
MTI-fotó: Ujvári Sándor

B U D A K E S Z I ,  T E L K I ,  B U D A J E N Ő ,  P E R B Á L ,  Z S Á M B É K ,  N A G Y K O V Á C S I 
P Á T Y ,  T Ö K ,  R E M E T E S Z Ő L Ő S ,  B U D A Ö R S ,  B I A T O R B Á G Y  É S  H E R C E G H A L O M

Pátyi lett az 
év fagylaltja
Cikkünk a 8. oldalon



0 2015. II. szám

2

Buda környéki Irányt� H i r d e t é s

Pár perc szünet is aranyat ér a feszített munkatempó lazítására, a stressz megszelídítésére és egy kis feltölt�désre, ha jól használjuk fel! 
Ebb�l az alapfeltevésb�l indult ki a magyar – olasz – svéd – török játékfejleszt�i csapat, amikor 2013 �szén a munka és a tanulás világát 
integráló mobiltelefonos IN-TOUCH oktatójáték elkészítésére vállalkozott. 
A TREBAG Kft így foglalta össze a teremt� inspirációt, mely végül a játék megvalósulásához vezetett: „Segítséget szerettünk volna 
nyújtani a dolgos hétköznapok mindennapi h�seinek a munkahelyi kihívások kezelésében. Tudtuk, hogy egy nyíllal nem tudunk többfelé 
célozni, ezért a fi gyelmünket a sz�kebb célcsoportra, a kis-és középvállalatok els�sorban IT és IKT területen érintett szakemberekre 
koncentráltuk.”
Mivel a projekt tagjai sem nyugtató hatású gyógynövények termesztésével, sem trópusi üdül� utak szervezésével nem foglalkoznak, a 
célhoz vezet� útként maradt az, amihez legjobban értenek, egyszersmind közös szenvedélyük: az oktatójáték fejlesztés, „külföldi nevén” 
Gamifi cation. 
A Gamifi cation jegyében valós szakmai kérdések és élethelyzetek játékos formában kerülnek feldolgozásra. Az emberek a játék 
öröméért szívesen játszanak, f�leg, ha ezzel fejl�dni és tanulni is módjuk nyílik. A szakmai fejl�désre munka mellett nem könny� id�t 
és alkalmat szakítani, még akkor sem, ha ez hosszú távon szükséges a versenyképesség érdekében. Egy játék, ami bárhol és bármikor 
rendelkezésre áll és a tipikus munkahelyi kihívások „csúcsra-játszatásával” kínál tanulási lehet�séget, azonban kétséget kizárólag 
kényelmes megoldásnak t�nik. Nem beszélve arról, hogy az IN-TOUCH többnyelv� játék (angol, magyar, olasz, svéd és török), tehát 
remek nyelvgyakorlási lehet�séget jelent.
Az IN-TOUCH egyetemi kutatókat, vállalati szakembereket és fejleszt�ket tömörít� csapata egy 300-f�s felmérés és a KKV szektorra 
koncentráló mélyinterjúk alapján feltérképezte azokat a hiányképességeket és munkaszituációkat, amelyekben a dolgozók leginkább 
segítségre és fejl�désre szorulnak.  A játék egy képzeletbeli cég kalandos mindennapjaiba ágyazva dolgozza fel mindezeket, 20 db, pár 
perc alatt teljesíthet� mini-játék formájában.

A játék tehát elkészült és örömmel ajánljuk kipróbálásra, akár már a következ� kávészünetben, az alábbi ingyenes 
elérhet�ségen: http://www.intouch-ict. eu/intouchict-games/
2015 júniusában személyesen is alkalom nyílik majd megismerkedni az IN-TOUCH játékkal és fejleszt�ivel a Design 
Terminálban megrendezésre kerül� üzleti reggelin, ill. esti meet-up eseményen.
B�vebb információ itt kérhet�: Orosz Anna Linda projektvezet�, Trebag Kft.
E-mail: annalinda.orosz@trebag.hu. Tel. 06-26-555-221. Web: www.trebag.hu
Jelen projektet az Európai Bizottság támogatja. A támogatás végrehajtó szerve a Török Köztársaság EU Ügyek, az Európai Unió Oktatás és Fiatalság 
Programok Minisztériuma (Török Nemzeti Ügynökség: www.ua.gov.tr). Sem a Török Nemzeti Ügynökség, sem az Európai Bizottság nem vállal 
felel�sséget a jelen dokumentum tartalmáért.  

5 perc játék
kávészünetben?
ÚJ MOBILOS OKTATÓJÁTÉK 
MUNKAHELYI PROBLÉMAMEGOLDÁSRA
Még a legjobbak sem tudják folyamatosan 100%-on pörgetni a napi munkatempót, 
mindenkinek kell egy kis „chill-out”. A dolgozó emberek hétköznapi rutinját és igényeit 
szem el�tt tartva, a TREBAG Kft és az IN-TOUCH Projekt nemzetközi játékfejleszt�i 
csapata egy „kávészünetnyi” játékkal töltött megállót kínál. Jelige: Megáll – Játszik - 
Lazít – Újratölt!
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Pest megyei hírek

Aláírásgyűjtés indult, hogy a Szent 
János Kórház területén vagy annak 
közvetlen közelében épüljön fel a kor-
mány által tervezett új fővárosi köz-
ponti kórház. Wintermantel Zsolt, a 
IV. kerület polgármestere újpesti hely-
színt javasol a beruházásra és ehhez 
gyűjt támogatókat.

A XII. kerületi helyszínt támogató aláírás-
gyűjtő ívet a kezdeményező Szilágyi Zsolt 
lokálpatrióta mellett Láng Zsolt, a II. kerü-
let és Pokorni Zoltán, a XII. kerület Fidesz-
KDNP-s polgármestere írta alá elsőként a 
Szent János Kórházban tartott sajtótájé-
koztatón, továbbá a kórház több vezetője.

A két önkormányzati vezető egyebek 
mellett azzal érvelt a közép-budai hely-
szín mellett, hogy az tömegközlekedés-
sel és autóval is elérhető távolságban van 
mind az észak-, mind pedig a dél-budai-
ak, valamint a 120 – az ellátási területhez 
tartozó – agglomerációs település számára.

Pokorni Zoltán elmondta, a legtöbb 
nagy kórház a főváros pesti oldalán van, és 
az elmúlt évtizedekben is inkább azokat 
újították fel, ezért most egy budai, közép-
budai egészségügyi fejlesztésre, beruházás-
ra lenne szükség. Arra is felhívta a figyel-
met, hogy a Szent János Kórház nem-
csak fővárosiaknak, hanem – nagyjából 
Esztergomtól délre egészen a Zsámbéki-

medence aljáig tartó területről – az agglo-
merációs településeken élőknek is bizto-
sít sürgősségi ellátást. Bárhol is épül majd 
fel az új kórház, az intézménynek a mos-
tani szakmai stáb, egészségügyi személy-
zet kell, hogy a bázisa legyen. Jelezte, 
bízik abban, hogy a kormány még a nyá-
ron döntést hoz az ügyben, és így mielőbb 
megkezdődhet a beruházás.

A polgári kezdeményezést elindító 
Szilágyi Zsolt az MTI-nek azt mondta, 
várhatóan augusztus végéig gyűjtik az 
aláírásokat, az íveket pedig a döntésho-
zóknak, a kormány számára fogja eljut-
tatni. 

(forrás: MTI/Iránytű)

A Szent János Kórház legyen a fővárosi szuperkórház

Lassan gyűlnek a Pest megyei értékek
Cegléden zárult a megyei értéktár kon-
ferencia-sorozat V. Németh Zsolt, a 
Földművelésügyi Minisztérium agrár-
fejlesztésért és hungarikumokért fele-
lős államtitkára részvételével. A megyei 
értéktárban még csak 35 érték találha-
tó, s egyik sem Buda környéki.

Az államtitkár előadásában kifejtette, hogy 
főként azokat a településeket szeretnék 
értékeik feltárására bíztatni és ösztönöz-
ni, ahol még nincsenek helyi értéktá-
rak. Tizenkilenc megyében megalakult az 
értéktár bizottság, és 486 település is lét-
rehozta azt. Eddig 1351 települési, és 518 
megyei értéket vettek számba. Fontosnak 

tartotta megemlíteni, hogy a külhoni 
értéktár is több mint száz értékkel gaz-
dagodott, melyek közül lehetnek később 
hungarikumok, amik a magyarság csúcstel-
jesítményeit jelentik. Ezek olyan, minden-
ki számára evidens értékek, amik ezer szál-
lal kötődnek a kultúránkhoz. Példaként 
említette a Busójárást, a magyar szürke 
szarvasmarhát és az Unicum keserűlikőrt. 

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke arra kérte a jelenlévő polgármeste-
reket, művelődési és turisztikai szakembe-
reket, hogy segítsék a településeiken össze-
gyűjteni a helyi értékeket, hiszen „egymást 
erősítjük az értekeink összegyűjtésével.”  

(forrás:  Pest megyei önkormányzat)

Először adták át a Pest Megyei Építész 
Kamara alapította Wéber Antal-díjat, 
mellyel a kiemelkedő alkotói tevékeny-
séget folytató Pest megyei kamarai 
tagsággal rendelkező szakmagyakorlók 
munkáját kívánja elismerni a kamara.

Wéber Antal a XIX. századi magyar épí-
tészet meghatározó építészegyénisége, Ybl 
Miklós pályatársa. Neoreneszánsz építé-
szete a reneszánsz mélyen átgondolt újra-
értelmezése. Munkásságát a minőség és 
a szakmai közéletben végzett áldozatos 
tevékenysége emelte ki a korabeli átlagból.

A Wéber Antal-díjat a szakma képvise-
lőinek jelenétében 2015. május 29-én a 
Vigadóban Philipp Frigyes, a Pest Megyei 
Építész Kamara elnöke és dr. Hajnóczi 
Péter, a Pest Megyei Építész Kamara alel-
nöke, a Magyar Építész Kamara elnöke 
adta át 

– Prof. Puhl Antalnak példaértékű terve-
zői és oktatói munkásságért, melyet intel-
lektualitásból fakadó építészeti szemlélet, 
és minőségi alkotásra való törekvés fém-
jelez; 

– Pálfy Sándornak több évtizedes elmé-
leti és gyakorlati munkásságért, melyet 
az épített környezettel szembeni alázat, 
értékvédelem és új minőséget teremtő 
tudatos építkezés jellemez 

– és Szuromi Imrének, aki sokoldalú, 
kreatív alkotó személyiség. Kézműves, épí-
tőmester és képzőművész egy személyben, 
a „szentendrei építész” archetípusa. Négy 
évtizedes töretlen szakmai elhivatottsá-
ga és profizmusa, megvalósult házai, hely-
hez kötődő elkötelezettsége és morális tar-
tása épületeinek intuitív gazdagságában 
tükröződik. 

(forrás: Pest Megyei Építészkamara) 

Wéber Antal-díj 
építészeknek

Marketingaktív 
lett Pest megye

Először díjazta a magyar városok 
marketingjét a Magyar Marketing 
Szövetség (MMSZ): az egyes kam-
pányokkal nyerhető gyémántok 
száma alapján Pest megye lett 2015 
Marketingaktív megyéje. Pest megyé-
ben díjat kapott Budaörs, Gödöllő, 
Szigetszentmiklós és Vác is.

Önkormányzatok, azok szervezetei és 
cégei, egyesületek, nonprofit szervezetek, 
szakmai érdekképviseletek, alapítványok, 
civil szervezetek, magánszemélyek pályáz-

hattak hat kategóriában. Egy-egy pályá-
zó több pályamunkát is benyújthatott, a 
szakmai zsűri a legegyedibb, legérdeke-
sebb városmarketing-kampányokért adott 
marketinggyémántokat.

A szövetség elnöke példaként említet-
te, hogy Eger és Győr egyaránt hat pályá-
zatot adott be, s ezeket mérlegelve a zsűri 
végül mindkét városnak 4-4 gyémántot 
ítélt oda, míg Tata mind az 5 pályázata 
„gyémántot ért”. Ez alapján Tata nyerte el 
a Marketing fővárosa 2015 díjat. 

A megyék versengését az döntötte el, 
hogy egy-egy megyehatáron belül hány 
település nyert el marketinggyémántokat.

(Forrás: Pest megyei önkormányzat)

Széll Kálmán tér: interaktív online térkép a dugókról
A Széll Kálmán tér befejezését őszre terve-
zik. A nyár tehát mindenképpen a kezdet-
ben véltnél sokkal kevésbé súlyos forgal-
mi torlódásokkal telik majd. A Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) honlapján 
(www.bkk.hu), és a kozut.bkkinfo.hu 

oldalon folyamatosan tájékoztat a pilla-
natnyi helyzetről, ahol valós idejű közúti 
közlekedési információk is elérhetők, így 
az autósok interaktív online térkép segít-
ségével tájékozódhatnak arról, hogy hol 
kell fennakadásokra számítaniuk. 
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Buda környéki Irányt� Panoráma

Május 23-án tartották Egerben a dön-
tőjét annak a kárpát-medencei közép-
iskolai történelemversenynek, mely-
nek győztes csapata a Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok 
és Háborús Kegyeleti Főosztálya (HM) 
támogatásával július 20-23. között az 
Isonzó expresszel utazhat a Doberdó 
és az Isonzó katonai emlékhelyeire. 
A nyilvános zarándokvonat másik szer-
vezője, a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
négy budakeszi kötődésű gimnáziumi 
történelemtanár kiutazásának költsé-
geit vállalja. 

