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Pasztircsák Polina, és 
Simon Estes zsürielnök

11. oldal  

Varga László
Perbál polgármestere 

13. oldal 
Oberfrank Pál

9. oldal  

Ellopták Wass Albert 
bronzszobrát 

4. oldal 5. oldal

Elhunyt 
Bedő István

7. oldal

Perczel András
Bólyay-díj
7. oldal

Budakeszi diák az 
ország legszebb lánya 

Cikkünk az 4. oldalon 

BUDAKESZI, PÁTY, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL, TÖK, ZSÁMBÉK, NAGYKOVÁCSI ÉS REMETESZŐLŐS

Fotó: MTI/Beliczay László
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Utazzon a 6x6 Taxival és élvezze a budakörnyéki agglomerációban lakóknak 
kifejlesztett kedvezménycsomagunkat! Taxi rendelés esetén a név és a rendelési cím 

megadásakor mondja be lakhelyének postai irányítószámát, 
így a legkedvezôbb tarifával tud utazni az egész ország területén.

Fix reptéri transzferárak 
(Pl. Telki-Reptér I. Terminal: 8000 Huf)

2093 Budajenô
2092 Budakeszi
2094 Nagykovácsi 
2071 Páty
2074 Perbál
2090 Remeteszôlôs
2089 Telki
2073 Tök
2072 Zsámbék

KÖVESD A 6X6 TAXIT 

A                        OLDALÁN     ÉS NYERJ!

MINDENKI, AKI EDDIG LIKEOLT 
ÉS EZUTÁN LIKEOLNI FOG, 

EGY SOROSLÁSON VESZ RÉSZT, 
AHOL KISORSOLUNK 

EGY-KÉT-HÁROM SZERENCSÉST, 
AKI NORBIVAL TEHET EGY-KÉT-HÁROM KÖRT

A HUNGARORING BETONJÁN!

T

KÖRT

Agglomerációs kedvezménycsomag 
A 6X6 TAXINÁL
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Kistérségi hírek

Diákmunka - nem csak nyáron
A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a munkaerő piacra egyre nagyobb 
számban lépő diák munkavállalókra 
továbbra is a tájékozatlanság és főleg 
a tapasztalatlanság a jellemző. Bár az 
internet egyre nagyobb mértékű térhó-
dításának köszönhetően hozzájutnak 
a munkakereséshez szükséges alapin-
formációkhoz, a „trükköző” munkál-
tatók még mindig jelentős veszélyt 
jelentenek a tapasztalatlan, ifjú mun-
kavállalókra.

MUNKASZERZŐDÉST 
KELL KÖTNI 

Az egyszerűnek tűnő, magas jövedelem-
mel kecsegtető munkalehetősé-
gek könnyen rosszul sülhetnek el. 
A „trükköző” munkáltatók nem 
kötnek a munkavállalóikkal mun-
kaszerződést és a munka elvégzé-
sét követően döbben rá a pórul 
járt munkavállaló, hogy semmi-
lyen bért nem fizetnek számára 
az elvégzett munka után. Ezért 
semmi esetre sem kezdjék el a 
munka elvégzését anélkül, hogy 
ne kötöttek volna munkaszerző-
dést, amelynek minden esetben 
tartalmaznia kell a pontos mun-
kafeladatokat, annak helyszínét, 
idejét és a munka elvégzéséért 
járó munkabért és az esetleges 
balesetvédelmi és tűzvédelmi leírást. 

AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK 
SEGÍTENEK

A visszaélések elkerülése érdekében min-
denképp a szervezett, iskolaszövetkeze-

ten keresztüli munkavállalás a megoldás 
minden diák számára. Nem csak a nyári 
szünet ideje alatt biztosítanak munkale-
hetőséget, hanem a tanév ideje alatt is. 
Felkutatják a munkalehetőségeket és a 
munka elvállalásakor is az iskolaszövet-
kezet köt a diákkal munkaszerződést. 
Megtartják számukra a balesetvédelmi és 
tűzvédelmi oktatást, melynek anyagát a 
munkaszerződés mellékleteként megkap-
ják. Ebben az esetben biztos lehet abban, 
hogy amennyiben az általa elvállalt mun-
kát a munkaszerződésben leírtaknak meg-
felelően elvégzi, az érte járó fizetését biz-
tosan megkapja. A bért rendszerint a diák 
bankszámlájára utalják.

