilibók-tetőt egy bravúros rohammal sike-
rült a 4. székely határőr zászlóaljnak visz-
szafoglalnia. Erről minden évben szabadté-
ri szentmisével egybekötött megemlékezést 
tartanak a helybéliek az Orbán Feri bácsi 
készítette emlékkőnél a Bilibók-tetőn, ahová 
az utolsó veterán még tavaly is gyalog ment 
fel. Talán sehonnan nem látszik olyan töké-
letesen az ezeréves határ vonala a Gyimesi- 
szorosban, mint innen. Páratlan panorá-
ma, benne a határgerinccel, a szorossal a 
Rákóczi-várral, az alapítvány által 2008-
ban felújított vasúti őrházzal, a kontumáci 
kápolnával és a katonai emlékhellyel.

Az Ugra-tetői zarándoklat, a határvadász-
túra és a Bilibók-tetői megemlékezés egybe-
szervezésén fáradoznak a programok létre-
hozói, hogy az augusztus 20. utáni héten, 
még az iskolakezdéstől kellő távolságban a 
Kárpát-medence bármely szegletéből vállal-
ható legyen e programsorozat.

KATONAI TÁMASZPONTOK

Sebő Ferenccel felkerestük a mihályszállási, 
a pipási, a csügési őrs maradványait, hajdani 
szemtanúkkal találkoztunk, mint a 86 éves 
Pál Péter bácsi, akit 15 éves forma levente-
ként még Sebő Ödön is oktatott, ahogy ő 
mondja, becsületre. Meglátogattunk néhá-

nyat azok közül a keresztek közül, ame-
lyeket az elmúlt öt évben jelöletlen kato-
nasírok fölé helyeztünk a bécsi levéltár 
adatai és a helybéliek emlékezete alapján. 
A már megjelölt katonasírokról GPS-
koordinátákkal is ellátott túratérképet is 
készített a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
Katonasírok Gyimesbükkön címmel.

FÖLSZÁLLOTT A PÁVA

A Muhos-pataki panzióban minden pén-
tek este lelkes gyimesi fiatalok tánces-
tet tartanak. Örvendetesen sokan vannak 
és nem amerikai zenére rázzák magukat, 
hanem vérbeli gyimesi népi muzsikára, élő 
zenére táncolnak, fergeteges temperamen-
tummal. Főként fiatal felnőttek, de nyolc-

tízéves forma gyerekek is keményen ropják 
a táncot közöttük, némelyik olyan lendület-
tel és érzékkel, mintha erre született volna. 
Az este hangulatát alapvetően meghatározta, 
hogy a Fölszállott a páva zsűrielnöke, Sebő 
Ferenc is érdeklődéssel figyelte az eseménye-
ket, sokszor a táncosokkal együtt énekelte 
a dalokat. Úgy tűnt, a hangulatot már nem 
lehet tovább fokozni, amikor igazán váratlan 
dolog történt. A Fölszállott a páva zsűrijé-
nek egy másik tagja, a felvidéki, néhány évet 
Budakeszin is élt Agócs Gergely futott be a 
családjával. Ami ezután következett - dalo-
lás, tánc, közös fényképezkedés és érdekfe-
szítő eszmecsere a magyarság jövőjéről -, az 
olyan volt, mint egy kárpát-medencei olvasz-
tótégely, amelynek a legforróbb pontja ezen 
az estén biztosan Muhos-pataka volt.

 Koós Hutás Katalin
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Lajos pap bácsi”

Az Ugratetőn
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ForAge Nemzetközi Konferencia

Szeretette l várunk Mindenkit a ForAge Grundtvig Hálózat Páneurópai Konferenciájára, amely az Egyesült Nemzetek 
Id�sek Nemzetközi Világnapjával (október 1.) egy id�ben, az ötvenen túli tanulással kapcsolatos trendek és fejlemények 
megvizsgálását és az ezen a területen megvalósult európai kezdeményezések tapasztalataiból lesz�rhet� tanulságok 
felmérését t�zte ki céljául. 
A konferencia meghívott el�adói között: a magyar köznevelésért felel�s helyettes államtitkár; az Egészségügyi 
Világszervezet magyarországi irodavezet�je; Id�sek Akadémiáinak elnökei; a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság 
korábbi elnöke; a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa; a Feln�ttképzés Nemzetközi Tanácsának elnöke; az Akademie 
Klausenhof (Németország) és a Bécsi Egyetem professzorai, valamint az 50plusz.hu honlap f�szerkeszt�je szerepelnek.
A konferencia helyszínéül a Courtyard by Marriott Hotel, Budapest City Centre szolgál (1088 Budapest, József körút 5.); 
a konferencia hivatalos nyelve az angol.

A rendezvény házigazdája: a TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft.
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 20). További információk dr. Varga-Pintér 
Barbarától kérhet�k, telefonon: +36 26 555 243, vagy e-mail-en: barbara.
varga-pinter@trebag.hu; vagy a ForAge hálózat hivatalos honlapján 
találhatók: www.foragenetwork.eu.