A HM, a Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvány, az Eszterházy 
Károly Főiskola Történelemtudományi 
Intézete és Történelemtudományi 
Doktori Iskolája a 2014/2015. tanév 
elején versenyt hirdetett magyarországi 
és határainkon túli középiskolásoknak. 
A téma az I. világháború, különös tekin-
tettel az Isonzó folyónál és a Doberdó-
fennsíkon folyt hadi eseményekre és az 
olasz-magyar kapcsolatok alakulására. 
A versenyre 101 háromfős csapat jelent-
kezett, ebből egy az erdélyi Aradról, kettő 
pedig a felvidéki Nagykaposról. A dön-
tőn nyolc magyarországi és egy aradi csa-
pat mérte össze erejét Egerben: a szolno-
ki Verseghy Ferenc Gimnázium; a buda-
pesti Leövey Klára Gimnázium; az egri 
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló 
Iskolaközpont; a miskolci Lévay József 
Református Gimnázium; az Egri Dobó 

István Gimnázium; a Pécsi 
Leövey Klára Gimnázium; 
a Nyíregyházi Vasvári Pál 
Gimnázium; a győri Jedlik Ányos Gépipari 
és Informatikai Középiskola és az aradi 
Csiky Gergely Főgimnázium diákjai. 
A győzelmet végül a miskolci csapat sze-
rezte meg, így július 20-án tanárukkal 
együtt ők is a vonattal utaznak majd.

A Budakeszi Kultúra Alapítvány 
Földváry Miklósnak (a Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnázium jelöltje), 
Áfra Sándornak (a Nagy Sándor József 
Gimnázium jelöltje), Battáné Balogh 
Ildikó (a Széchenyi István Általános 
Iskola jelöltje) és Gellér Dávidnak, a 
Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent 
János Iskolaközpont tanárának, az ala-
pítvány jelöltjének az útját finanszírozza. 
A kiutazás feltétele, hogy a küldöttek min-
den programban részt vesznek, megszer-
zett ismereteiket dokumentálják olyan 
részletességgel, hogy itthon az általuk kép-
viselt oktatási intézmények diákjainak és 
tanárainak vetített képes élménybeszámo-
ló keretében továbbadhassák. Az alapít-
vány a küldöttek tapasztalataira és javas-
lataira is számít, melyet a következő évek 
zarándokvonatainak szervezésében hasz-
nosítana.

A Székely gyors után új történel-
mi zarándokvonat indul július 20-23. 
között az I. világháborús olasz front, 
Doberdó, Isonzó, Caporetto vidékére. 
A szakmai szervezők a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány, a HM Háborús Kegyeleti 

Főosztálya, az Indóház Kiadó és a Nagy 
Háború Kutatásáért Alapítvány. Az utat a 
MÁV-Nosztalgia Kft. szervezi.

Az osztrák-magyar haderő keretei között 
az Isonzó-front minden szakaszán harcol-
tak a korabeli Magyar Királyság területé-
ről kiegészített alakulatok. A magyarság 
számára az óriási veszteségek miatt gyá-
szos, szomorú emlékeket idéz az Isonzó 
és a Doberdó történelmi-földrajzi fogalma, 
azonban ezek a helyszínek a súlyos vesz-
teségek ellenére a magyar katonai helytál-
lás jelképei. Az Isonzónál és a Doberdón 
a korabeli Magyarország területéről kike-
rülő katonák a legnehezebb körülmények 
között védték az akkori közös hazát, az 
Osztrák-Magyar Monarchiát. Az Isonzó és 
a Doberdó a magyar köztudatban általuk 
és miattuk vált fogalommá.

A különvonat utasai meglátogatják majd 
a görzi várat és múzeumát, Visintiniben 
a temetőt és a magyar kápolnát, San 
Martino del Carsot, Monte San Michelet 
(Lukacich- és Schönburg-alagút, ágyúter-
mek, emlékmű), a Caporettói (Kobarid) 
múzeumot, a Kolovrat-hegygerincen egy-
kori állásokat, bunkereket, emlékhe-
lyeket, a tolmin-ločei katonai temetőt, 
Foglianoban a magyar temetőt, végül 
hazaútban, július 23-án a különvonat 
megáll Štanjelben (Sankt Daniel), ahol 
a vasútállomáshoz közeli, az Osztrák-
Magyar Monarchia 5500 katonájának 
örök nyughelyéül szolgáló katonai teme-
tőben központi megemlékezést tartanak. 

További információk az Isonzó Expressz 
folyamatosan frissülő, az út előkészületei-
ről beszámoló honlapján: 

www.isonzoexpressz.hu 
vagy a www.mavnosztalgia.hu.

Ajánlott honlap: nagyhaboru.blog.hu 

A székelyföldi Hargita megye prefektusa 
május 14-én tisztségéből felfüggesztette 
Ráduly Róbertet, Budakeszi testvérvá-
rosának, Csíkszeredának polgármes-
terét és Szőke Domokos alpolgármes-
tert, miután a bíróság  hivatali vissza-
élés gyanújával jogerősen 30 nap házi 
őrizetbe helyezte őket.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) ápri-
lis 30-án kezdeményezte Ráduly Róbert 
és Szőke Domokos előzetes letartóztatá-
sát, a bukaresti bíróság azonban csak az 
elöljárók házi őrizetét rendelte el. Amint 
az Agerpres hírügynökség közölte, a pre-
fektus arra a törvénycikkelyre hivatkozott, 
mely az előzetes letartóztatásba helyezett 
elöljárók mérlegelés nélküli felfüggeszté-
sét írja elő. A törvény értelmében a kény-
szerintézkedés idején Antal Attila, a város 
másik alpolgármestere láthatja el a polgár-
mesteri teendőket Csíkszeredában, ha az 
önkormányzati testület ráruházza a fel-
adatot. 

A polgármestert a DNA kétrendbe-
li hivatali visszaéléssel, visszaélésre való 
felbujtással és összeférhetetlenséggel, az 

alpolgármestert többrendbeli hivatali visz-
szaéléssel és okirathamisításra való fel-
bujtással gyanúsítja. A DNA egyebek 
mellett a kizárólag a magyar kormány 
finanszírozta Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem 2014-es csíkszeredai 
építkezési engedélyét kifogásolta, ame-
lyet állítása szerint a polgármester hiá-
nyos dokumentáció alapján adott ki. 
Az ügyészség másfelől azt állította, hogy a 
polgármester 2014 szeptemberében rávett 
egy csődbiztost, hogy a piaci értéknél 
olcsóbban adja el a városházának a helyi 
szakszervezeti művelődési házat.

A történetben a Csíkszereda sikertör-
tének számító, uniós forrásból példaér-
tékű minőségben felújított Márton Áron 
Gimnázium helyi magyar kivitelezője is 
terítékre kerül, aki egyben a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány csíkszeredai partnere-
ként a gyimesbükki vasúti őrház felújítá-
sát is végezte 2008-ban. 

Korábbi nyilatkozataikban a csíkszere-
dai elöljárók ártatlannak mondták magu-
kat, Ráduly Róbert politikai leszámolás-
nak minősítette az ellenük indult eljá-
rást. Az RMDSZ nevében Kelemen Hunor 

elnök közle-
ményben nyilvá-
nította ki szoli-
daritását a csík-
szeredai elöljá-
rókkal. 

2013. augusztus 2-át követően Ráduly 
Róbert, Csíkszereda polgármestere azzal 
vívott ki széleskörű sajtónyilvánosságot, 
hogy lakóhelyén üldözőbe vette, elfogta és 
a rendőrségnek átadta a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) emberét, aki elmondá-
sa szerint akkor már hetek óta követte és 
fényképezte őt. Pár nappal később az SRI 
szóvivője elismerte, hogy a férfi a hírszer-
zés szolgálatában áll, de azt állította, hogy 
semmilyen hivatali megbízatása nem volt. 

A tavalyi incidens ügyében mindkét fél 
feljelentést tett. A titkosszolgálati tiszt 
azért, mert állítása szerint a polgármes-
ter megverte, és az incidens idején eltűnt 
az övtáskája. A polgármester viszont hiva-
tali visszaélésért jelentette fel a hírszerzőt, 
akinek sérülését azzal magyarázta, hogy 
az üldözés közben elesett és „csúnyán 
megütötte magát”.

(MTI/Iránytű/szekelyhon.ro)

Budakeszi történelemtanárok 
   az Isonzó expresszen

Felfüggesztették Csíkszereda polgármesterét
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Gyimesbükk az elmúlt nyolc év leg-
színesebb programjával várta a zarán-
dokokat. Az ünnepi szentmisét a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány felügye-
lő bizottsági elnökének lelki üdvéért 
ajánlották fel, aki két nappal koráb-
ban, útban Gyimesbükk felé, halálos 
balesetet szenvedett.

LEGYEN SZÉP A LÁTÓKNAK ÉS 
HASZNOS A VAKOKNAK

A Tapintható-láthatatlan program kere-
tében május 21-én, csütörtökön délután 
avatták fel a csíksomlyói kegyhely bronz-
ba öntött makettjét Csíkszeredában, a 
kegytemplom melletti téren. A programot 
a Rotary Club Budapest-Budavár indí-
totta 1999-ben olyan domborművek lét-
rehozásával, amelyekkel jelentős műem-
léki tereket mutatnak be kicsinyített és 
vakok, gyengén látók számára tapintha-
tó formában. A köztéri alkotások mellé 
Braille-feliratozást is készítenek. Számos 
köztéri idegenforgalmi látványosság elké-
szült már, így Budapest I. kerületében a 
Szentháromság téren a Mátyás templom 
és környékét mutatják be, de született 
már dombormű a Magyar Földtani Intézet 
homlokzatáról, az egri, a szentendrei és a 
győri történelmi belvárosról, sőt az aquin-
cumi múzeumról is. A csíksomlyói kegy-
hely a sorban éppen a huszadik.

A csíksomlyói ferences kolostor által is 
támogatott alkotás a kegytemplom mel-
letti parkolóban az Erdélyi Utakon egye-
sület szervezésében készült el, melyet a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány is pénzado-
mánnyal támogatott. 

A CSÁNGÓ KERESZTALJAKKAL 
INDULNAK AZ ÚTRA

Május 22-én, a pünkösd előtti pénte-
ken délben megérkezett Gyimesbükkre 
a Nagyboldogasszony zarándokvonat. 
Évek óta azzal a céllal utaznak ide a 
vonat utasai, hogy együtt induljanak el 
Gyimesbükkről a gyimesi keresztaljakkal 
a csíksomlyói búcsúba. A román többsé-
gű Bákó megyében egyetlen magyar intéz-
ményként működő Dani Gergely Magyar 
Tannyelvű Általános Iskola tanulóinak az 
első és a második világháborúban elhuny-
takért mondott imáját követően Tamás 
József, a gyulafehérvári egyházmegye 
segédpüspöke tartott szentmisét az ezer-
éves határon, a kontumáci (egykori vesz-
tegzári) kápolnánál. A Gyimesfelsőloki 
Szent Erzsébet Gimnázium diákjai gyimesi 
népdalokat adtak elő tanáruk, Antal Tibor 
betanításában. 

HŰSÉG A HITHEZ, A NEMZETHEZ 
ÉS AZ ANYANYELVHEZ

Százezrek gyűltek össze 23-án, szomba-
ton délelőtt a csíksomlyói hegynyeregben. 
A pünkösdi szentmisét Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek mutatta be, ahol Áder 
János Magyarország köztársasági elnöke 
és felesége, Herczegh Anita is részt vett. 
Az idei búcsú jelmondata, az „Oltalmad 

alá futunk” a jubileumi Mária-évhez kap-
csolódik, amelyet a csíksomlyói Mária 
kegyszobor készítésének 500. évfordulója 
alkalmából hirdettek. Az idei búcsú zarán-
dokai a teljes búcsúval járó, vagyis a „tisz-
títótűztől” megszabadító pápai áldásban is 
részesültek ebből az alkalomból. 

„Legyünk hűek őseink szent hitéhez és 
erényeihez, vagyis katolikus keresztény 
szent hitünkhöz, legyünk hűek nemze-
tünkhöz és szülőföldünkhöz, és legyünk 
hűek anyanyelvünkhöz, anyanyelvi kultú-
ránkhoz” - hangoztatta az erdélyi főegy-
házmegye vezetője. Jakubinyi György a 
hithez való hűség magyarázatában azt a 
448 évvel ezelőtt A Hargita hágóján vívott 
Tolvajos-tetői csatát említette, amelyben 
a székelyek római katolikus hitük védel-
mében vívtak meg a protestáns hittérítők-
kel szemben 1567-ben. Az érsek elmondta: 
vannak, akik kétségbe vonják, hogy egyál-
talán volt-e ilyen csata, de kellett valami-
nek történnie, mert különben a katolikus 

székelyek nem tettek volna olyan fogadal-
mat, hogy pünkösd szombatján minden 
évben összegyűlnek a csíksomlyói hegynye-
regben. Az érsek szerint ugyanis az egyhá-
zi ünnep előtti nap az egyik legalkalmatla-
nabb a zarándoklatra.