A SZAKMAI TAPASZTALAT IS 
MEGSZEREZHETŐ

Friss álláskeresőként nagyon kevesen tud-
nak szakmai tapasztalattal büszkélkedni. 

A tanulás évei alatt rendszeresen végzett 
diákmunkával azonban megszerezhető ez 
az alkalmazásnál előnynek számító szak-
mai tapasztalat. Számos esetben előfor-
dult már, hogy a diákévek alatt a tanuló 
nem csak a szakmai tapasztalatot szerezte 
meg, hanem a hőn áhított állást is. 

Az iskola által előírt kötelező szakmai 
gyakorlati idő is letölthető az iskolaszövet-
kezeteken keresztül. Ez esetben a későbbi 
pályakezdők nem vesztik el a start prog-
ramban meghatározott státuszukat, és ez 
által a főállású későbbi foglalkoztatásuk-
nál a munkáltató jogosulttá válik a prog-
ram nyújtotta jelentős járulékkedvezmé-
nyek igénybevételére. A gyakorlati idő 
alatt főállású munkavállalóként alkalma-

zott diákok tanulmányaik végez-
tével az elhelyezkedésükkor már 
nem számítanak pályakezdő 
munkavállalóknak és ezáltal a 
munkáltató nem jogosult a start 
kedvezmény igénybevételére.

TÁJÉKOZTATÁS 
AZ INTERNETEN

A különböző gyűjtőoldalakon 
(www.diakmunka.lap.hu) az 
összes Iskola-szövetkezet képvisel-
tetni magát, ahol gyorsan és haté-
konyan feltérképezhető a munka-
kínálat és azok bérezése. A legtöbb 
Iskolaszövetkezetnél már online 

tudnak jelentkezni a munkára, és csak az 
iskolaszövetkezet munkatársainak írásos 
vagy telefonos visszaigazolását követően 
kell az ügyfélszolgálati irodába bemenni a 
szükséges munkaszerződés aláírására.     

www.muisz.hu

Június 29-én aláírták az „Érd és térsége 
szennyvíz-csatornázási program” érdi 
csatornahálózat-építési munkáinak 
kivitelezési szerződéseit. A két szerző-
dés együttes értéke mintegy nettó 18,6 
milliárd Ft. Az érdi csatornaépítési 
munkálatok kb. két és fél évig tartanak 
és a tervek szerint 2013 végén fejeződ-
nek be. Budakeszi pályázatának sorsa 
még nem dőlt el.

Az összességében kb. 31,4 milliárd Ft 
értékű szennyvíztisztítási programban 
Érd, Diósd és Tárnok települési szenny-

vízhálózatait építik ki, valamint bővítik az 
érdi regionális szennyvíztisztítót. 

Az Érd-Nyugat részre az öt pályázó kon-
zorcium közül a DSS Érd Konzorcium 
(Duna Aszfalt Kft., SADE Magyarország 
Mélyépítő Kft., Swietelsky Magyarország 
Kft.) ajánlattevő nyújtotta be a bírálati 
szempontok szerint összességében legelő-
nyösebb, érvényes ajánlatot. Ezek szerint 
a részterületre vonatkozó szerződés érté-
ke 9,899 milliárd Ft, a vállalt napi kötbér 
138,5 millió Ft. 

Az Érd-Kelet részen szintén öten pályáz-
tak, itt az ÉRD – KEA Konzorcium 

(Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó 
Zrt., EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft, 
COLAS-ALTERRA Zrt.) ajánlattevő nyúj-
totta be a bírálati szempontok szerint  
összességében legelőnyösebb, érvényes 
ajánlatot. Ezek szerint az erre a részre 
vonatkozó szerződés értéke 8,734 milliárd 
Ft, a vállalt napi kötbér 122,2 millió Ft. 