Az 50 év feletti európaiak tanulásának jöv�je 
A tapasztalatokból tanulva 

2013. szeptember 30–október 1. Budapest

– Nem túl erős kifejezés az „arcfiatalítás”?
– Nyugodtan kijelenthetem: nem! A TAKE TEN 
kezelés egyedülálló, mindössze 10-15 perces eljá-
rás, mely mélyizom tornával, a nyirokrendszer 
és a hajszálerek aktivizálásával méregtelenítést 
és sejtmegújulást eredményez. A hatásfok, a lát-
vány magáért beszél! Már az első alkalommal is a 
tükörben ellenőrizhető a javulás, de 10-12 
alkalmas kúra hosszú távú eredményre 
képes, általa a megtisztult hajszál-
erek akadály nélkül továbbítják a 
külső és belső bőrtápláló anya-
gok eljutását a bőr minden réte-
gébe, az OXIGÉN ellátottság a 
többszörösére nő, ezzel valóban 
MEGFIATALÍTVA a bőrt, az 
arcot. A renyhe arcizmok műkö-
désbe jönnek, a ráncok mély-
sége nullára redukálódhat, az arc-
élek visszanyerik kontúrvonalukat. 
Elkötelezett híve vagyok az eljárásnak, 
nehéz abbahagyni a felsorolást!
– Ez valóban meggyőzően hangzik! Mindenkinél egyfor-
mán működik az eljárás?
– Természetesen az eredményt befolyásolják a 
genetikai adottságok, az életkor, a bőrünk előé-
lete, az életvitelünk, de egyben mindenki egyet-
ért: a kezelés kivétel nélkül mindenkinél hasznos! 
Nem egy sima kozmetikai eljárásról beszélünk, 

hiszen a kezelő gép komoly neurológiai és arc-
izom rehabilitációra fejlesztett orvos kutatás ered-
ménye. A szépülést számos kellemes ‚mellékhatás’ 
is követi, így enyhülhet a fülzúgás és migrén, fej- 
és nyakszirti fájdalmak, nyaki gerincmeszesedés, 
de az arcüreggyulladás (a krónikus is) elmúlhat, a 
bőrbetegségeken, bőrhibákon, hegek állapotán is 

javít. Az arc szimmetrikussá, egészségessé, 
fiatalossá válik. A nyaki és mimikai 

ráncok mélysége csökken, a dekol-
tázs bőre simább, feszesebb lesz. 
Fontos tudni, hogy a gép eredeti 
célja az arcidegbénulás és izom-
sérülések rehabilitációja.
– A kezelés mennyire mondható 
kíméletesnek?

– Napjainkban egyre elterjed-
tebb elvárás, hogy az arckezelé-

sek ne járjanak drasztikus beavat-
kozással, vagy hosszan tartó gyógy-

ulási idővel, fájdalommal, vagy egyéb 
előre nem látható következménnyel, mégis 

hatásos és látványos eredményt hozzanak. A 
TAKE -TEN intenzív, ugyanakkor teljességgel fáj-
dalommentes és rizikó nélküli eljárás. Kellemesen 
izgalmas megtapasztalni arcizmaink soha nem 
érzett munkáját, talán nem véletlen, hogy a keze-

lés vicces, mégis igazság alapú 
mottója: „légy az arcod szemé-
lyi edzője!” Ez a mondat jól 
utal a naturális, minden külső behatást és kemi-
káliát nélkülöző eljárásunkra. A Take Ten titka a 
Baxendale-hullám, (Dr. Baxendale kutató orvos 
neurologus) és a milliamper, amelyet a készülék 
kibocsát. Ez eltér más elektromos hullámmal dol-
gozó gyógyászati és kozmetikai kezeléstől, hiszen 
ezek a gépek galván mikroamperrel, míg a Take 
Ten milliamperrel dolgozik, így ezerszer haté-
konyabb! Nagy örömünkre, Budaörs központi 
részén, a Cba-áruház mellett, a Kőszikla patika 
feletti KŐSZIKLA MOZGÁSSTÚDIÓBAN vár-
juk a kockázat nélkül szépülni vágyókat, ezzel is 
hangsúlyozva: a szépség az egészségből fakad!
– Mennyiért vehetjük igénybe ezt a nem mindennapi 
kezelést?
– Valóban nem mindennapi, az egész ország 
területén kevesebb, mint 40 ilyen gép működik. 
Jelenleg egy kezelés hatezer forintba kerül, de ked-
vezményes bérlet akcióinkkal is segítünk az egész-
ségesen szépülni vágyóknak! E lehetőséget meg-
ragadva egy egyszeri, 50%-os kedvezményt is fel-
ajánlok az első alkalommal érkezőknek. 
– Élhetnék én is ezzel a lehetőséggel? 
– Természetesen! Várjuk szeretettel! 

…a szépség az egészségből fakad! 
Avagy TAKE-TEN már Budaörsön is

Interjú Inotay Nórával egy korszerű és 100% natural arcfiatalító eljárásról

B E J E L E N T K E Z É S  é s  t o v á b b i  I N F O R M Á C I Ó :  0 6  7 0  2 5 7 1 4 5 4
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Prima-díjas Orosz István, Lackfi János és Darnyi Tamás

Kistérségi hírek

Az idei Prima-díjasok névsorát Csányi 
Sándor, a Prima Primissima Alapítvány 
új kuratóriumának elnöke jelentette be 
augusztus 29-én. A díjat a magyar szel-
lemi élet, a művészet, a tudomány és a 
sport jeles képviselői kapják a decem-
ber 6-i gálaesten. Idén már 11. alka-
lommal ítélik oda a Prima Primissima 
Díjakat, amelyeket 2013-tól az OTP 
Bank gondoz és finanszíroz. 