TRAGIKUS BALESET 
A TOLVAJOS-TETŐN

Az „egyházi ünnep előtti, a zarándoklat-
ra legalkalmatlanabb nap” délutánján a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány felügyelő 
bizottságának elnöke, Lóczi Gyula, útban a 
másnapi csíksomlyói búcsúba, erdélyi bará-
taihoz és a pünkösdvasárnapi gyimesbükki 
zarándoklatra – a Tolvajos-tetőn motorjá-
val egy furgonnak ütközött, s olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szál-
lítás közben életét vesztette. Az 52 éves 
pénzügyi szakember négygyermekes csa-
ládját hagyta hátra. Utolsó útjára május 
30-án kísérték a budaörsi új köztemetőben.

A szervezők a csíksomlyói szentmise 
előtt tájékoztatták az egybegyűlt híve-
ket a tragédiáról, s a pünkösdvasárna-
pi gyimesbükki ünnepi szentmisét a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány tevékeny-
ségét önkéntesen segítő munkatárs lelki 
üdvéért ajánlották fel.

GYIMESBÜKKÖN II. RÁKÓCZI 
FERENC FEJEDELEMRE EMLÉKEZTEK

Idén áprilisban volt 280 éve, hogy a 
törökországi Rodostóban elhunyt II. 
Rákóczi Ferenc, az utolsó megválasztott 
erdélyi fejedelem. A szekelyhon.ro beszá-
molója szerint a Dani Gergely Általános 
Iskola diákjai emlékműsort mutattak be 
Rákóczi életéről, a fejedelem imáit pedig 
a szentmise alatt többször felolvasták. 
Az igen gazdag kulturális programban 
Dajka Mihály, csíkszentmihályi tároga-
tó művész mellett a tavalyi Fölszállott 
a páva kósteleki közönségdíjasa, Vaszi 
Levente tanár is szerepelt tanítványai-
val: a csángó vidék balladáiból és tán-
caiból mutattak be. Kóka Rozália, a 
Népművészet Mestere az alig egy éve 
alakult kis moldvai csángó együttesével, 
a Virággyönggyel több száz éves, a mold-
vai magyarok ajkán fennmaradt archai-
kus énekekből és a mondákból összeállí-
tott, hatalmas tapsot kiváltó Légy áldott 
szent István király! című előadásával.  
A Salamon József gyimesbükki plébá-
nos által összeállított gyimesi pünkös-
di szertartásoknak minden évben fon-
tos mozzanata a hősökre való emléke-
zés, idén is koszorút helyeztek el, imát 
mondtak a környékbeli hegyekben elesett 
I. és II. világháborús hősök emléké-
re. Kontumácon az idei ünnepi pün-
kösdi szentmise főcelebránsa és szóno-
ka a gyimesközéploki születésű, jelen-
leg a Fehér megyei Marosújváron plé-
bános Bilibók Géza volt, aki a szent-
mise előtt megemlékezett a pünkösd 
előtt a Tolvajos-tetőn tragikusan végző-
dő balesetben elhunyt motoros zarán-
dokról, Lóczi Gyuláról. Prédikációjában 
óvva intett, szűrjük meg a nyugati világ-
ból érkező hullámokat, vigyázzunk, „hogy 
zarándok batyunkat ne cseréljük fel turis-
ta csomagra!”. 

A mise után kifutott a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány adományozóinak és a 
helyi önkormányzat támogatásával 2008-
ban bravúrosan felújított legkeletibb vas-
úti őrházhoz a Csíksomlyó Expresszt von-
tató, II. Rákóczi Ferenc fejedelem arcképé-
vel és az „Istennel a hazáért és a szabadsá-
gért” jelmondatával feldíszített mozdony. 

HIMNUSZ-KULTUSZHELY 
CSÍKSZEREDÁBAN IS

Pünkösd vasárnapján Csíkszeredában a 
Szent Ágoston templom szentélyében 
Tamás József segédpüspök ünnepi szent-
mise keretében avatta fel a Budakeszi 
egyedülálló Himnusz-emlékművét készítő, 
s a településen is élő V. Majzik Mária két 
kerámia domborművét. A két, egyenként 
négy méter magas alkotás közül az egyik a 
Hymnust, a másik az Angyali Üdvözletet 
ábrázolja. Az ellenszolgáltatás nélkül 
készített művek egy Himnusz-kultuszhely 
kialakítását szolgálják. A kezdeményezés 
fővédnöke Jókai Anna, Kossuth-nagydíjas 
író, a Nemzet Művésze.              - kohuka -

Váratlan tragédia árnyékolta be az idei pünkösdöt

Fotó: Bánkuti Ákos
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2000 óta mintegy százmillió forintot 
költött az önkormányzat a szennyvíz-
pályázat előkészítésére. A ráfordítás 
nem volt kidobott pénz: az önkormány-
zat belterületbe vonta Makkosmária 
csatornázható területét, megnyerte és 
lebonyolította a bruttó értékben közel 
ötmilliárdos csatorna- és szennyvíz-
tisztító beruházást olyan minimális 
önrésszel, hogy lakossági hoz-
zájárulásra nem is volt szük-
ség, majd az önrész finanszí-
rozására benyújtott pályáza-
tot is sikerrel vette. A beru-
házásból a legnagyobb falat, 
az új és korszerű szennyvízte-
lep nem csak Makkosmária, 
de egész Budakeszi jövőjét új 
megvilágításba helyezi, hiszen 
ha ez a beruházás nem való-
sul meg, Budakeszin építési 
engedélyt elméletileg már nem 
lehetne kiadni. Az új beruhá-
zás megteremtette az alapja-
it Nagyszénászug hálózatfej-
lesztésének is, ahol a pályáza-
ti támogatás alapfeltételének 
szabott, kilométerenként húsz 
állandó lakost a terület egy-
előre nem tudta felmutatni.  
A Meggyes, a Darányi és Makkosmária 
fejlődési lehetőségei és ingatlanai nagy-
mértékben felértékelődtek.

A BERUHÁZÁS TÖRTÉNETE

Tizenöt évvel ezelőtt még a Dél-Budai 
regionális szennyvíz-elvezetési és szenny-
víz-tisztítási program keretében tizenegy 
településsel együttműködve tűnt kivite-
lezhetőnek a szennyvíztisztító kapacitás-
bővítésének, a technológia korszerűsítésé-
nek, Makkosmária és a még kimaradt bel-
területek csatornázásának és egyes pon-
tokon a túlterhelt csatornák rekonstruk-
ciójának a megvalósítása. 2003-ban alá is 
írt az önkormányzat egy együttműködési 
állapodást Érd, Százhalombatta, Budaörs, 
Diósd, Tárnok, Sóskút, Budapest Főváros, 
valamint Budapest XI., XXI. és XXII. 
kerületének önkormányzatával. 2005-ben 
a magyar állam 525 millió forinttal támo-
gatta a pályázati dokumentáció elkészí-
tését, az érintett települések ugyaneny-
nyit tettek hozzá. Budakeszi 80 millió 
forintot vállalt magára a pályázatkészí-
tés költségeinek fedezésére. Ugyanebben 
az évben elvi vízjogi létesítési engedélye-
ket is kapott az együttműködés, amely-
ben ekkorra már csak a hét agglomerációs 
település szerepelt. Közülük Budakeszi és 
Százhalombatta végül az akkori Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal javaslatára 2010-ben 
önállóan nyújtotta be a pályázatát.  

A város 2012 áprilisában írta alá az 
uniós támogatási szerződést, amelyben a 
hálózatfejlesztésen túl egy önálló és kor-
szerű szennyvíztisztító építése is szere-
pelt. A beruházás nettó 3,757  milliárd 
forintos összköltsége az eredeti szerződést 

tekintve 71,2%-os uniós támogatást jelen-
tett, így az önkormányzati önrész 757 
millió forint lett volna.  Ezt a támogatási 
százalékot sikerült budakeszi önkormány-
zatának 2013 szeptemberére egy szerző-
désmódosítással 93,4 %-ra feltornásznia, 
melynek köszönhetően az önkormányza-
ti hozzájárulás 254 millió forintra csök-
kent. 2015. március 19-én újabb pályáza-

tot nyújtott be Budakeszi önkormányzata 
az önrész további csökkentésére. A pályá-
zaton 241 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyertek, ami az önrészt 
gyakorlatilag egészen jelképes méretűre 
zsugorította. Az idei költségvetésben biz-
tosított önrész így felszabaduló részét a 
már korábban elkülönített 90 millió forint 
mellé csoportosították át a fejlesztési alap-
ba, melyet a csapadékvíz-elvezetési, az 
infrastrukturális hiányosságok és a bevé-
telt termelő beruházások bővítésére hasz-
nálnának fel – tájékoztatta lapunkat dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi 
polgármestere.

AZ ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
Az új szennyvíztisztító-telep bekerülési 
költsége a teljes beruházás kétharmadát 
teszi ki. A kivitelezés 2014 márciusában 
kezdődött a Farkashegyi reptér mögött, a 
Csiki-hegyek lábánál. Ezzel a szennyvíz-
tisztítás kikerült a város központjából, s a 
régi telep területe rekultiváció után közös-
ségi célokat szolgálhat. 

Az új szennyvíztisztító kapacitása 3311 
m³/nap, ami 25  100 lakos-egyenérték-
nek felel meg. Ez magába foglalja 50 m³/
nap szippantott szennyvíz tisztítását is. 
Jelenleg 25 m³/nap szippantott szennyvíz-
re számítanak azokról a területekről, ame-
lyek még nem csatornázhatók Budakeszin.

Serény József, a technológia „atyja”, 
a GE Water & Process Technologies 
Hungary Kft. főtechnológusa arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy az új telepen 
alkalmazott membrántechnológia a jelen-
leg elérhető legmodernebb, kifejezetten 
XXI. századi eljárás, amely a szenny-

víz tisztítását nem ülepítéssel, hanem 
egy olyan membránszűrővel valósítja meg, 
amelynek a pórusmérete kisebb, mint a 
baktériumoké. A módszer így 100%-os 
baktériummentesítést biztosít, ami lehe-
tővé teszi, hogy ne kelljen klórral fertőt-
leníteni a szennyvizet. S mivel a techno-
lógia nagyon magas oldott oxigéntartalmú 
vizet állít elő (5-6 mg/l), ez jó lehetőséget 

arra, hogy élővilág alakuljon ki a tisztított 
szennyvizet befogadó helyen. A szennyvíz 
a zsírt is eltávolító levegőztetett homok-
fogást, a szerves anyagokat kivonó (nitro-
gén- és foszforvegyületek) biológiai tisztí-
tást követően kerül a membránokra, ahon-
nan egy hőcserélős medencén keresztül 
tisztított szennyvízként távozik a patak-
ba. A hőcserélős medencéhez kapcsolódó 
szivattyú az üzem teljes fűtési energiáját 
és melegvíz-ellátását biztosítja. 

Serény József elmondása szerint az eljá-
rás ivóvíz-minőséget eredményez, hiszen a 
membrántechnológiával tisztított szenny-
vizet a világ számos szegletében ivóvíz 
pótlására használják, pl. Szingapúrban 
az ivóvíz 20%-a már tisztított szennyvíz. 
A budakeszi telep szennyvizét, ha ivó-
víznek még nem is vagyunk kénytelenek 
használni, locsolásra annál inkább megfe-
lelő, s egy budakeszi rekreációs tó esetle-
ges kialakítására is kiválóan alkalmas lehet 
a vitorlázó repülőtér „árnyékában”.

Az új telep próbaüzeme 2015. márci-
us 20-án kezdődött és 2015. szeptember 
20-ig tart. A város teljes szennyvízét ápri-
lis végétől már az új telep kezeli. 

Az új szennyvíztisztító telepet az önkor-
mányzat május 15-én nyílt nap keretében 
mutatta be a város lakosságának. Vetített 
képes előadások keretében tájékoztatták a 
városházán, és szervezett buszokkal szál-
lították ki a telepre a megjelent érdeklő-
dőket. 

A CSATORNAHÁLÓZAT

A telep építésével párhuzamosan 2014 
márciusában kezdődött meg a csatornahá-
lózat kiépítése, amely 2015 június végén 

Budakeszi önkormányzatának hírei

Befejezés előtt a budakeszi szennyvízprojekt
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fejeződik be. Nem csak Makkosmárián, 
hanem a Munkácsy és a Meggyes utcák-
ban is csatornáztak, ami a Meggyes-
Darányi településrész további fejlődésére 
ad lehetőséget. 

Összességében 815 ingatlan kapott 
szennyvízelvezetési lehetőséget a 
Budakeszin kiépített húsz kilométernyi 
hálózatnak köszönhetően. 