A munkálatok minden területen egy-
szerre indulnak. Minden esetben a már 
meglévő csatornahálózattól (befogadótól) 
kezdődően kezdik majd továbbépíteni. 
Várhatóan a projekt elején lesznek szer-
viz- illetve terelőút építések is.      (MTI)

Elkezdődött az érdi csatornahálózat 30 milliárdos bővítése
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Szunai Linda, Szabó Dóra és Lipcsei 
Betta - őket szavazták meg csütör-
tök éjjel a TV2 Szépségkirálynőjében 
Magyarország legszebb nőinek, akik a 
közeljövő világversenyein képviselik az 
országot. A budakeszi Szunai Linda, a 
verseny abszolút győztese, idén érett-
ségizett a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban.

A versenyre több mint kétezer lány 
jelentkezett. Közülük választották ki azt 
a húsz jelöltet, akik a döntőben, élő 
adásban mutatkozhattak be a tizenöt 
fős zsűri előtt. Szunai Lindát, aki egy-
ben a legjobb bikinis modell is volt a 

versenyen, Miss World Hungary-nek 
választották.

A címmel lakás, autó, ékszervásárlási 
keret és szépségcikk-utalvány járt, szá-
zezres nagyságrendben. A jogtudomá-
nyi egyetemre készülő, tizennyolc éves 
fiatal lány úgy nyilatkozott, kilenc éves 
kora óta szeretne szépségkirálynő lenni, 
s elszánta magát, amint eléri a szüksé-
ges legalacsonyabb korhatárt, megpró-
bálkozik. Az alsó korhatárt most érte 
el, s az első próba igencsak jól sikerült: 
azonnal az abszolút győzelmet hozta 
meg a számára. Szépségkirálynői pálya-
futásának következő állomása várható-
an London lesz.

Budakeszi diák 
az ország legszebb lánya

Ellopták 
Wass Albert bronzszobrát

Július 6-ról 7-re virra-
dó éjjel ellopták Wass 
Albert 2008. január 12-én 
a budakeszi Fő téri park-
ban felavatott bronzszob-
rát. A parkban az elmúlt 
hetekben a város nyertes 
uniós pályázatának ered-
ményeként nagy földmun-
kákkal járó felújítási munkálatok kez-
dődtek, a szervizút régi csapadékvíz-csa-
tornájának megerősítésével egybekötve. 
A szobor eltűnését a rendőrségnek bejelentet-
ték. A tettes egyelőre ismeretlen.

A budakeszi temetőből - a 
Wass Albert-szobor eltűné-
sével valószínűleg egy idő-
ben - ellopták Dr. Németh 
László plébános úr bronzke-
resztjét a nemrég befejezett 
síremlékéről. Kőrösiné dr. 
Merkl Hilda, a Prohászka 
Ottokár Katolikus 
Gimnázium igazgatója fel-
jelentést tett a rendőrségen 
a megrázó és elszomorító 
esetről.

A plébános atya Budakeszi 

díszpolgára, több mint 
35 éven át szolgálta a 
várost, alapított több 
intézményt, köztük 
a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gim-názium 
létrehozásában is 
elévülhetetlen sze-
repet játszott. A sír-
emléket unokaöccse, 
Szalay Antal és a csa-
lád állíttatta. A sír gon-
dozását a Prohászka 
Gimnázium végzi.

A templompadlás egy eldugott zugából 
került elő az a „máriás” zászló, amelyet 
budakeszi vállalkozók kezdeményezé-
sére az esztergomi bazilika textil-res-
taurátora már felújított egy baldachin-
nal együtt. A budakesziek már megcso-
dálhatják a település egyházi történel-
mének részét képező tárgyakat a Havas 
Boldogasszony plébániatemplomban.

Herein Gyula, budakeszi vállalkozó 
lapunknak elmondta, hogy a templom 
padlásáról több régi értékes kellék is elő-
került, melyek közül egy egyházi zászló és 
egy baldachin restaurálását már elvégez-
te Szabó Judit, az esztergomi bazilika tex-
tilrestaurátora. Zágoni Péter, aki Herein 
Gyula társa a leletmentésben, a faelemek 
szintén igen alapos és költséges megújítá-
sát vállalta magára. Az 1910-es évek elejé-
ről származtatható baldachin már bemu-
tatkozott az idei úrnapi körmeneten, a 
zászló pedig a templomban csodálható 
meg, a textil- és farestaurálásra fordított 
közel egymillió forintnak és a gondos 
munkának köszönhetően. 