A Prima Primissima Díjra idén 483 jelö-
lés érkezett, melyekből az egyes kategó-

riák szakmai testületei legfeljebb tíz jelöl-
tet választottak, akik közül a kuratórium 
titkos szavazással három-három Primát 
választottak. A tíz kategória harmincas 
listájáról egy-egy Primissimát választa-
nak a december 6-i gálaest napján. A 
Primák 2013-tól – az eddigi 3 millió 
forint helyett – fejenként 5 millió forint, 
míg a Primissima-díjasok változatlanul 
15 millió forint díjazásban részesülnek. 
Ugyancsak a 15 millió forintot ér a közön-
ségdíj, amelyet a Prima Primissimát ala-
pító és azt az első 10 évben finanszírozó 

Demján Sándor ajánl fel. A közönségdíj-
ra a Prima Primissima honlapján (www.
primaprimissima.hu) szeptember 30-tól 
lehet szavazni. 

Prima-díjas (egyben Prima Primissima 
Díjra jelölt) lett 2013-ban többek között

– a Zsámbékon élő Lackfi János költő, 
műfordító

– a Budakeszin élő Orosz István grafi-
kus és

– a szintén Budakeszin élő Darnyi 
Tamás, négyszeres úszó olimpiai bajnok. 

(MTI)

Elindultak a kivitelezési munkálatai 
annak a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program keretében megvalósuló pro-
jektnek, amelynek során közel másfél 
milliárd forintból javítják mintegy 115 
ezer ember ivóvízellátásának minősé-
gét Érden és környékén.

A projektnek köszönhetően a beruházás-
sal nemcsak a vízellátás minősége javul 
Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, 
Törökbálinton, Pusztazámoron és 
Biatorbágyon, de várhatóan gazdaságo-
sabbá válik az ellátás, így csökkenhetnek 
a lakosság költségei.

A projekt a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program társfinanszíro-
zásával valósul meg, a beruházás összkölt-
sége 1,4 milliárd forint, amelyből 1,2 mil-
liárd forint a vissza nem térítendő támo-
gatás; a 200 millió forintos önrészt Érd 
biztosítja.

Az Érd és Térsége Vízmű Kft. (ÉTV) 
szakmai irányításával megvalósuló 
modernizálás révén új, korszerű rend-
szer működteti majd Érd alsó nyomászó-
náját és mintegy 6,1 kilométernyi nagy 
átmérőjű főnyomócsövet cserélnek újra. 
A mintegy 115 ezer embert érintő fejlesz-
tés révén a felújított hálózati szakaszokon 
megszűnnek majd a csőtörések, 25-30 
ezer köbméterrel kevesebb lesz a vízvesz-
teség, s tovább javul az ÉTV tevékenysé-
gének színvonala.

A 74 százalékban hét önkormányzat, 
26 százalékban két szakmai tulajdonos 
birtokában lévő ÉTV 2012-es éves árbevé-
tele 3,18 milliárd forint volt, ebből a víz-
szolgáltatás bevétele mintegy 2 milliárd 
forintot tett ki.

A négy elemből álló projekt kivitelezé-
si munkáit a PH-Érd Konzorcium, vala-
mint a CMA Konzorcium végzi, a befe-
jezés határideje 2014 tavasza.       (MTI)

Érd vízellátásának javítása 
Biatorbágyot is érinti

Összegyűlt a pénz 
a műtétre

A biatorbágyi jóté-
konysági koncertnek 
és a tizenkét telepü-
lésen megjelenő Buda 
környéki Iránytű 
múlt havi híradásá-
nak köszönhetően egy 
hónap alatt összegyűlt 
a hatéves Jablonkai 
Bendegúz svájci műtét-
jére a hiányzó hétmil-
lió forint, így a beavatkozáshoz szükséges 
nemzetközi orvoscsoport összeszervezése 
miatt – a tervezettnél ugyan egy hónappal 
később –, október 9-én sor kerül a műtét-
re. Köszönet az adományozóknak!

Ahogy arról múlt havi lapszámunkban 
részletesen beszámoltunk, a kisfiú gerinc-
velőjét nehezen hozzáférhető helyen egy 
sejtburjánzásnyomja, emiatt a teste folya-
matosan sorvad. Az októberi beavatko-
zás azonban a teljes gyógyulás reményé-
vel kecsegtet.                               kohuka

Egy emberre is veszélyes, öt-hat 
kilós aligátorteknőst fedeztek fel a 
Zsámbéki-medence egyik kisváros-
ának patakjában, egy játszótér mellett. 
Aki meglátja, semmiképp se nyúljon 
hozzá. A befogásához meg kell várni a 
hűvösebb időt.

Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő 
Liga kurátora nem mondta meg, hogy 
melyik településről érkezett a bejelen-
tés, mert nem szeretnék, ha „önjelölt 
vadászok” üldözni kezdenék az agresszív, 
veszélyes teknőst. Csupán annyit árult el, 
hogy a Zsámbéki-medence egyik város-
ának játszótere mellett, egy patakban, 
susnyás, lápos helyen, számára ideális, bő 
egyméteres vízben bújt meg a vélhetően 
10-13 éves állat. 

Az aligátorteknőshöz az 1990-es évek 
végéig könnyen hozzá lehetett jutni, de 
mostanra ezek az állatok kinőtték az 
akváriumokat, és gazdáik inkább meg-
szabadulnak tőlük. Mérete most „egy 

nagyobb lábasnyi” lehet, de a felnőtt (25-
30 éves) aligátorteknős akár a 30 kilós 
súlyt is elérheti, s 70-80 évig is elélhet, 
miközben tovább gyarapszik. Korábban 
már a tatai-, a bánki és a Naplás-tónál 
és a Lágymányosi híd budai hídfőjénél is 
láttak hasonló állatot. Ez a fajta teknős 
egyetlen harapással akár egy kapanyelet 
is képes megroppantani, vagyis komoly 
sérüléseket okozhat az embernek, ezért 
aki meglátja, véletlenül se próbálja meg-
fogni, inkább hívja a katasztrófavédel-
met, vagy a rendőrséget a mielőbbi biz-
tonságos befogás érdekében - hangsúlyoz-
ta a kurátor. 