A pályázatban 80 millió forintnyi 
kiegészítő beruházás is megvalósult a 
Gábor Áron, az Árnyas, a Törökvész, 
a Hajnalka utcában és a Makkosi úton 
egyes, csak nyomott vezetékkel csator-
názható részein. A szennyvíztisztító pro-
jekt tartalékkeretéből csoportosította át 
a fedezetet az önkormányzat ezekre a 
munkálatokra. 

A csatornázás az úthelyreállítással 
együtt várhatóan június végére, a tel-
jes projekt befejezése a szennyvíztisztító 
telep próbaüzemével együtt 2015 szep-
temberére várható. 

A HÁZI BEKÖTÉSEK
A házi bekötések júliusban kezdődhetnek.
Az ingatlanon belüli csatorna és a házi 
átemelők terveztetése és kivitelezése az 
ingatlantulajdonosok feladata és költsége, 
melynek részleteiről az önkormányzat és a 
Fővárosi Vízművek május 18-án, lakossági 
fórumon adott tájékoztatást.

Az ingatlantulajdonosoknak a tervezte-
tést követően a tervek jóváhagyását kell 
kérniük a Fővárosi Vízművektől, amely-
nek az ügyintézési határideje 15 nap. 
A Vízművek által kiküldött, majd aláírt 
szolgáltatási szerződést vissza kell külde-
niük. A házi bekötés kivitelezését követő-
en be kell nyújtaniuk a kivitelezői nyilat-
kozatot, amire a Fővárosi Vízművek kiad-
ja a használatba vételi engedélyt. Az eljá-
ráshoz szükséges dokumentumok:

¡  szolgáltatás-megrendelő formanyom-
tatvány, amely letölthető a Vízművek 
honlapjáról, vagy beszerezhető a 
budakeszi ügyfélszolgálatán a Fő u. 
111-ben. (H: 13-18; Sze: 8-16; P: 
8-12)

¡  60 napnál nem régebbi tulajdoni 
lap és földhivatali térképmásolat (a 
„Takarnet” is jó)

¡  tulajdonosi hozzájárulás és szolgalmi 
jogi nyilatkozat, ha szükséges

¡  tervjóváhagyási formanyomtatvány
¡ bekötési terv két példányban
¡  tervjóváhagyási díj befizetése 

(3.816,- Ft)
A bekötéseket az üzembe helyezéstől 

számított 90 napon belül kell megva-
lósítania az ingatlanok tulajdonosainak. 
Az üzembe helyezés dátuma az üzemel-
tetési engedély kiadásának dátuma lesz, 
amit az üzemeltető kér majd meg az ille-
tékes vízügyi hatóságtól. Így a megvalósí-
tásra 6-8 hónap lehet a becsült időtartam 
júliustól számítva. Aki nem köt rá ez idő 
alatt, annak talajterhelési díjat kell fizet-
nie, ami 1.200,- Ft, szorozva a területér-
zékenységi szorzóval, ami Makkosmárián 
öt, tehát köbméterenként hatezer forintot 
jelent majd.

AZ UTAK HELYREÁLLÍTÁSA 
NEM LEHET ÚTÉPÍTÉS

Az uniós támogatás behatárolja a pro-
jekt tartalmát: a pályázati előírás szerint 
az utakat sávosan, tehát csak a felbontott 
sávokban, az eredeti állapotnak megfele-
lően állítják helyre. Az ennél kiterjedtebb 
útjavítási vagy építési munkálatoknak más 
forrásokból kell megvalósulnia.

Páczi Erzsébet, a terület önkormány-
zati képviselője úgy nyilatkozott, hogy a 
technológia kiválasztása az eredeti burko-
lat figyelembe vételével és az ott élőkkel 
egyeztetve történik zúzott kő, mart asz-
falt vagy aszfaltborítással. 

MIKOR ÉPÜLNEK ÚJ UTAK?
Budakeszi önkormányzatának számos 
terve és ígérete van a város egyes útjainak 
felújítására, illetve megépítésére - nyilat-
kozott lapunknak dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottilia polgármester.

A József Attila, Nagy Sándor József, 
Reviczky utcák útépítési tervei készen áll-
nak. A kivitelezés megkezdéséről a forrá-
sok teljes rendelkezésre állása esetén szü-
letik döntés.

A Makkosi út megépítése is napiren-
den van, aminek a feltétele eddig a csa-
tornázás, és az engedélyezett tervek elké-
szülte volt. Ezen most túljutottunk: a csa-
padékelvezetési tervek ugyan még min-
dig hiányoznak, de a legnagyobb falat, a 
csatornázás már befejeződött. A Fővárosi 
Vízművek viszont a Makkosi úton még 
idén tervezi az ivóvíz vezeték cseréjét. 
Annak befejezéséig természetesen nem 
történhet útépítés.

A Kert utca megépítésére is megvan 
a szándék, a tervek már el is készül-
tek az útépítésre és a vízelvezetésre is, 

de a megvalósításra csak ütemezve, rész-
letekben képes a város. Fontos részle-
te lesz a beruházásnak a Kert utca aljá-
ban a csapadékvíz-befogadó kiépítése is. 
Minden a képviselő-testület döntésén 
múlik a rendelkezésre álló források függ-
vényében. Vannak félretett fejlesztési pén-
zek, a Belügyminisztérium is kiírt útfelújí-
tási pályázatot, amelyen az önkormányzat 
is indul. Ezen felül Makkosmária maga-
sabb adót fizetett, mint a Budakeszi más 
területein élők. A különbözetet az önkor-
mányzat a makkosi fejlesztésekre szeret-
né fordítani. 

A kivitelez� a burkolatlan utak mart aszfaltos 
helyreállítását javasolta, melyet egyes utcák 
lakói nem fogadtak el rákkelt�nek vélt hatása 
miatt. Ahol elfogadták, ott az önkormányzat a 
mart aszfalt emulziós itatását javasolta, mert 
azzal jobb min�ségben és tartósabban készül-
het el az útjavítás. Eszerint a hengerelt mart 
aszfaltot emulzióval meglocsolják, amire még 
egy réteg apró zúzalék kerül. A nap melegét�l, 
mint a sajt a mikrohullámú süt�ben, össze-
olvad és megkeményedik, s aszfaltút hatá-
sát kelti. Nem szilárd, csak felületkezelt útbur-
kolatnak számít. Ha a csapadékvíz-elvezetés 
megoldott, hosszú évekig csak minimális kar-
bantartást igényel.
A mart aszfalt összetev�i: k�, zúzott homok, 
mészk�liszt és bitumen. Sokáig a mart asz-
faltot veszélyes hulladéknak tekintették. A 
Magyar Aszfaltipari Egyesülés Európai Aszfalt 
Szövetséggel közös álláspontja szerint azon-
ban ez a korábbi min�sítés abból ered, hogy 
összekeverték a kátrányt és a bitument a vizs-
gálatokban. Pedig nagy különbség, hogy míg 
a kátrány rákkelt�, a bitumen környezetbarát 
anyag. Amióta ez a tévedés tisztázódott, tág 
lehet�ség nyílt Magyarországon is a bontott 
aszfalt hasznosítására.

A KERT UTCAI ÁTERESZ
A tervek szerint június végére kellene 

elkészülnie, de vis maior esetek miatt 
kb. egy hónapot fog csúszni az átadá-
sa. Akik eddig használták ezt a kijárót, 
csak a Kert utcán keresztül tudják elér-
ni a Fő utcát.

ÖTMILLIÓ FORINT JÁRDAPÁLYÁZATRA 
A budakeszi járdák egységes kialakí-

tásához 2014-ben csak kétmillió forint, 
idén már ötmilliós keret áll rendelkezés-
re. Ha a lakó 2.500,- Ft/m2 árat befize-
tését vállalja, az önkormányzat adja a 
követ, a munkát és a költség kiegészí-
tését, ugyanis a járdaépítés négyzetmé-
terára a műszaki paraméterek függvé-
nyében 5-15 ezer forint között mozog. 
A járdák szegéllyel, csapadékvíz-elveze-
téssel és akadálymentesen épülnek.

KÁRPÁTALJA MEGSEGÍTÉSE
Az április 18-i polgári bál teljes bevé-

telét a beregdédai testvértelepülés meg-
segítésére ajánlották fel. A budakeszi és 
a perbáli önkormányzat, az egyházköz-
ség és civilszervezetek 1,2 millió forint 
adományt gyűjtöttek össze. 

A KOSSUTH UTCAI ÁTERESZ
A helyreállítás egyelőre csúszik, mert 

az utca teljes szélességét, sőt a Kossuth 
köz torkolatát is érintő, komplett hely-
reállítást kíván az önkormányzat ter-
vezéssel együtt megvalósítani. A tervek 
elkészítésére 650 ezer forintot szavazott 
meg a testület. 

HÚSZ FŐ KÖZFOGLALKOZTATOTT
A bérük 70 %-át a magyar állam 

fizeti március 16-tól augusztus 31-ig. 
Az önkormányzati 30%-os önrészre 
hárommillió forintot különítettek el. 

REKORTÁN PÁLYA A SZÉCHENYIBEN
Az önkormányzat mintegy  harminc-

millió forint, 100%-os intenzitású 
támogatást nyert a Magyar Olimpiai 
Bizottságtól egy 20 x 40 méteres, több-
funkciós rekortán pálya építésére a 
Széchenyi István Általános Iskola udva-
rán. Az elkészült pályát június 8-án 
adták át.                                        (x)

RÖVID HÍREK
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A belga csokoládéból 
készült, mogyorós ostya-
törmelékkel és fehér cso-
koládéval rétegelt, opera 
royal elnevezésű fagy-
lalt érdemelte ki Az év 
fagylaltja 2015 címet 
Soltvadkerten, ahol júni-
us 1-jén több mint 80 
alkotás közül választot-
ta ki a győztest a zsűri 
a Szent Korona cukrász-
dában.

A győztes fagylaltkü-
lönlegességet Mányoki 
Krisztián, a pátyi Cafe 
Trevi Cukrászda cukrász-
mestere készítette. A ver-
senyt 18. alkalommal ren-
dezte meg a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestülete, idén 41 csapat 
nevezett 2-2 fagylalttal. 

Idén a kötelező íz a sárgabarack volt, emel-
lett egy szabadon választott ízt választhat-
tak a cukrászok. Csuta Zsolt csákvári mes-

tercukrász, a zsűri elnöke 
kiemelte, hogy „soha nem 
látott ízkombinációk” 
jelentek meg. Az volt a 
cél, hogy a verseny a szak-
ma fejlődését segítse elő, 
ezért újdonságokat kel-
lett bemutatni. A győz-
tes fagylaltok receptúráját 
a szakmai berkeken belül 
közreadják, így minden-
ki elkészítheti és árulhat-
ja, az ország minden szeg-
letében hozzá lehet majd 
jutni. A mestercukrász 
szerint a magyar fagy-
laltkészítők legjobbjai fel 
tudják venni a versenyt a 
világ élmezőnyével. 

A fagylaltok versenyé-
vel párhuzamosan zajlott a Magyarország 
tortája versenyre nevezett 31 sütemény 
előzsűrizése is. Közülük négyet juttatott 
tovább a zsűri a következő fordulóba, 
amely Lajosmizsén lesz június 29-én. 

(MTI/Fotó: Ujvári Sándor)

Pátyi lett az év fagylaltja

„Az ’50-es végén a községi tanácsnál dolgoz-
tam, mint fiatal agronómus. Bejött az irodám-
ba, bottal járt, minden tagja fájt.  „Foglaljon 
helyet, rektor úr!” – mondtam. Megdöbbent sza-
vaimon. „Engem itt már nem tisztel senki, nem 
tartanak semminek!” – válaszolta. Könnyes 
lett a szemem: ő a nagy tiszteletben álló rek-
torunk, aki most itt ül előttem. Megfáradtan, 
meggyötörten, nagy 
titkokkal a lelké-
ben. Fiatal volt, 
ötvenéves sem 
talán - mesélte egy-
kori tanítványa, 
Lehoczky Etelka.  

104 évvel ezelőtt 
május 22-én szü-
letett a többgene-
rációs református 
tanítói családba 
Huszár Győző. 
Nagy feladat várt rá: kántortanító és rek-
tor lett a faluban. Már anyai nagyap-
ja, Nyikos József is a faluban volt tanító, 
apja Huszár Lajos (1872-1939) a pátyi 
református iskola rektora volt negyven 
éven át. A fia ugyanannak az iskolának 

az utolsó rektora lett. 1957-ben elhagy-
ta Pátyot. Maradt volna, de menni kel-
lett, vészterhes idők jártak akkor. Ma visz-
szatért. Gesztenyevirágot hozott a szél, 
szétterítette a nyitott sír felett. A pátyi 
föld óvón betakarta a hamvakat, hat évti-
zed munkája lezárult örökre. A rektor úr 
végső nyughelyére, családja sírboltjába 

került. A hitet, a 
tudást, magát az 
értéket, a tiszte-
letet átadta egy-
kori tanítványa-
inak, akik most 
hálával, szere-
tettel búcsúztak 
egykori tanító-
mesterüktől.