A baldachin egy hordozható, oszlopokon 

álló selyem vagy bár-
sony dísztető, ame-
lyet körmeneteken 
az Oltáriszentség és 
ereklyék felett visz-
nek, ezzel is hangsú-
lyozva azok szent-
ségét, méltóságát. 
A nemrég elkészült 
tört fehér selyem-
damaszt baldachin, 
tetején a Szentlélek-
allegória aranyozott 
ezüstszállal készí-
tett rátét hímzésé-
vel, erősen szeny-
nyezett és foszlott 
állapotban került a 
restaurátor kezébe. 
Mivel a baldachint a katolikus közös-
ség a későbbiekben használni is szeret-
né, az eredeti szövetet tisztítás és kon-
zerválás után használaton kívül helyez-
ték és egy új selyemdamaszt hordozóval 
helyettesítették. A rátét hímzés - a szak-
szerű tisztítás után - már erre került fel. 
A belül szaténselyemmel bélelt mennye-

zet oldalai aranyszínű, fém-
szálas domború rátéthímzé-
ses, paszományszalaggal és 
aranyszínű rojtokkal díszí-
tett ripszselyemből készül-
tek. A baldachin esővédőt 
és bársonnyal bélelt táro-
ló dobozt is kapott, hiszen 
a múló évtizedeknél sokkal 
inkább a szakszerűtlen táro-
lás veszélyezteti az állapotát.

A zászló szintén igen szeny-
nyezett volt, de anyagai 
annyira jó állapotúak, hogy 
a restaurálást követően az 
eredeti anyagokból sikerült 
eredeti állapotába visszaál-
lítani.

Herein Gyula elmondta, 
hogy Zágoni Péterrel együtt tervezik még 
két templomi zászló felújítását is, melyek 
közül az egyiknek a korát kétszáz évre 
becsülik. A munkát a templom két régi, 
üveggyöngyökkel díszített csillárjának 
a helyreállításával folytatnák, melyeket 
szintén a templom padlásán fedeztek fel.

Koós Hutás Katalin
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Évszázados templomi kellékeket restauráltak

Eltűnt a bronzfeszület 
Budakeszi díszpolgárának síremlékéről
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Szunai Linda
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Június 25-én Budakeszi önkormány-
zata lakossági fórumot hívott össze 
a művelődési házban, hogy a fize-
tő parkolás bevezetéséről és részle-
teiről tájékoztatást adjon. Egyes fel-
mérések szerint a Budakeszin parko-
ló autók 60-80%-a nem helybelieké, 
s tulajdonosuk tömegközlekedési esz-
közzel utazva tovább, egész nap a főút 
melletti parkolókban tárolja az autó-
ját. A rendelet elfogadását szeptember-
re tervezik.

A probléma megoldása több önkormány-
zati ciklus óta húzódik. Az egyre súlyo-
sabb parkolási nehézségeket a fizető par-
kolás bevezetésével oldaná meg az önkor-
mányzat. Ohr Alajos, városüzemelteté-
si és közlekedési tanácsnok és Verhóczky 
Zita aljegyző ismertette a terveket, melye-
ket a lakossággal, a helyi vállalkozásokkal 
és egy közlekedési szakértővel is megvitat-
va, szeptemberben terjesztenének a képvi-
selő-testület elé.

A rendelet a Fő utca Himnusz-szobortól 
a 22-es busz végállomásáig terjedő sza-
kaszán, szervizútjain, valamint e szakasz 
bekötő útjain a jelenleg is parkolásra hasz-
nált autóhelyek elfoglalásának feltételeit
szabályozná oly módon, hogy a buda-
keszieket próbálja előnyben részesíteni. 
A főszabály az, hogy munkanapokon 8-18 
óra között legfeljebb négy órán át foglal-
hat el egy autó egy parkolót, s ezt az időt 
meghosszabbítani nem lehet. A tervezet 
képlékenységét mutatja, hogy Ohr Alajos 
a budakesziek számára egy-két óra ingye-
nes parkolást említett, míg a nem budake-
szieknek már az első perctől fizetniük kel-
lene, Győri Ottília polgármester viszont 
úgy tájékoztatott, hogy két óra parkolás 
mindenkinek ingyenes, a nem budakeszi-
eknek is, ha kereskedelmi forgalomban 
kapható vagy saját készítésű óratárcsát 
használnak, s ezen felül két órát lehet még 
parkolni díj ellenében. A parkolás díja 100 
Ft félóránként, azaz 200 Ft /óra.