A Zsámbéki-medencében „bujká-
ló” teknőshöz rendszeresen kijárnak és 
döghúst helyeznek el a patakmeder egy 
pontján, hogy az állat „el ne szökjön”. 
A mindenki számára fontos befogással 
meg kell várni a hűvösebb időt, amikor a 
teknős viszonylag gyakran kimegy majd a 
napra „feltöltődni” - tette hozzá Szilágyi 
István.                                        (MTI)

Veszélyes aligátorteknős 
a Zsámbéki-medencében

Elkezdődött a hajtóvadászat
A Pilisi Parkerdő közleménye szerint a 
Budapesti Erdészet hajtóvadászatot rendez 
az 5719-es kódszámú, budapest-budakeszi 
vadászterületen augusztus 22-től októ-
ber végéig minden csütörtökön 7-15 óra 
között. A vadászat Solymár, Nagykovácsi, 
Budakeszi, valamint Budapest II., III és 
XII. kerületeit érinti.

KÖZEL 11 MILLIÓ FORINTOT 
NYERTEK A TŰZOLTÓK

Huszonkilenc Pest megyei önkéntes tűz-
oltó egyesület szerepelt sikeresen azon 
a pályázaton, melyet a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 
Magyar Tűzoltó Szövetség hirdetett meg 
a 2013-as évre. Az érintett megyei egye-
sületek közel 10 millió 600 ezer forint-
nyi támogatásban részesülnek. A nyer-
tes pályázók között szerepel a budaör-
si, a nagykovácsi, a pilisborosjenői, a 
piliscsabai, a pilisvörösvári, a pilisszent-
iváni, a solymári, a sóskúti, a tárnoki és a 
zsámbéki egyesület is.

Forrás: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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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 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

Iskolakezdési 

akció!!!
Törés és ütésálló 

Hoya lencsék 

20% 

kedvezmény!

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

A Magyarországi Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége 
és a Budaörsi Ingatlanszövetség tagja

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

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

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

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 valóban makacs zsírpárnák vannak. Így 
testarányaink har-monikusabbak lesznek. 
A HYPOXI-módszer® alkalmazásával gyorsan és hosszú-
távon fenntartható eredménnyel érjük el a kívánt alakot. 

A képzett HYPOXI®-tréner 
a személyes igényekhez 
igazítva határozza meg a 
szükséges HYPOXI® gé-
pet, az edzésprogramot és a 
kísérő intézkedéseket, mint 
a táplálkozás. 

A kívánt eredmény önkín-
zás nélkül elérhető minden 
korosztály és minden alkat 
számára. 

A HYPOXI-módszer® 
jótékony hatást fejt ki még 
•  a kötőszöveti problémák 

helyreállításában 
• cellulit javításában 
•  a szervezet 

méregtelenítésében 
•  vér- és nyirokkeringés 

működésének 
javításában 

•  anyagcsere gyorsító 
hatásában 

• javítja az emésztést  
•  fittség megtartása-

betegségek 
megelőzésében 

•  rehabilitál, műtétek után gyorsabb felépülést biztosít

A HYPOXI® teljes körű célzott megoldást kínál minden alakproblémára.

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

HYPOXI® - a fenntartható, egészséges, célzott fogyás
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Kemenczei Kálmán
Valamikor suhanc korunkban jó barátok 
voltunk. 1956 őszén a rövid életű EPOSZ 
helyi szervezetének megalapításában is 
együtt sertepertéltünk. Barátságunk nem 
tartott sokáig, finoman fogalmazva nem 
csak az érdeklődési körünk, de a poli-
tikai nézetünk is hamar irányt váltott.

– Kálmán! Tíz évig voltál tanácselnök, majd 
egy ciklus kihagyásával, nyolc évig polgármester. 
Jelenleg is a Szociális Bizottság elnöke vagy. Most, 
hogy mindketten beöregedtünk a vének társasá-
gába, tudunk mi egymással őszintén beszélni?
– Miért ne tudnánk? Egész életemet 
itt éltem ebben a közösségben. Engem 
mindenki ismer, ha akarnám, se tudnék 
eltitkolni semmit.
– Mindketten a forradalom idején váltunk felnőtté. 
Baráti társaságunk is közös volt. Emlékszel, hogy 
merre jártál 1956. október 23-án?
– Éppen egy hosszabb betegségből lába-
doztam. Csak napokkal később, amikor 
kezelésre kellett mennem és egy teherau-
tóra kapaszkodva a városban tekeregtünk, 
láttam a romokba heverő házakat, meg a 
Sztálin szobor maradványait.
– Néhányan közülünk disszidáltak, te nem 
akartál elmenni? 
– Megfordult a fejemben, néhány haverral 
már össze is pakoltunk. Egyik ismerősöm 
azonban elárulta anyámnak, aki akkora 
patáliát csapott, hogy megadtam magam és 
maradtam.
– Katonaság után szinte teljesen megszakadt a 
kapcsolatunk. Szerinted mi volt ennek az oka?
– Nem tudom. Talán te is meg én is 
mással kezdtünk foglalkozni. Te elköte-
lezted magad a sport területén, én pedig 
megházasodtam és továbbra is inspirált a 
mozgalmi élet.
– Karriered csúcsán a tanácselnökségig vitted. Az 
a bizonyos mozgalmi élet! De nevezzük nevén a 
dolgot: párttagság nélkül lehettél volna tanács-
elnök?
– Nem akarok visszakérdezni, de szerinted 
lehetne ma párttámogatás nélkül valaki 
polgármester?
– Nem valószínű, de annak idején a népfront 
jelöltje voltál, a rendszerváltást követően pedig 
mindig függetlennek jelölted magad. Talán 
szégyelled a pártállásod? 
– Most froclizni akarsz?