Az újrate-
metésen jelen 
voltak család-
tagjai, a régi 

tanítványok, a tisztelői. Csokrot helye-
zett el a Szövetség a Magyarokért Páty 
Hagyományőrző Egyesület. Az újrateme-
tés a régi tanítványok kezdeményezésére, 
a Páty Faluközösségért Alapítvány támo-
gatásával közadakozásból valósult meg, 

mint ahogy a sírkő felújítása is. Az exhu-
málás és a hamvasztás költségét Páty 
önkormányzata vállalta. A református 
egyház örökös sírhelyet biztosít a Huszár-
családnak és a sír gondozását is elvégzik.  

(hájas)

Megújult 
a pátyi otthon

Az idősotthont, értelmi fogyatékosok lakóottho-
nát és a máltai nevelőszülői hálózat központját 
magába foglaló épület volt a a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat első ilyen célra épült intézmé-
nye. A húsz év után negyedmilliárd forintos 
európai uniós és állami forrásokból energetikai 
korszerűsítés valósult meg, melynek során utólag 
hőszigetelték az épületeket, nyílászárókat cserél-
tek ki, korszerűsítették a fűtést, energiatakarékos-
sá tették a világítást, az energiaellátást napele-
mes és napkollektoros rendszerrel egészítették ki. 
A megújult intézményt Kozma Imre áldot-
ta meg.

Pátyon 1995 óta tart fenn bentlaká-
sos idősek otthonát a szeretetszolgálat, 
ahol 70 férőhelyes idősotthon és 24 férő-
helyes, értelmi fogyatékkal élő embereket 
fogadó lakóotthon működik. Az ellátottak 
egy vagy kétágyas szobákban, vagy önál-
ló lakrészekben élnek. Az otthon mellett 
az intézmény saját konyhájáról szociális 
étkeztetést biztosít. A támogató szolgá-
lat gépkocsival kijáró munkatársai a kör-
nyéken élő beteg, fogyatékkal élő emberek 
mindennapi életvitelét segítik azzal, hogy 
szükség szerint orvoshoz, ügyet intézni, 
vagy bevásárolni viszik őket. A család- és 
gyermekjóléti szolgálat dolgozói a hát-
rányos helyzetű családokat segíti, a házi 
segítségnyújtó szolgálat pedig az egyedül 
élő időseket látogatja. Itt működik a mál-
tai szervezet helyettes és nevelőszülő háló-
zatának központja is, amely megalakulá-
sa óta több száz családját veszített gyer-
mek befogadására, nevelésére vállalkozott. 

(forrás: maltai.hu)

Pest megyei tehetség-
kutató Nagykovácsiban

Az Országos Baranta Szövetség, 
Nagykovácsi önkormányzata és az 
Öregiskola Közösségi Ház közös szervezé-
sében másodszor is Nagykovácsi rendez-
te meg a Kárpát-medencei „Dunán innen, 
Tiszán Túl” gyermek- és ifjúsági népmű-
vészeti tehetségkutató verseny budapesti 
és Pest megyei elődöntőjét május 16-án. 
A gyermekek idén is néptánc, népdal, nép-
zene és népmese kategóriában indulhat-
nak, 6-12 és 13-18 éves korcsoportokban. 
A tavalyi versenyzői létszámot is felülmúl-
va 340 gyermek mutatta be tudása legja-
vát a zsűri előtt. 

A legjobbak június 6-án újra verseny-
be szállnak a miskolci döntőben. Minden 
továbbjutó szereplési lehetőséget nyert 
a május 30-i budakeszi városi gyermek-
napra is.

Nagykovácsi önkormányzata 167 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a 186 millió forintos összköltségve-
tésű beruházásához, melynek keretében 
új, kétszobás, 24 férőhelyes, akadálymen-
tes, napkollektoros bölcsőde épült, ahol 
hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igé-

nyű gyermekekkel is foglalkozni tudnak 
majd a Kaszáló u. 12-14. alatt. A bölcső-
de építése 2014. június16-án kezdődött, 
és 2015. március 12-én zárult, 90%-
os támogatási intenzitással, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Állam társfinanszírozásában.

A rektor hazatért

Új bölcsőde Nagykovácsiban



0 2015. II. számBuda környéki Irányt� 

9

Az idei március 15-i nemzeti ünne-
pen Prof. Dr. habil Csath Magdolna 
közgazdász, egyetemi tanár Magyar 
Gazdaságért Díjat vehetett át a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban. 
A kitüntetést Varga Mihály miniszter 
adta át. A Magyar Gazdaságért Díjat 
a gazdaság érdekében kimagasló, pél-
damutató tevékenységet végző, termé-
szetes személyek kaphatják elismerés-
ként.

Csath Magdolna: közgazdász a Szent 
István Egyetem Emeritus professzora, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi 
magántanára, az MTA doktora, a gazdál-
kodástudományok habilitált doktora. Öt 
évig dolgozott egyetemi professzorként az 
USA-ban és két évig Nagy-Britanniában, 
de tanított Ausztriában is. Több nemzet-
közi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsá-

gának tagja, rendszeresen publikál és tart 
előadásokat itthon és külföldön egyaránt. 
Két éve a Prágai Közgazdaságtudományi 
Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karán 
vendégprofesszor. Különböző tudo-
mányos kitűntetések birtokosa, Szent-
Györgyi Albert díjas, 2014-ben tudomá-
nyos cikkek bírálatáért Nagy-Britanniában 
is díjjal jutalmazták szakmai munkáját. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a „Jó 
Állam” kutatás (JÁK) „Pénzügyi stabili-
tás és gazdasági versenyképesség” szakmai 
műhelye munkáját irányítja. 2014-ben 
adta ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
azt az úttörő munkának tekinthető 
Közgazdaságtan, Társadalom-gazdaságtan 
tankönyvet, amelyet Csath Magdolna 
szerkesztett, és két fejezetének szerzője 
is volt. Ezek közül az egyik a „versenyké-
pesség” témát dolgozta fel, amely téma az 
egyik fő kutatási területe.

A professzorasszony szűkebb pátriáján 
belül, Biatorbágyon is aktív közéleti sze-
repet vállal. Állandó tagja az önkormány-
zat pénzügyi bizottságának, részt vesz az 
önkormányzat civil tanácsadó testületé-
nek munkájában, ötletadója, szervező-
je és vezetője a Biatorbágy a vállalkozó-
kért, a vállalkozók Biatorbágyért fórum-
nak, amelynek célja helyi vállalkozások 
felkarolásán, bemutatásán, népszerűsíté-
sén keresztül a helyi gazdaság megerősíté-
se és fellendítése.      (forrás: biatorbagy.hu)

Kistérségi hírek

Óriási lépést tett a közélet tisztasága 
és az átláthatóság érdekében Budaörs 
önkormányzata azzal, hogy minden 
szerződést, értékhatártól függetlenül, 
oldalhű másolatban feltesz honlapjá-
ra. Törvény jelenleg csak az 5 millió 
forint feletti szerződések főbb adata-
inak közlését írja elő.

Ennél azonban lehetséges szigorúbb sza-
bályozás is, amiről helyi rendeletben 
dönthet az önkormányzat. Budaörs kép-
viselő-testülete egyhangúlag amellett 
kötelezte el magát, hogy értékhatár nél-
kül nemcsak a legfőbb adatokat, hanem 
minden szerződést teljes terjedelmében 
nyilvánosságra hoz. A szerződések a sze-
mélyes és minősített adatok kitakará-
sát követően kerülhetnek fel a honlapra. 
Az erről szóló önkormányzati rendelet 

– 14/2015.(IV.24.) a kihirdetését követő 
második hónap első napján, azaz június 
elsején lépett hatályba.

Fontos változás az is, hogy júniustól 
nemcsak a Közbeszerzési Hatóság köz-
ponti honlapján jelennek meg a közbe-
szerzési felhívások, és más, a jogszabály 
által előírt közbeszerzési dokumentu-
mok, hanem az önkormányzat honlap-
ján is elérhető lesz minden, a közbeszer-
zésekkel kapcsolatos információ. 

Wittinghoff Tamás polgármester az 
új rendelet kapcsán kijelentette: sajná-
latos, hogy ez a hozzáállás nem elter-
jedt az önkormányzatok körében, holott 
a titkolózás még abban az esetben is 
bizalmatlanságot szülhet, ha a háttérben 
egyébként minden rendben zajlik.

(forrás: Budaörs önkormányzata)

Nyilvánosak 
az önkormányzati szerződések

Petőfi Biatorbágyon

Elismerés Dr. Csath Magdolnának

Május elsejétől munkanapokon, 
délelőtt korlátozott ideig lehet 
parkolni Budaörs belvárosában. 
A parkoló gépkocsikon időmérő 
tárcsát kell elhelyezni, amely város-
szerte több helyen kapható lesz, 
fizetni azonban továbbra sem kell 
a parkolásért.

Május elsejétől korlátozott parko-
lási rendet vezet be Budaörs önkor-
mányzata a Szabadság úton, a Petőfi 
Sándor utca és a Clementis utca kör-
forgalom közötti szakaszon. A parko-
lás továbbra is ingyenes, de 8-12 óra 
között az érintett területen legfeljebb 
két órán keresztül lehet egybefüggő-
en várakozni. 

A parkolási övezet bővül, ami első-
ként 2015. június 1-jétől a Károly 

király utcát érinti, a Szabadság út 
és a Baross utca között, valamint a 
Nefelejcs közt. A várakozási övezet 
pontos határait KRESZ-táblák jelö-
lik.

A korlátozott időszakban a jármű 
első szélvédője mögöt, jól láthatóan, 
egy időmérő tárcsát – órát – kell elhe-
lyezni, amely a várakozás kezdetének 
időpontját mutatja. A budaörsi lako-
sok gépkocsinként egy, a budaörsi 
telephellyel rendelkező cégek két idő-
mérő tárcsát kapnak térítésmentesen.

Az övezeten belüli (a várakozá-
si területről kiszolgált) ingatlantulaj-
donosok időkorlát nélküli parkolásra 
jogosító engedélyt (várakozási hoz-
zájárulást) kérhetnek a budaörsi pol-
gármesteri hivatal közterület-felügye-
letén. Az engedélyt szintén a szél-

védő mögött, jól látható helyen kell 
elhelyezni.

A szabályok betartását a 
Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyelete ellenőrzi.

A vonatkozó jogszabályok: 46/2014. 
(XII.18.) számú önkormányzati ren-
delet és a közúti közlekedés szabálya-
iról szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM 
együttes rendelet.

Időmérő tárcsát árusító bol-
tok: Védő-és munkaruházati Bolt, 
Szabadság út 43.; Cseh-Mege 
ABC, Templom tér 11.; nFc-Info 
Kft., Szabadság út 14.; Jókai Mór 
Művelődési ház (9 órától), Szabadság 
út 26.; Tom Market ABC, Szabadság 
út 44.; •Ruhaklinika, Szabadság út 
62.; Papír Irószer Bolt, Szabadság út 
73.; Jóág Sziget, Szabadság út 61.

Március 15-én avatták fel Petőfi 
Sándor bronz mellszobrát a biatorbágyi 
polgármesteri hivatal épületének Petőfi 
utcai oldalán. Az alkotást Lelkes Márk 
Cserny-díjas szobrászművész készítet-
te. A művész keze nyomát több korábbi 
szobra is fémjelzi Biatorbágyon. 

Lelkes Márk 
Petőfi Sándor 
megmintázá-
sához a köl-
tőről készí-
tett egyet-
len hiteles-
nek mondha-
tó közismert 
dage r ro t í p i -
át (fényképet) 
használta fel. 
Célja azon-
ban nem az 
ember korpu-
szának hű ábrázolása, hanem a lánglel-
kű, tettre kész személyiség megidézése 
volt. A biatorbágyi Petőfi-szobor jelkép. 
Egyszerre jeleníti meg hanyagul hátrave-
tett sáljával és köpenyével a bohém ván-
dorszínészt, dús hajával, magas homlo-
kával a magyarság egyik hazánk határa-
in túl is jól ismert lírai géniuszát, szú-
rós tekintetével és zsinóros bocskaijával 
a nemzet forradalmárát, aki méltán állít-
ható az utókor számára példaképül.

A budakeszi parkolási modellt követik Budaörsön is
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Kész a csatorna Tökön
Április 30-án ünnepélyes keretek között 
fejeződött be Tök teljes csatornázása. 
A falu már húsz éve várja ezt a napot, 
hiszen az eddig a keletkezett szennyvíz 
80%-a tisztítás nélkül folyt el, szeny-
nyezve a talajt.– mondta el Balogh 
Kálmán polgármester a rendezvényen.  

A 2014 júliusától érvényes, kerekítve 547 
millió forintos támogatási szerződés bir-
tokában az érdi csatorna-beruházásban is 
jelentős részt vállaló Colas-Alterra Zrt-vel 
kötött megállapodás alapján tavaly ősszel 
kezdődött meg az 550 millió forint össz-
költségű beruházás az Európai Unió és a 
magyar állam támogatásával, 2015. április 
30-i befejezési határidővel. Alig tíz hónap 
- javarészt téli hónapok - állt rendelkezés-
re ahhoz, hogy elkészüljön a 482 rákö-
tés összesen 13 kilométernyi csatornahá-
lózaton, amiből nyolc kilométer gerincve-
zeték. A teljesítés kiemelkedő minőségben 
határidőre elkészült. A rendszer 98%-a gra-
vitációs.   