HOGYAN PARKOLHATNAK 
A BUDAKESZIEK?

1. Két órát ingyenesen parkolhatnak, 
ezt követően még két órát 100 Ft/félóra 
díj ellenében, maximum négy órát a fizető 
parkolónak kijelölt helyeken.

2. Budakeszi városi kártyát vásárolhat-
nak a polgármesteri hivatalban 30 000 
Ft éves díjért, amellyel egész évben ingye-
nesen és korlátlanul parkolhatnak bárhol 
Budakeszin, ha nincs súlyadó-tartozásuk.

3. Azok a budakeszi állandó lakosok, 
akik kénytelenek az utcán tartani autóju-
kat, mert fizikailag lehetetlen az ingatlan-
jukra beállni vagy nincs garázsuk, évente 
külön parkolási engedélyt kell, hogy kérje-
nek, lakásonként legfeljebb két autó erejé-
ig, ha nincs súlyadó-tartozásuk.

4. A budakeszi vállalkozások közterüle-

ten lévő parkolóhelyeik 30%-át kizáróla-
gos használatra megválthatják 100 000 Ft/
év/parkolóhely áron, ami azt jelenti, hogy 
azokat a parkolóhelyeket csak ügyfele-
ik használhatják, mégpedig ingyenesen, s 
e joguk érvényesítésében a közterület-fel-
ügyelők segítséget nyújtanak majd. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a 
kizárólagos használat nem azonos a parko-
ló-megváltással. Parkoló-megváltást azok-
nak a vállalkozásoknak kell fizetnie az 
önkormányzat javára, akik a területükön a 
jogszabályilag előírt parkolóhelyek számát 
nem tudják biztosítani. A parkoló-megvál-
tás ez esetben kötelező, míg a kizárólagos 
használat nem, azt a vállalkozó vevőcsalo-
gató szolgáltatásként parkolóhelyenként 
évi százezer forintért veheti igénybe. 

HOGYAN PARKOLHATNAK 
A NEM BUDAKESZIEK?

1. A nem budakesziek számára még kér-
dés, hogy időtárcsa használatával parkol-
hatnak-e két órát ingyenesen a Budakeszin 
fizetősnek minősített parkolóhelyeken 
vagy már az első perctől fizetniük kell 
100 Ft/félóra parkolási díjat.

2. A budakeszi vállalkozások kizárólagos 
használatra megváltott parkolóiban ingye-
nesen és korlátlanul parkolhatnak, ameny-
nyiben idejüket a parkolási helyeket meg-
váltó vállalkozásnál töltik.

3. A nem Budakeszin lakók, de 
Budakeszin dolgozók évi 10 000 Ft-os 
áron válthatnak parkolóhelyet a munka-
helyükhöz legközelebb eső parkolóban.

4. A Budakeszire autón érkező és onnan 
tömegközlekedéssel tovább utazni szándé-
kozók számára az önkormányzat átmene-
ti és ingyenes P+R (park & ride, azaz par-
kolj le és utazz tovább) parkolókat bizto-
sít a Páty felől érkezők számára az Erdész 
téren (a fatelep mellett az iparcikk piac 
területén), a Telki felől érkezők számá-
ra pedig a 222-es busz végállomásánál, a 
Kerekmező területén.

A rendelet szabályait be nem tartók 
büntetése 15 napon belüli teljesítés ese-
tén kétórányi parkolási díj, 15 napon 
túli teljesítés esetén az egy órányi par-
kolási díj negyvenszerese, azaz nyolcezer 
forint. A büntetésről a közterület-felügye-

lők az autók szélvédőjén hagyott cédulák-
kal adnak tájékoztatást. A parkolójegyek 
árusítására még nem találtak megoldást.