– Isten őrizz! Inkább mást kérdezek.
– Na, nem! Nem hagyom, hogy a kérdést 
válaszolatlanul zárd le. Azért indultam 
függetlenként, mert az is voltam. A rend-
szerváltás idején, amikor az MSZMP 
megszűnt, én nem léptem át másik pártba. 
– Igazán? Ezek szerint öregségedre megjött az 
eszed?
– Akárcsak neked, ha jól tudom, elég hamar 
ott hagytad az SZDSZ-t!
– Ott bizony, de mielőtt birokra kelnénk, evez-
zünk csendesebb vizekre. A háború után a felnőt-
tektől azt hallottuk, hogy ez sváb, az tót, amaz 
telepes. A telepesek is több ágra szakadtak, voltak 
bogácsiak, váraszóiak, voltak a felvidékiek és a 
székelyek, de voltak itt bolgárok is. Ti honnan 
jöttetek?
– Én 73 évvel ezelőtt a felvidéki Nemes-
orosziban születtem. Szüleim, mint az ott 
lakók többsége, földműveléssel foglalko-
zott. 1947 októberében, az ismert lakosság-
csere keretében minket is bevagoníroztak 
és áttelepítettek. Megkaptuk az egyik elha-
gyott szlovák házat, hozzá hét hold földet. 
Szerencsésebbek voltunk, mint a kitelepí-
tett svábok, mert mi minden ingóságunkat, 
bútort, gépet, még a tűzifát is magunkkal 
hozhattuk. Ha jól emlékszem öt vagon 
holmival érkeztünk Piliscsabára. Ennek elle-
nére nem volt könnyű a kezdés, amíg a 
család a földet művelte, apánk Pestre járt 
dolgozni.
– Emlékszem, hogy szüleid nagyon vallásosak 
voltak, édesapád sokáig kántor is volt.
– Amikor Jármai iskolaigazgató abbahagyta 
- vagy abba hagyatták vele, nem tudom -, az 
esperes úr megkérte apámat, hogy vegye át 
a kántorságot. Igen ám, de az öregem addig 
csak énekelt az orgona mellett, de játszani 
nem tudott. Így naphosszat közösen gyako-
roltunk: én fújtattam, ő nyomogatta a 
billentyűket. Apám nem riadt vissza semmi-
lyen új feladattól, egy időben kocsmáros is 
volt.
– Milyen oskolákat jártál?
– Egy osztályt jártam Nemesorosziban a 
többit itt Perbálon. Sajnos továbbtanulásról 
nem lehetett szó. Apám mellet dolgoztam 
fűtésszerelőként egészen a bevonulásig. 
A leszerelést követően a Korányiban 
kaptam állást, mint karbantartó szerelő. 
Évekkel később ugyanott diszpécser lettem, 

eközben közgazdasági technikumba jártam. 
Az államigazgatási ismereteket a tanács-
elnökségem idején továbbképzéseken 
szereztem.
– Elárulnád, hogy annak idején egy kórházi alkal-
mazottból, hogy lett tanácselnök? 
– Miért van az, hogy a kérdéseid mögött 
mindig valami duplacsavart érzek?
– Nyilván azért, mert tudod, hogy a válasz-
szal tisztába vagyok, de én most hiteles forrásból 
szeretném hallani.
– Én egyáltalán nem gondolkodtam erről a 
posztról. Behívtak a járási tanács személyzeti 
osztályára és felajánlották, hogy legyek én a 
tanácselnök. Ez annyira váratlanul ért, hogy 
gondolkodási időt kértem. Tagadhatatlan 
- mert ugye ezt akarod hallani -, hogy a 
párttagságom, a mozgalmi tevékenységem, 
a népfront beli tisztségem egészen biztos, 
hogy sokat nyomott a latba.
– Eszem ágában sincs bármit kicsikarni belőled. 
A helyedben sokan mások is kaptak volna az 
alkalmon. Aztán a rendszerváltás előtti időt, a 
’89-et hogy élted meg? 
– Úgy, hogy el kell innen tűnnöm! Nem 
mondta ki senki, de én éreztem, hogy 
mindennek vége. Mindenki csak okoskodik, 
már semmi nem jó. Zűrzavaros volt minden, 
az események kiszámíthatatlanok voltak. 
El nem tudtam képzelni, hogy a sok párt 
programját hogyan lehet majd egyeztetni. 
Leöntötték festékkel a szovjet emlékművet, 
falakat firkáltak, meg ott volt az a bizonyos 
három igenes szavazás is. 
– Ha nem látnám, az arcod mély barázdáit, 
azt mondanám, hogy egy elégedett ember benyo-
mását kelted.
– Mondhatom, hogy én személyesen meg 
vagyok elégedve azzal, amit a sors felaján-
lott nekem. Sajnos olyan korban éltünk, 
annyi megpróbáltatásban volt részünk, amit 
remélem, gyermekeinknek és unokáinknak 
már nem kell megélniük. Úgy érzem, tevé-
kenységemmel igyekeztem segíteni és nem 
ártani az embereknek. Szavaimnak talán az 
ad hitelt, hogy a lakosság nagytöbbsége nem 
fordult el tőlem és ma is, mint mindig, emelt 
fővel járhatok az utcán. 
– Kálmán! Én sosem viseltem kalapot, de engedd 
meg, hogy képletesen én is megsüvegeljelek.