Remélhetőleg a regionálisan egységesí-
tett csatornadíjak jelentősen alacsonyab-
bak lesznek, mint a szennyvízszippantás 
költsége. Akár több ezer forint éves megta-
karítást jelent majd az egyes családoknak, 
egyben az a beruházás növeli az ingatlanok 
értékét és a településen élők életszínvona-
lát. – fejtette ki beszédében a polgármester.

Tök évekig tartó kálváriája ért végre 
véget, hiszen több éves felkészülés után 
2010-ben adminisztrációs hiba miatt kies-
tek az európai uniós csatorna-beruházá-
si pályázatból. A második körben késve 
benyújtott hiánypótlások a támogatási 
szerződés lejárta után érkeztek be, s ezzel 
az önkormányzat a szerződéses kötelezett-
ségeinek nem tett eleget. Az ellenük indí-
tott szabálytalansági eljárás még több mint 
húszmillió forint visszafizetésével fenyege-
tett. Bravúros projektmenedzsmenti mun-
kával a pályázatot 2011 szeptemberében 
újra beadták, s akkor már nyertek. 

A szennyvizet Zsámbék fogadja be, ami 
növeli az ottani korszerű tisztítómű kihasz-
náltságát.                     Koós Hutás Katalin

Zsámbék kiemelt rangú alternatív szín-
házi központ és termékeny alkotómű-
hely, amelyhez színészek, rendezők, 
színházi emberek generációi kötődnek. 
A színházi események mellett képző-
művészeti, audiovizuális és zenei ren-
dezvények befogadó- és alkotóhelye. 

A készülő könyv igazi hiánypótló munka: 
Ilovszky Béla fotóművész művészi képei 
idézik fel a legszebb színházi pillanatokat. 
Sándor L. István kritikus a színház több 
mint három évtizedes történetét eleveníti 
fel, felhasználva a Mátyás Irénnel készített 
interjúkat és a színházról megjelent válo-
gatott írásokat. A 150 oldalas, a Zsámbéki 
Színház történetét és 100 színházi fotót 
tartalmazó könyvet 700 példányban adná 
ki a Zsámbéki Színházi Bázis.

Az adományozó nevét – amennyiben 

hozzájárul – feltüntetik a könyvben és 
honlapjukon. Tizenötezer forint támo-
gatás felett az adományozót az elkészült 
könyv példányával ajándékozzák meg.

Minden adományozó meghívást kap a 
könyv bemutatójára, amely a Zsámbéki 
Nyári Színház 2015-ös évadának kiemelt 
eseménye lesz, fotókiállítással egybeköt-
ve. Ekkor adják át először a Mátyás Irén 
emlékdíjat is.

A Zsámbéki Nyári Színház képes törté-
netének (1983-2014) kiadása méltó össze-
foglalása lenne az elmúlt bő három évti-
zednek. A kezdeményezés az adjukossze.
hu oldalon megtekinthető, a támogatá-
sok az oldalon keresztül eljuttathatók a 
Zsámbéki Színházi Bázishoz:

http://www.adjukossze.hu/
kezdemenyezes/A_Zsambeki_Nyari_
Szinhaz_kepes_tortenete_1983_2014

A Zsámbéki Nyári Színház 
képes történetére gyűjtenek

Pünkösdi küzdelmek 
Budajenőn

Idén negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Budajenő Kempo 
Kupát a pünkösdi hétvégén. A 
versenyen rendhagyó módon 
csak küzdelmi kategóriákban 
mérte össze tudását 19 egye-
sület mintegy nyolcvan sporto-
lója. A tornát a Felcsúti Fehér 
Tigrisek nyerték. A dobogó 
második fokára a Mad Max 
Kempo Dojo állhatott fel, míg 
a harmadik helyen a Firewolf 
végzett.

A Magyar Kempo Szövetség követke-
ző versenye Csomádon lesz június 27-én, 
amely egyben a magyar bajnokság máso-
dik fordulójának is otthont ad. 

Minden idők legjobb teljesítményével, 
96 éremmel rukkoltak elő a magyar 
kempósok a törökországi Antalyában 
rendezett világbajnokságon május első 
hétvégéjén. Péntektől vasárnapig 31 
arany-, 24 ezüst- és 41 bronzérem volt a 
magyar mérleg.

Magyarország a 16 év 
alattiak részére meghir-
detett világkupán mind 
a technikai, mind a küz-
delmi és összetett vég-
eredményben élen vég-
zett a közel harminc 
résztvevő nemzet közül. 
Mindezt nagy fölénnyel 
érte el a csapat.

A felnőttek mezőnyé-
ben - ami már világbajnoki címekről döntött 
- ugyancsak aranyérmes lett a csapat a tech-
nikai számok kategóriájában, míg bronzér-
mes a küzdelmi versenyszámokban. Itt a 
tradicionális és küzdelmi eredmények össze-

sített rangsorában Románia mögött ezüst-
érmes helyen zárt Magyarország. Moldova 
lett a harmadik.

Lacza Ábel (Hegyvidék Harcosai 
Küzdősport Akadémia-Budajenő Kempo 
Klub) és Pásztor Ádám (Újfehértói Kempo 
HSE) immár harmadjára lett a világ legjobb-
ja saját kategóriájában. Mindkét verseny-
ző másodjára védte meg a tavalyelőtt szin-
tén itt, Antalyában megszerzett aranyérmes 
pozícióját.

Ódor Lilinek (Felcsúti Fehér Tigrisek 
Kempo HSE) és Szabó Tibor Benedeknek 
(Újfehértói Kempo HSE) pedig egyaránt 
három-három arany színű medáliát sikerült 
elhoznia Antalyából.

Az idei kempo Európa-bajnokságot 
Budapest rendezi decemberben, míg a jövő 
évi vb-nek Románia ad otthont.

A világbajnokság magyar vonat-
kozású részletes eredményei a 
Magyar Kempo Szövetség honlapján 
(www.hungariankempo.hu). 

(forrás: pecsupress.hu)

Száz érem a törökországi világbajnokságon

Az állami segítséggel megvalósított telki 
általános iskola 2001. szeptember 1-jén 
megnyitotta kapuit. A gyermekek számá-
nak állandó emelkedése miatt 2005-ben 
az iskolát önerőből egy új tanteremmel és 
tanári szobával bővítették. 2007-ben szin-
tén önerőből két új tanterem és egy nagy-
méretű, két részre osztható tornaterem 
épült, jelentős hitel felvételével. A 2011-
től már a  Pipacsvirág Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevet 
viselő intézmény idén nyáron ismét bőví-
tés előtt áll – nyilatkozott Deltai Károly 
polgármester áprilisban a Telki Naplóban 
vezetett állandó rovatában.

Az önkormányzat több mint egy éve köz-
vetlen állami támogatásért fordult a kor-

mányzathoz, amely a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program kereté-
ben elfogadta Telki iskolafejlesztési kon-
cepcióját. A vonatkozó kormányrendelet 
szerint a beruházás hivatalos közbeszerez-
tetője, bonyolítója és műszaki koordináto-
ra a BMSK Beruházási Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
lesz, a beruházó és építtető pedig a Nemzeti 
Sportközpontok.

Az első ütemben három tanterem, kiszol-
gálóhelyiségek, valamint vizesblokk épül 
emeletráépítés és átalakítás formájában. 
A bővítés az emeleten, a lapos tetőkön a 
tornaterem felé valósul meg augusztusi 
határidővel, szeptemberi átadással.

A második tervezett ütemben, mely leg-
hamarabb egy év múlva képzelhető el, az 
első átrium lefedésével egy multifunkciós 
nagyterem jönne létre.

Bővül az iskola 



0 2015. II. számBuda környéki Irányt� Kistérségi hírek

11

A május 17-i népszavazáson 27,6 
százalékos volt a részvétel, amit Pokorni 
Zoltán, a XII. kerület polgármestere 
kiemelkedően jó aránynak nevezett, 
de a referendum így érvénytelen 
lett. A helyi népszavazás akkor lett 
volna érvényes és kötelező erejű, ha 
a szavazásra jogosultak – mintegy 48 
ezer ember – több mint fele szavazott 
volna. A polgármester azonban már 
korábban kijelentette: függetlenül attól, 
hogy hányan mennek el, magukra nézve 
kötelezőnek tekintik az eredményt. 
Az összes szavazatból 81 % az „igen”, 
19 % a „nem” aránya. A több mint 350 
hektáros parkerdő fejlesztése több év 
lesz, de a padok, szemetesek, nyilvános 
WC-k, játszóterek és sétautak rendezése 
már most elindul.

A voksolásra jogosult 47913 lakos egy 
nyolc pontos önkormányzati határozatról 
szavazott, amely szerint kiemelt figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a Normafa terü-
letének jelentős része a Budai Tájvédelmi 
Körzethez tartozik, természetvédelmi terü-
let és védett erdő. A Natura 2000 termé-
szetvédelmi hatásbecslés, a környezetvédel-
mi előírások és a Normafa történelmi, kul-
turális hagyományainak figyelembevételé-
vel, a fenntarthatóság elve mentén kell az 
egész éves használatot kidolgozni úgy, hogy 
a környéken élők nyugalma ne sérüljön. 

A közösségi közlekedést részesítik előny-
ben, így az önkormányzat kezdeményezi az 
Eötvös út - Konkoly-Thege úti kanyar for-
galmának csökkentését, a Távcső utca kiépí-

tését, a buszforduló és a Normafa Síház 
melletti parkoló áthelyezését az Eötvös út 
40. és környéki ingatlanok bevonásával. 
Kisebb közösségi parkolókat alakítanak ki 
a Zugligeti úton, Budakeszi határában, a 
Szépjuhásznénál és a Hűvösvölgyben. Ide 
vezető túraútvonalakat is kiépítenek és a 
közösségi közlekedési megállókhoz P+R 
parkolókat alakítanak ki. 

A határozat rögzíti a terület rossz műsza-
ki állapotú, többnyire műemlékileg védett 
épületeinek felújítását, hasznosítását. Így 
a Béla király úti, egykori Fácán vendég-
lőt természetvédelmi-oktatási központtá 
alakítanának, s felújítanák, hasznosítanák 
az egykori Lóvasút végállomás épületét is. 

Az Eötvös út 48. alatti önkormányza-
ti ingatlanon jön létre a Normafa-kapu 
látogató és információs központ, s kisajá-
títás után lebontanák az egykori Olimpia 
Hotelt. A parkoló áthelyezését követően 
bővül a Normafa Síház vendéglátó funk-
ciója, játszóhelyet, közösségi teret alakí-
tanak ki.

A síelési lehetőséget korlátoznák: a 
Szaniszló rét környékén oktató-sífutópá-
lya működne, a Kis-Norma lejtőn mobil-
felvonó telepítésével állítanák helyre az 
egykori sípálya egy részét a Mátyás király 
útig. A sífejlesztések hatásvizsgálatát egy 
környezetvédelmi szakbizottság végez-
né, folyamatosan figyelve a használat-
ból adódó esetleges kockázatokat és a 
Normafa természeti környezeti értékei-
re gyakorolt hatásokat. Rögzítették azt is, 
hogy biztosítani kell a szánkózás és a síe-
lés biztonságos elkülönítését.

A közbiztonságot felügyeleti jelenlét-
tel és térfigyelő kamerákkal javítanák, 
a zsúfoltság enyhítésére pedig nagyobb 
területre húzná szét a túraútvonalakat. 
Szétválasztanák a futók, sífutók, túrázók, 
kerékpárosok és a sétálók használta útvo-
nalakat. A fogyatékossággal élők, különö-
sen a mozgáskorlátozottak és látássérül-
tek számára is látogatható területeket ala-
kítanának ki. 

Az önkormányzat csomagmegőrzőket, 
öltözőket, illemhelyeket és biztonságos, 
környezetkímélő tűzrakó helyeket bizto-
sítana. A kerület felújítaná a Jánoshegyi 
utat, és a közvilágítást úgy, hogy az ne 
terhelje felesleges fénnyel a környezetet. 
Teljesen felújítanák az Anna-réti játszó-
teret.

A képviselő-testület határozatát janu-
árban ellenszavazat nélkül fogadták el. 
A népszavazás előtt a Fidesz-KDNP, 
az MSZP, az Együtt-PM és a Magyar 
Munkáspárt is a helyreállítás támogatásá-
ra biztatta a szavazókat, míg a Jobbik azt 
kérte, hogy az emberek ne támogassák a 
beruházást, mert szerintük az biankó fel-
hatalmazást ad az önkormányzatnak.