Perbál, 2013. 08. 15.
Szilágyi László

ISMERETLEN ISMERŐSÖK 8.
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Szeptember 10. kedd 18 óra
ZSÁMBÉKIAK 

SZABADEGYETEME
a dohányzásról 

Fejér Gábor Tamás pedagó-
gus, táncterapeuta

a zsámbéki műv. házban.
(Etyek u. 2. T: 06-23-342-318)

Szeptember 11-15.
BUDAVÁRI BORFESZTIVÁL

A fesztivál díszvendége 
Portugália

Szeptember 11. szerda 19 óra
CSATH MAGDOLNA

Honnan hová? Süllyedünk 
vagy felemelkedünk?

könyvbemutató
a biatorbágyi Faluházban.

Szeptember 11. szerda 19 óra
ÉRDI TAMÁS 

zongorakoncertje
K: Grazioso Budapest 

vonósnégyes
a Marczibányi téren.

www. marczi.hu
Szept. 12. csütörtök 20 óra

Évadnyitó 
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

Szept. 19. csütörtök 20 óra
Csángó táncház 

a Fanfara Complexával
Előtte Balogh Kálmán és a

Gipsy Cimbalom Band 
koncertje

Szept. 26. csütörtök 20 óra
Csángó táncház 

a Szigony zenekarral.
Előtte a 

Szeret együttes koncertje
a Marczibányi téren.

Szeptember 13-ig
a SZILDORA RAJZISKOLA

kiállítása a budakeszi 
Polgármesteri Hivatalban

Szeptember 13. péntek 18-30
JÓTÉKONYSÁGI BÁL

a telki Globall Football Park 
és Sporthotelben.

Fővédnök: Pintér Sándor 
belügyminiszter

Cél egy Dacia Duster terep-
járó megvásárlása a budake-

szi rendőrősrnek, így Budakeszi, 
Budajenő, Nagykovácsi, Páty, 
Perbál, Remeteszőlős, Telki, 

Tök és Zsámbék szolgálatára.
K: Mága Zoltán, Détár 
Enikő és Rékasi Károly, 

Komáromi István és még 
sokan mások. 

Jegyek az érintett települé-
sek polgármesteri hivatalai-

ban vásárolhatók.
Szeptember 13. péntek 19 óra
HELKA, a Balaton vízi tündére

szabadtéri vízi 
bábszínházi előadás

a budakeszi EFMK-ban
Jegyár: 1500 Ft

Szeptember 14., 28. 8-12.30
TERMELŐI PIAC
a telki Pajtánál.

Szept. 14., szombat 8-24 óra
VÁROSI EGÉSZSÉG- és 

SPORTNAP 
a biatorbágyi Faluházban

www.ebke.hu 
Szeptember 14. szombat 8 óra

V. TEMPLOMFUTÁS 
Zsámbékon

8.45-9.30 - 500 m futás 
ovisoknak, 

alsó tagozatosoknak
9.30 - 500 m gyaloglás és 1 km 

felső tagozatos futás
9.45 - 1,4 km családi futás

10.30 - 6 és 11,5 km 
utcai futóverseny; 
16,4 km terepfutás
a romtemplomtól 

oda és vissza.
www.facebook.com/events/4405
58149375440/?context=create. 

Szept. 14. szombat 15 óra
FORRAI ÁGNES 

(Homoródszentpál) 
fotókiállítása

a zsámbéki műv. házban
Szept. 14. szombat 16 óra

KÓRUSTALÁLKOZÓ
a Budakeszi Erkel Ferenc 

Kamarakórus 
szervezésében a budakeszi 

EFMK-ban.
Szept. 14. szombat 18 óra

A HÉTTORONY 
HANGÁSZOK 

történelmi zenekoncertje 
a zsámbéki romtemplomban.

Jegyár: 1000 Ft
Szept. 15. vasárnap 17 óra
KALÁKA családi koncert
Gárdonyi Géza 150. és 
Weöres Sándor 100. 

születésnapjára
az Amerikai Nemzetközi 

Iskola 
színháztermében.

Jegy 1200 és 600 Ft 
elővételben a nagykovácsi 

Öregiskolában.
Szeptember 17. kedd 18 óra

SOMKUTI NÁNDOR
 hegymászó kelet-afrikai 

élményei 
a zsámbéki könyvtárban 

a Zsámbékiak a 
nagyvilágban sorozatban

Szeptember 17. kedd 18 óra
Budakeszi Német 

Önkormányzatának
HELYTÖRTÉNETI 

SZABADEGYETEME
Hallgatói jelentkezés 

szep. 15-ig: 
info@heimatmuseum-

wudigess.hu 
(név, postai cím, foglalkozás, telefon)

20-669-2555

Budaörs:  30 -427-4027Budaörs: BBud

Angol nyelvoktatás 3 hónapos kortól 19 éves korig

Szeretettel meghívjuk 
ingyenes bemutató óránkra!

Baba-Mama angol 
2 éves korig

Mesés Angol 
Gyermekednek
2-5 éves korosztály 
számára

Mókás DVD-vel
óriási szókinccsel!

www.helendoron.hu

Telki - Nagykovácsi - Perbál - Páty - Zsámbék
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Szeptember 19-ig 
a KESZI-ART KIÁLLÍTÁSA

a töki Pajta Galériában

Szept. 19. csütörtök 18–21 óra
„ÉLMÉNYFOLYAM” I.