Az Országgyűlés korábban törvényben 
adta át a vagyonkezelői jogot más jogo-
sítványokkal együtt a XII. kerületi önkor-
mányzatnak, amely ezt követően a fejlesz-
tések élővilágra gyakorolt hatását feltá-
ró Natura 2000 hatásvizsgálatot készítte-
tett, s lezárult a megvalósíthatósági tanul-
mány első fázisa is. Utóbbi során két vál-
tozatot vizsgáltak, s az önkormányzat a 
kisebb volumenű változat mellett foglalt 
állást, amelynek tervezett költsége 6,9 
milliárd forint.

 (MTI/Iránytű)

A Pilisi Parkerdő a vaddisznók 
belterületi megjelenését kutat-
ja, amely Budapest környékén, a 
Dunakanyarban, de Tatabányán, 
Salgótarjánban és a Balaton-felvidéken 
is egyre komolyabb problémát okoz. 
Az új jelenség a „városi vadgazdál-
kodás” jogi és szervezetrendszerének 
kialakítását és a lakosság védekezé-
sét teszi szükségessé – állapítja meg 
a Pilisi Parkerdő Zrt. megbízásából, 
a Dr. Heltai Miklós, a gödöllői Szent 
István Egyetem egyetemi docense veze-
tésével végzett kutatás. 

BELTERÜLETEN VADÁSZNI 
NEM LEHET

A rendkívül alkalmazkodó, kiemelkedő 
intelligenciájú vaddisznó számos emlős 
vadat felülmúló szaporaságának köszön-
hetően ellenáll az állománycsökkenté-
si törekvéseknek. A belterületen káro-
kat okozó vaddisznók a közvélekedéssel 
ellentétben – miszerint az erdőkből „szök-
nek be” a városba – eleve lakott területen 
élnek, és nem is térnek vissza a külterüle-
ti erdőkbe. Az új élőhelyen megjelenő álla-

tokkal szemben ugyanakkor a külterületi 
erdőket kezelő Parkerdő nem „járhat el” 
a hatályos vadászati törvény szerint, mert 
ezzel veszélyeztetné a lakók testi épségét. 

A MEGOLDÁS EGY 
ÚJ GAZDÁLKODÁSI MODELL

A „városi vadgazdálkodás” célja a gondok 
csökkentése úgy, hogy a konfliktust okozó 
fajok a városi élőhelyeken fennmaradhas-
sanak, de kártételük kezelhető marad-
jon. Ehhez a jogi háttér tisztázására van 
szükség a tanulmány szerint: le kell venni 
a felelősséget a lakott területeken kívü-
li vadgazdálkodók válláról, és meg kell 
teremteni a jogi lehetőséget akár a védett, 
akár a vadászható fajok belterületi kezelé-
sére, befogására. Az érintetteknek biztosí-
tani kell a védekezés lehetőségét, ugyan-
akkor a lakosoknak meg kell érteniük, 
hogy a magántulajdon védelme ebben az 
esetben is az ő feladatuk.

MI A TEENDŐ?
¡ Ne etessék az állatokat, zárják el a 
kukákat, ne szórjanak ki konyhai hulladé-
kot, nyesedéket.

¡ Az illegális kommunális és zöldhulla-
dék-lerakókat fel kell számolni, mert a 
fű, az állati hulladékok és a gyümölcsök a 
vaddisznónak könnyű táplálék. 
¡ A kerítéseket újra kell építeni, az elha-
gyott kertekben a bozótosokat, de ha kell, 
a gyümölcsfákat is ki kell vágni, a területe-
ket takarítani, átláthatóvá kell tenni.

Az eredményes védekezéshez elég a 
kerítés alsó, 1-1,5 méteres részének meg-
erősítése. A fonott drótkerítést az álla-
tok könnyen szétfeszítik, vagy átbújnak 
alatta. Inkább a kereskedelmi forgalom-
ban kapható, a vaddisznó távoltartására 
gyártott erős és csúszásmentes csomózá-
sú dróthálót használjuk, melyet a jól rög-
zített oszlopokhoz kell erősíteni a kerítés 
külső oldalára, majd a hálót fél méteren-
ként lecövekelni, vagy a földbe süllyeszte-
ni. A vastelepeken ponthegesztett háló is 
beszerezhető.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészete vállalja a kerítések elkészítését. 
Bővebb információ a 06 1 391-0540-es 
telefonszámon vagy a budapest@pprt.hu 
e-mailcímen kérhető.

(forrás: Pilis Parkerdő Zrt.)

          Nem lőhető a belterületi vaddisznó: 
                            a védekezés a tulajdonos feladata

Az igenek nyertek 
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A világhírnévre szert tett Botafogo 
Táncegyüttes művészeti vezető-
je és koreográfusa, Dalotti Tibor 
második telephelyeként a budake-
szi Rathauskellert (a városháza pin-
céjét) szeretné olyan táncközponttá 
fejleszteni, amelyre reményei szerint 
ráillik majd a szlogen: Minek menne 
Budapestre, ha Budakeszin találja az 
ország legjobb tánciskoláját?

Nehezen bontakozik ki a Rathauskeller 
szerepe Budakeszi közösségi életében. Az 
uniós támogatásból a városházával együtt 
megújult különleges ingatlant 2012. ele-
jén öt évre kapta bérbe egy Fűzfa utcai, 
frissen bejegyzett vállalkozás, amely ven-
déglátóhelyet működtetett volna benne, 
de a próbálkozás hamar elbukott. Az 
újabb pályázatokra hosszú ideig senki sem 
jelentkezett, míg idén május 17-től Dalotti 
Tibor és családja működtetheti határo-
zatlan időre a Tánc- és Kikapcsolódási 
Központnak elnevezett új kulturklubot, 
amely a maga különleges adottságaival 
nem versenytársa, hanem kiegészítője sze-
retne lenni Budakeszi szellemi életének.

A KÍNÁLAT

A showtánc világbajnok, látványtánc 
Európa-bajnok és latin formáció-magyar 
bajnok Botafogo táncegyüttes három évti-
zedes tapasztalatára építve a 2005-2007 
között a budakeszi művelődési házat is 
vezető Dalotti Tibor szeptembertől a hét 
minden napján délután és az esti órák-
ban olyan széles skálán tart táncfoglalko-
zásokat fiataloknak, felnőtteknek, amely-
ből minden korosztály kiválaszthatja a 
neki leginkább megfelelő táncok tanulá-
sát. Alapvetően a páros táncokra építenek, 

mint a klasszikus társastánc (az angolke-
ringő, a bécsi keringő, a tangó, a slow-fox, 
a quick-step, a cha-cha, a rumba, a szam-
ba, a paso doble és a jive), de választható 
lesz a mambo, az argentin tangó, a salsa, a 
swing, s igény szerint minden olyan moz-
gásforma, ami a táncos közösségek erő-
södését, e polgári kultúra évszázadokon 
átnyúló továbbélését segíti. A táncokat a 
táncművészeti főiskolán is tanító Dalotti 
Tibor és profi, szakképzett tánctanártár-
sai oktatják majd. Napközben testtar-
tásjavító- és gerinctorna foglalkozásokra 
lehet számítani.

Hétvégi estéken exkluzív kulturális ese-
ményeknek ad otthont a legfeljebb ötven 
főt befogadni képes pince, mint jazz- vagy 
világzenei kiskoncertek, zenés irodalmi 
estek, borkóstolók.

Jól sikerült indítás volt május 29-én a 
„Szemgödrünkben kihűlt ezüst” címmel 
Fóris Szilárd zongoraművész és Menszátor 
Héresz Attila színművész közös verses 
zongoraestje, melyet borkóstolással kötöt-
tek egybe. Június 12-én már az Angara 
etno-jazz-zenekar is megtartotta bemele-
gítő koncertjét.

Június 22-26. között pedig indul az első 
intenzív tánctanfolyam ifjúsági, felnőtt 
kezdő és felnőtt haladó kategóriában. Az 
órákat Dalotti Tibor tartja, kifejezetten 
kedvezményes 5000 Ft/hét/fő áron.

Július 7-től augusztus 25-ig keddenként 
20 órakor nyári filmklub pótolja a helyi 
mozit. A kultfilmklub első előadása Clint 
Eastwood Gran Torino című filmje lesz. 
Gyere le, nézd meg és mondd el, hogyan 
hat rád!                      Koós Hutás Katalin

www.facebook.com/
rathauskellerbudakeszi; 
Tel.: 06-20-938-4504

Táncközpont és kultklub a pincében

A Nagy Gáspár Alapítvány kezdemé-
nyezésére és részvételével Budakeszi 
Város Önkor-mányzata, a Hitel folyó-
irat, a Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium, Egyházzenei 
Szakközépiskola és 
Kollégium, valamint Vasvár 
Város Önkormányzata 
2014-ben díjat alapított 
azzal a céllal, hogy min-
den évben Nagy Gáspár 
Kossuth-díjas költő szüle-
tésnapjához, május 4-éhez 
kötődően elismerje egy 
olyan alkotó teljesítményét, 
aki az ő költői és közéleti 
munkásságának szellemiségéhez kap-
csolódóan kiemelkedő irodalmi, művé-
szeti értéket hozott létre.

2014-ben a költő születésének 65. évfor-
dulóján  Bérbaltaváron, Nagy Gáspár szü-
lőhelyén Falusi Márton költő-esszéírónak 
adták át első alkalommal az elismerést. 

2015. május 9-én Budakeszi, a költő 
egykori lakóhelye adott otthont a díjáta-
dónak, ahol a második Nagy Gáspár-díjat 

a felvidéki Dunaszerdahelyen 
élő Tóth László, József Attila-
díjas költő, író, szerkesztő 
vehette át. A díjazott mun-
kásságát Pécsi Györgyi, József 
Attila-díjas irodalomtörté-
nész, az alapítvány kuratóri-
umi tagja méltatta.

A rendezvényt az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ, 
a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár, a Gräfl Cukrászda 

és Menczinger Tibor borász 
támogatta.

Idén sem maradt el a nyolc éve min-
den május elején megrendezett, Nagy 
Gáspárról elnevezett labdarúgó emlék-
torna, melyen Budakeszi, Bérbaltavár, 
Nagytilaj, Pannonhalma és a Magyar 
Katolikus Rádió amatőrcsapatai játszot-
tak barátságos mérkőzéseket.            - khk -

Nagy Gáspár 
Irodalmi és Művészeti Díjátadó 

Albert Gábor 
Kossuth-díjat kapott

Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér 
László házelnök társaságában Áder János 
köztársasági elnök nyújtotta át a Kossuth-
díjat a Budakeszin élő Albert Gábornak. 
A József Attila-díjas író, esszéista, szer-
kesztő, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja kivételesen műfajgazdag pró-
zaírói életműve, jelentős írói-történé-
szi munkája, különösen a XIX. századi 
magyar történelem tekintetében kiemelke-
dő kutatói és tanulmányírói tevékenysége 
elismeréseként.

Baptista lelkészváltás
A baptista lelkész, Kis Árpádné egy évre 
szóló, majd még két évre meghosszab-
bított megbízatása március 31-én lejárt. 
A budakeszi gyülekezet marasztalta, de 
kora és egészségi állapota miatt végleg 
nyugdíjba ment. Az új lelkész beiktatása 
április 11-én volt a gyülekezet Széchenyi 
utcai imatermében. Lukács Tamás, az új 
lelkipásztor április 1-jén kezdte meg szol-
gálatát. (Lukács Tamás - 2463 Tordas, 
Vörösmarty u. 14., +36-20-886-0500, 
+36-22-793-750, ltg952@gmail.com) 

Kiállításhoz 
kér segítséget 

a Szépítő Egyesület
A Budakeszi Szépítő Egyesület idén 
tartja újraalapításának 30. évforduló-
ját, melynek részeként fotókiállítást 
rendez, képekben mutatva be ezt a 
harminc éves időszakot. Kérik mind-
azok segítségét, akik rendelkeznek az 
egyesülethez köthető rendezvényeken 
készült fényképfelvételekkel.

Az egyesület szívesen fogad háború előt-
ti egyéb dokumentumokat is (jegyzőköny-
vek, szabályzatok, taglisták, igazoló szel-
vények, tablók, tagsági könyvek, pénzügyi 
elszámolások, beszámolók, stb.), melyeket 
digitalizálás után rövid időn belül, sértet-
lenül visszajuttat tulajdonosához. A leadás 
történhet elektronikusan személyesen az 
info@budakesziszepito.hu címen, vagy 
személyesen az Egyesületek Házában (Fő 
u. 85.) minden kedden 18-19 óra között. 
Fontos, hogy minden anyagot zárt boríték-
ba tegyenek, a tulajdonos és elérhetősége 
pontos megjelölésével.
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Tóth László
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Június 15-ig lehet jelentkezni!

8. GYERMEK- és 
IFJÚSÁGI 

SZÍNHÁZI SZEMLE 

2015. november 9-15. 

www.marczi.hu
Info: Juszcák Zsuzsa 

Tel.: 06 70 335-6285; 
juszcak.zsuzsa@marczi.hu)

Június 15-ig lehet jelentkezni!
Június 22-24. 12-17 óra

KOSÁRFONÓ TÁBOR
a zsámbéki Ifjúsági házban

(Magyar u. 5.)
Oktató: Fenyvesi Attila
Díj 3 napra 8 000 Ft. 