A zene az önkifejezésben
Ea: dr. Konta Ildikó Mária 

pszichológus és 
Viola Noémi, a Kokas 
Klára-módszer oktatója
I.: Előadás felnőtteknek

Szept. 21. szombat 10-12.30
„ÉLMÉNYFOLYAM” II.
10.30 II.: 6–12 évesek 

és szüleik számára.
Október 3. csütörtök 18 óra
 III. Zenei hátterű festés, 
rajzolás 14 éves kortól.

a biatorbágyi faluházban
Szept. 19. csütörtök 19 órakor
DR. KARASSZON ISTVÁN 

teológiaprofesszor
A biblia és a tudomány 

viszonyáról 
a Kálvin teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.)

Szeptember 20. péntek 10 óra
ANYATEJES VILÁGNAP 
a biatorbágyi faluházban

Szept. 21. szombat 10-15 óra
A Vass Lajos Népzenei 

Szövetség 
regionális továbbképzése
a budakeszi EFMK-ban

K: Budai Ilona népdalénekes
Téma: Dunántúl népzenéje

Jelentkezés: 
(30) 639-6443

kiscsongor@palastiweb.hu

Szept. 21. szombat 15-20 óra
SZÉKELY-NAP 
Biatorbágyon

15 óra Megnyitó, kézműves 
technikák bemutatása 

rajzpályázat, 
Kerepesi Székelyek 
18 óra Koós János 

Jegy 500 Ft.
20 óra Baricz Gergő 

Jegy 900 Ft.
Jegyek a Faluházban 
és László Ferencnél 

(70) 504 9987

Szept. 21. szombat 10 óra 
KIRÁNDULÁS 
a Béka-tóhoz

Tóth Balázs biológussal 
és 5-12 éves gyerekekkel

Találkozó: Budakeszi, 
Rákóczi. u./Madárköz

Szept. 22. vasárnap, egész nap
PÁLOS NAPFORDULÓ 

a zsámbéki műv. házban.

Szept. 22. vasárnap 16 óra
HALÁSZ JUDIT-KONCERT 

Jegy 2000 Ft
a Marczibányi téren.

Szeptember 24. kedd 18 óra
Szerteágazó 

betű- és kottasorok
DOMOKOS KÁZMÉR 

és művészbarátai 
a zsámbéki könyvtárban.

Szeptember 25. szerda 18.30
CSALÁDI EGÉSZSÉGKLUB 

a zsámbéki műv. házban
A betegségek kialakulásának 

okairól
Ingyenes program

Szept. 26. csütörtök 18 óra
A BIBLIA RÉGÉSZETE 
Antalffy Péter történész 

tíz előadása
a Marczibányi téren.

Szeptember 27. péntek 18 óra
Író-olvasó találkozó 
LACKFI JÁNOSSAL

Milyenek a magyarok? 
a biatorbágyi Faluházban.

Szeptember 27. péntek 19 óra
KOVÁCS KATI KONCERT

a Marczibányi téren.

Szeptember 27. péntek 20 óra
ZENÉS KÁVÉHÁZI EST 

a Café Chaplinben
a biatorbágyi Faluházban.

Szeptember 28. szombat 10.30
az ALMA EGYÜTTES 

a biatorbágyi Faluházban.
Belépő: 1500 Ft.

Szept. 28. szombat 11 óra 
HALÁSZ JUDIT

a budakeszi EFMK-ban.
Belépő: 2400 Ft.

Szept. 28. szombat 17 óra
ANYÁK MESÉI 

– Harisnyás Pippi
a biatorbágyi Kisgombos 

Meseboltban.
www.kisgombos.hu

Szept. 28. szombat 18 óra
GRADUS AD PUBLIKUM

Ígéretes komolyzenei 
tinédzsertehetségek 

K: Kovács Csilla (1993) 
hegedűn, 

Kovács Eszter (1994) 
zongorán.

Szept. 29. vasárnap 9 óra
BRINGATORBÁGY

12 km-es túra a városban
a Faluház melletti parkolóból.

www.biatorbagy.org
Tel.: (20( 454 5092

Szept. 29. vasárnap 15 óra
RICHARD WAGNER: 

SIEGRIED
A New York-i 

Metropolitan Opera 
2011-es előadása 

felvételről, magyar felirattal.
a Marczibányi téren.

• 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, üzleti 
nyelv is. MAGYAR kül föl di ek nek. 
Tel.: 06-23-453-217
• 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

• 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 

• KIEMELT ÁRON VÁSÁROLOK MIN-
DENNEMŰ RÉGISÉGET. Teljes hagya-
tékot, festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, kerámiákat, kitün-
tetéseket, bizsukat, hangszere-
ket, öreg játékokat, réz-bronz tár-
gyakat, órákat, ezüstneműt, csip-
kéket, akár hibás állapotban is! 
Kiszállás díjtalan hétvégén is. Hív-
jon bizalommal! 06-20-555-90-15

• MEGBÍZHATÓ, friss nyugdíjas  
vagyok, takarítást, vasalást, 
gyermekfelügyeletet vállalok.  
Tel.: 30/550-7422

• JAVÍTÓ MŰHELY PÁTYON! Háztar-
tási, ipari, elektronikai, kerti elek-
tromos gépek, berendezések javí-
tása, hibakeresése. Épületvillamos-
sági szerelés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u.5. 
Tel.: 06-20-243-8811, 
06-20-984-3782

• BECOME A HELEN DORON ENGLISH TEACHER! A unique and highly successful 
system proven over 25 years with special methodology and materials.
We teach children of 3 months - 19 years in small groups with a lot of 
singing, games and fun activities. Be a part of it!

We offer part time job in the evenings. Area: Budakeszi, Páty, 
Zsámbék, Telki, Nagykovácsi
Requirements: – should be ready to travel to surrounding villages 
  – should be available from 15.30 - 20.00      JOIN US! 

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS
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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

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

Organikus 
növényvédelmi képzés indul Nagykovácsiban 

A megbeszélés helyszíne: Trebag Kft, 
Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 20. 
el�zetesen egyeztetve a résztvev�kkel. 

Európai Unió Life Long Learning programja által támogatott ECOPLANTA projekt keretében 40 órás képzést hird etünk az 
organikus paradicsom, burgonya, sz�l� és alma növényvédelmér�l. 
A képzés on-line (e-learning formában) történik, mely során az érdekl�d�k 4 növény kártev�it, kórokozóit ismerhetik meg, 
illetve az ellenük való védekezési módot az organikus gazdaságokban. 
Szeptember els� felében személyes megbeszélést tartunk, ahol bemutatjuk a képzési felületet.    
Az els� tanfolyam ingyenes. A képzés keretében a tanfolyamunkon résztvev�k áttekintést kapnak az organikus termesztésr�l 
és a növényvédelem kapcsolatáról és részletesen 4 növény (alma, sz�l�, szántóföldi paradicsom és burgonya) kárósítóiról és 
az ellenük való védekezés lehet�ségeir�l. 
A tanfolyam szeptemberben indul, tervezett kezdési id�pont szeptember 16-a. 

A tanfolyam on-line történik, ezért nincs korlátozva a résztvev�k száma, viszont el�zetes regisztrációra van szükség 
Schwikker Zsófi ánál a 26-555-244 telefonszámon, vagy e-mailben a zsofi a.schwikker@trebag.hu címen.  Kérjük, miel�bb 
jelezzék részvételi szándékukat.

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!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 
¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 
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Hirdetés

KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

 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

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

Gondoskodás, 
biztonság, jövő

Az elöregedő társadalmakban mindenhol 
komoly probléma az időskorúak nyugellátása. 

Mi, alkuszok, több társaság korszerű és az 
igényeknek legmegfelelőbb megtakarítási 

ajánlatát kínáljuk partnereink számára, magán-sze-
mélyeknek és cégeknek egyaránt
– nemcsak a nyugdíjas évekre, hanem 
– a gyerekek továbbtanulására vagy 
– a család anyagi biztonságára is.

A kötvények teljes időtartama alatt ügyfeleink 
rendelkezésére állunk tanácsokkal, az ügyinté-

zések során segítségnyújtással.

Hívjon, és egy 30 perces tájékoztató után 
eldöntheti, kíván-e élni az általunk kínált 

lehetőségek valamelyikével.

SZEPTEMBER KEDVEZMÉNYEKKEL!!!

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

GYÁRI SUZUKI ALKATRÉSZEK 
PÁR NAP ALATT!  

www.suzuki-interat.hu

*Akciós áraink a fenti modellekre és a készlet erejéig érvényesek!

SUZUKI SFV650 GLADIUS L3

1 648 000 FT

AKCIÓS ÁR!

SUZUKI DL650A V-Strom L2 

2 048 000 FT

AKCIÓS ÁR!

SUZUKI GSR750 L3

2 248 000 FT

AKCIÓS ÁR! NYITÁSI AKCIÓ
SZEPTEMBER 12-13-ÁN OUTLET DAY! 

-15% MINDEN TERMÉKRE!*

* Az a* Az a* Az akcikcicicióscióskcci árakárarakakak 2ak 2ak k 2k 222aak 2akk 2kkkk 013 09013.09013.09013.09013.09013.09 112.12-13.12-1.12-13.12-131333-á-án-án-ánán, án, ián, n, in, ián-á-á ll. all. a készlekészlekk t erejejejejejt e éig éréig éréréréig éééiéiéi vényvényevényvényeényesényesnyesyesyesnyesesvévé ek. Azek. Azek. Aek. Azek. AzAzek. Azek. Azz akcióakakciócióóakcakcióaa   

ruházaruházaházati ti tei terti ti ti ti t mékeékekekkekrkekrkekrekrekrkrkrkekekrkekekeeekekee e neme neme neme nee vonvonaatktktkkkkozozoziozikzikzik! k! ozozo Két Kéétét akt ció egegymásmásmássassasamásmáásym l összösszösszsszsszszszössl ösl ö e ne nee nee nemnemnememmme e ee

vovonhatató. AAzAz Az Azó. Az akció csacscsakcsaksak sak asak aak aak ak ak acsacsacsakcsasassakak aa BudaBudakeszszszi Bzi Bi B BBBBBioioToTeTechhhioTioioii USA bUU oltbantban érvénéérvénérvérvérérvé yesyes.yes.ss

A A OOnne-A AAAAA a-Day y akció aa 2013113.013.03.03.03 03 000001313.133 033. 9.019.01-301 301 309.09.099.9 000. közzötöttött,ött, tt, tt, it, iiiöt ll. a a ll készlekkkk t erejéig ééig ér érérérérvényesvényesyesesvényvvv .

wwwwwwwwwwwwwwww w.pr.proteotein-in-vitvitamiam n.hu   
wwwwwwwww bibibbiibi.bioteoteoteotototeototechuhchusassassashophopho .huhu

BUDAKESZI, FŐ TÉR 3.
TEMPÓ ÜZLETHÁZ

MEGNYITOTTUNK!

Táplálék-kiegészítők
széles választéka:

•  Diétát támogató kiegészítők
• Vitaminok, ásványi anyagok
• Fehérjék
•  Edzés előtti formulák

 1 990 Ft
20 Ft/tabletta
2 990 Ft 100 tabletta

ONE-A-DAY
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