Plusz anyagköltség

Június 15. hétfő 17 óra
SZINDRA JUBILEUM

régi és jelenlegi 
„Margitosok”-kal

17.00 Emlékezések
19.00 Jubileumi Gála 

Rendező: Földessy Margit
Belépő: 1500 Ft
www.marczi.hu

Június 16. kedd 10-17 óra
PEST MEGYE 2020

A vállalkozások 
pályázati lehetőségeiről.
Megyeháza Díszterem 

Városház u. 7.
Ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött:
2015. június 12. (péntek) 

11 óráig!
Info: Maróti Szandra, 

Tel.: (1) 317-7599 
(PMKIK titkárság)

Június 16. kedd 18 óra
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

Törökbálinti kötődésű 
alkotóművész családok 

bemutatása
A belépés díjtalan.

Munkácsy Mihály Műv. 
Ház., Törökbálint
www.mmmh.hu

Jún. 18. csütörtök 10-13 óra

SEGÍTSE 
MUNKAVÁLLALÓIT 

ADÓMENTESEN!
PMKIK 1056 Budapest, 
Váci utca 40. IV. emelet

Előadó:  
dr. Crespo Zsuzsanna 

cafeteria szakértő, 
a DRC Cafeteria Plusz Kft. 

szakmai igazgatója
PMKIK-i tagoknak 

5 000 Ft + Áfa
nem PMKIK-i 

10 000 Ft + Áfa
Info: ecseri.natalia@pmkik.hu 

Június 18. csütörtök 18.30
EURÓPA SÖTÉT OLDALA
Antalffy Péter történésszel

Jóslás és hírszerzés
Belépő: 800 Ft

Diák és nyugdíjas: 500 Ft
www.marczi.hu

Június 18. csütörtök 19 óra
 RÉGEN VOLT, SOKÁ LESZ

a magyar néphagyomá-
nyokról Varga Zoltán 

koreográfus és
Lőrincz Beáta táncpedagó-

gus, viselet-tervező.
a Kálvin teremben 

(Budakeszi, Fő u. 159.)

Június 20-21-én 
VÁROSÜNNEP 

Biatorbágyon 

Június 20. szombat 14 óra
HOMORÓDMENTE 

fotós szemmel
a zsámbéki műv. házban.

Június 20. szombat 18-24 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

19 óra koncerttúra 
a zsámbéki tájházban
22 óra Virágénekek 
a romtemplomnál

Június 20. szombat 20 óra
Múzeumok éjszakája

ROMLOTT RÓMAIAK
perverz császárok, orgiák

Antalffy Péter történésszel
Belépő: 800 Ft

Diák és nyugdíjas: 500 Ft
a Marczinányi téren

wwww.marczi.hu

Június 27. szombat 16 óra
SVÁB ZENÉS ESTÉK

Sváb zenekarok, tánccso-
portok és énekkarok

Sváb Tér, Törökbálint

Június 27. szombat, 18 óra
NYAKAS NÉPTÁNCGÁLA

a zsámbéki 
romtemplomnál.

Júli. 7.- aug. 25. kedd 20 óra
KULTFILMKLUB 

Július 7. Clint Eastwood: 
Gran Torino

a budakeszi Rathauskellerben

Július 10-ig jelentkezés
GYÓGYNÖVÉNY-
GYŰJTŐ TÁBOR 

Gyimesbükkön
2015. július 20-25.

Részvételi díj: 45 000 Ft/fő 
(szállás, programok, teljes 

ellátást)
Info: Sárig Attila és Réka

reka.simo@gmail.com
Tel.: 00-40-727 859 882.

Augusztus 26-30.
SEBŐ ÖDÖN 
EMLÉKTÚRA 
a Gyimesekben

www.budakeszikultura.hu

A
 h

ir
de

té
se

k 
ta

rt
al

m
áé

rt
 é

s 
a 

sz
ol

gá
lt

at
ás

ok
 m

in
ős

ég
éé

rt
 a

 k
ia

dó
 f

el
el

ős
sé

ge
t 

ne
m

 v
ál

la
l.

• OTTHON VÉGEZHETŐ MUNKA 
kismamák, nagymamák, diá-
kok számára. Tel.: 06-20-368-
0492 és 06-30-450-4738
• OPEL INTERAT BUDAKESZI ke-
res autószerelőt, teljes mun-
kaidős, bejelentett foglalkoz-
tatás keretében akár azonna-
li kezdéssel. Jelentkezni lehet: 

info@interatkft.hu v. telefo-
non a 0623 451-749 számon.
• OPEL INTERAT BUDAKESZI ke-
res takarítót, teljes munka-
idős, bejelentett foglalkozta-
tás keretében. Jelentkezni le-
het: info@interatkft.hu v. te-
lefonon a 0670 4500-444 szá-
mon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
• 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. 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
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Kamerás 
csator-navizsgálat, csatornák, 
vízvezetékek javítása, cseréje, új 
rendszerek kiépítése, átemelő 
szivattyú karbantartása. 
Tel.: 06-30-293-4774
• HUMÁN TÁRGYAK korrepetálá-
sa általános és középiskolás diá-
koknak. Helyesírási, szövegértési 
problémák javítása, középiskolás 
felvételi előkészítés, érettségire 
felkészítés. Tel.: 06-30-639-5361
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, munkájukra igényes 
idősgondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket, igény szerint, 
akár bentlakással is. Empátia Iro-
da. Tel.. 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458
• KERTKARBANTARTÁST és ház kö-
rüli munkát vállal megbízható, 
leinformálható igényes férfi. Fű-

nyírás, gallyazás, metszés, per-
metezés. Tel.: 06-30/388-1588
• MOSÓGÉPEK, mosogatógépek, 
szárítógépek, mikrók javítása - 
garanciával. Hétvégén is hívha-
tó! Tel.: 06-70-221-5144
• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET 
VÁSÁROLOK! Porcelánt, kerámi-
át, festményt, csillárt, bronz- és 
ezüsttárgyakat, képeslapot, 
bizsut, borostyánt, bakelit 
hanglemezt, órákat, könyveket, 
hifit, bútort, szőnyeget, teljes 
hagyatékot, lomtalanítást díjta-
lan kiszállással, értékbecslés-
sel. Hívjon bizalommal! Pintér 
Nikoletta 06-1-466-8321, 
06-30-973-4949 

• HÁZTARTÁSVEZETÉST vállal idő-
seknél, családoknál leinformálha-
tó középkorú, megbízható nő. 
Tel.: 06-30/639-2668 
•EZERMESTERI  munkákat, számí-
tógép karbantartást, műholdan-
tenna szerelését vállalunk. Szabó 
Norbert 06-20-2086322 és 
Németh Ágnes 06-20-259-3461
•ELADÓ  közművesítetlen telek 
Budakeszin a Barackosban, 
714 m²-es, jó adottságokkal, 
beépíthető, 11,5M. 
Tel.: +36-20-359- 0594
•ELADÓ TÖKÖN  zártkerti 
1420 m²-es ingatlan, 30 m²-es, 
téglából épített hétvégi házzal. 
Víz, villany bevezetve. 
Tel.: 06-30-910-1713

Elegancia - Bizalom - Garancia
FOGTECHNIKA - FOGSOR

javítás, készítés, sürgős esetben akár hétvégén is
Egészségpénztári elfogadóhely

Bederna Anikó fogtechnikus mester, Szomor 

06-30-234-83-27
www.fogtechnika-szomor.5mp.eu
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 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.
26/389-132
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

H i r d e t é s

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

Szerződések készítése, peres eljárások képviselete
Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

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!
Gránit egyszemélyes sírkövek 260 ezer forinttól, 

Márvány urnasírok 100 ezer forinttól 
Gránit urnasírok 130 ezer forinttól.

Műhely és kiállító kert: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 42. 
Molnár Tibor: 06-20-518-4960, 06-23-453-777

www.molnar-sirko.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

DR. SÁRHEGYI ÁGNES 
ÜGYVÉDI IRODA

IRODA: 1036 Budapest, Lajos u.91.
TEL: (36-1) 321-2112  E-MAIL: a.sarhegyi@vipmail.hu
MOBIL: 06-30-9923-417 FAX: (36-1) 321-2112

Web: www.sarhegyiagnesugyvediiroda.hu

� teljes körű angol nyelvű illetve kétnyelvű iratszer-
kesztés, szerződések készítése angol nyelven nagy ta-
pasztalattal

� polgári jogi szerződések készítése (rendezvényszer-
vezés, versenyszervezés, atipikus megbízási,- vállalko-
zási jellegű jogviszonyok szerződéses hátterének létre-
hozása) 

� gazdasági társaságok teljeskörű, jogi, és pénzügyi át-
világítása, szerződésállomány, hitelállomány felülvizs-
gálata, jogi szakmai véleményezése.  Átvilágítási jelen-
tések összeállítása, az üzletszerű működés eredményes-
ségének javítását célzó javaslatok összeállítása,

� angol jogi szakfordítás rövid határidővel 

� gazdasági társaságok belső szabályzatainak, szerve-
zeti, működési, és egyéb szabályzatainak létrehozása, 
jogi belső struktúra fejlesztése, ellenőrizhető belső mű-
ködés kialakításához szükséges  szabályrendszer létre-
hozása, a mindennapi működés során felmerülő jogi jel-
legű feladatok ellátása nagy gyakorlattal 
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H i r d e t é s

Móniház Családi Napközi 
1-3 éves gyermekek számára

Információ: 06 30 471 33 41

Budakeszi, Széchenyi u. 203.

www.monihaz.hu
facebook: www.facebook.com/Monihaz.csana

Vendégeink lehetnek gyermekükkel, 

kipróbálhatják családi napközinket 3 fél napra

Általános és biológiai 
FOGÁSZAT  TELKIBEN

Dr. Bánfi  Marianna 
fogszakorvos 

a magánrendelőjében a nyári szünetben
kedvezményekkel várja a gyermekeket.

 

Cím: Telki, Kórház fasor 24. I. em. 
Időpontfoglalás: + 36-70-517-1813
www.telkifogaszat.hu 

Gyere el még a nyaralás előtt!
Legyenek egészségesek a fogaid!

NYÁRI SZÜNETI KEDVEZMÉNYEK NYÁRI SZÜNETI KEDVEZMÉNYEK 
GYERMEKEKNEK A TELKI FOGÁSZATON!GYERMEKEKNEK A TELKI FOGÁSZATON!

Július 31-ig kedvezményes 
állapotfelmérés és barázdazárás

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!
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BOND PROJEKT 
Oktatók és trénerek készségeinek fejlesztése

A projekt 2013 szeptemberében kezd�dött és 2015 �szén ér véget.
A Net-Mex Kft 2015 februárjában tesztelte az elkészült anyagot 2 remek oktató és 15 résztvev� 
segítségével. A tréninget a blended learning módszerrel valósítottuk meg, azaz az e-learning et 
kombináltuk a tantermes órákkal. 
A formula egyszer�: 
Az  elméleti anyagot  egy online felületre töltöttük fel 
fejezetenként. A résztvev�k, amikor idejük engedte, áttanulmányozhatták ezeket az anyagokat a 
személyes alkalmak el�tt.
A tantermi, személyes alkalmakon a trénerek   gyakorlatorientált megközelítésével (szimulációk, játékok, 
helyzetgyakorlatok, feladatok) segítettek az elméleti anyag mélyebb megértésében, elsajátításában. 

És az eredmény? kívülr�l úgy t�nhetett, hogy remekül szórakoztunk, és csak játszottunk, 
és ez félig igaz is, hiszen a tréning remek hangulatban telt. A valósághoz hozzátartozik 
azonban, hogy a gyakorlatok segítségével ebben a kicsi id�ben is hozzájárultak résztvev�ink 
kompetenciáinak fejl�déséhez, illetve a visszajelzésekb�l ítélve felkeltették érdekl�désüket 
a témák iránt.

Készségeinek fejlesztésére mindenkinek szüksége van, hogy sikeres legyen a szakmájában, vagy akár a mindennapi életben. A BOND 
projekt célja, hogy trénerek, oktatók és tanárok kompetenciáinak fejlesztését t�zte ki célul, egy moduláris felépítés� gyakorlatorientált 
tananyag segítségével.

A képzés moduljai: 
Kommunikáció
Pedagógiai módszerek
Értékelési módszerek
IKT használat, multimédia
Didaktikai források
Prezentációs szimuláció

Kontakt: Schwikker Zsófia 
zsofia.schwikker@net-mex.hu
2095 Nagykovácsi, 
Kossuth utca 20.
0626 555 244

Fotók a NET-MEX Facebook 
oldalán: https://www.face-
book.com/netmexkft 

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

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés

2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

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

0623/343-324

- Tőkehús

- Baromfi 

- Házi zsír

- Friss tepertő

- Disznósajt

- Tepertőkrém

-  Szalámik,  
felvágott ak

zzoo 777-131313 HHH VVV:: ázázárvrvaa

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K Sz CsCCs PPP:P: 77 18 Sz77-11888 SSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.100 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

GRILLHÚSOK
GRILLKOBÁSZOK

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 