A Dózsa György téri CBA parkolója az 
üzletlánc tulajdonát képezi, ezért ott a 
tulajdonos szabályai érvényesülnek majd. 
Az üzlet minden bizonnyal ingyenes par-
kolást biztosítana vásárlóinak, de az új 
helyzetben a megnövekedett, illetéktelen 
parkolási igények ellen valamilyen módon 
védeni fogja a területét.

A lakossági hozzászólók méltányolták a 
nem bevételközpontú, inkább rendterem-
tő szándékot. Javasolták, hogy a rendelet 
terjedjen ki a budakeszi lakosok külföl-
di rendszámú autóira is. Volt, aki sokall-
ta a 200 Ft/ óra díjat, mivel a fővárosban 
sok helyen még 180 Ft/óra díjért is lehet 
parkolni.

PARKOLÁS CSAK SAJÁT 
FELELŐSSÉGRE!

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
mellett parkolóként üzemelő üres telek-
ről a fórumon kiderült, ott a parkolás 
nem biztonságos a terület alatt húzódó 
elhanyagolt pincék miatt, melyek olykor-
olykor beszakadnak. Az ingatlan ugyan 
önkormányzati tulajdon, de nem közterü-
let. Mivel az önkormányzat hosszú távon 
nem parkolónak szánja, a biztonságos 
körülmények kialakítására nem szívesen 
költene közpénzt, ezért mindenki csak 
saját felelősségére használhatja – hívta fel 
a hallgatóság figyelmét Ohr Alajos. Pedig 
az oda parkolókat egyelőre semmilyen 
tábla nem tájékoztatja arról, hogy ezt 
saját felelősségükre teszik.

Ohr Alajos azt is elmondta, hogy a Fő 
utca páros oldalán a parkolóhelyeket a 
Fő utca rekonstrukciója során ugyan-
ott alakítják majd ki, ahol most is par-
kolnak autók, csak a kialakításuk lesz 
sokkal színvonalasabb, a tervek szerint 
térkő-burkolatos, a gépkocsi-beállók-
kal együtt. A kivitelezési tervek idő-
pont-egyeztetés mellett megtekinthetők 
a BVV Kft. (Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kft.) irodájában, 
amely a volt Gamesszel azonos (Erdő u. 
70. tel. 06-23-451-305).

Koós Hutás Katalin

Már szeptembertől fizetős lehet a parkolás

Ez év június elseje óta hatályos 
Budakeszin az az újonnan megalkotott 
rendelet, amelynek értelmében például 
motoros géppel füvet nyírni csak munka-
napokon és szombaton lehet reggel hét 
és este kilenc óra között. A szabálysértők 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújthatók. Hagyományos kaszával füvet 
vágni viszont bármikor lehet.

Magánszemélyek Budakeszi lakóinak 
nyugalmát indokolatlanul zavaró, zajjal 

járó háztartási tevékenységet (ide tar-
toznak a kertépítéssel és a kert fenn-
tartásával kapcsolatos zajok, favágás 
– a közvetlen veszélyelhárításról elte-
kintve -, motoros fűrészelés, csiszolás, 
stb.) csak munkanapokon, szombaton 
és munkaszüneti napokon 7 és 21 óra 
között végezhetnek. Egyéb időpontok-
ban, vasárnapokon és ünnepnapokon 
ezek a zajos munkák szabálysértésnek 
minősülnek és ötvenezer forintig terjedő 
bírsággal sújthatók.

Csendrendelet – szigorodnak az együttélés szabályai
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ELHUNYT FRITZ JÁNOS
Május 5-én, életének 85. évében elhunyt 
Fritz Jani (hivatalosan Hans Fritz), a 
Budakeszi Társaság tiszteletbeli elnöke. 
Május 20-án búcsúztatták a németországi 
Weilimdorfban. 1927. január 17-én szü-
letett Budakeszin. Tizenkilenc éves volt, 
amikor kitelepítették.

Franz Huber, a Németországban élő 
budakesziek társaságának jelenlegi elnö-
ke mondott búcsúbeszédet, méltat-
va elődjének munkásságát. Fritz Jani 
dr. Gödrösyt váltotta az elnöki szék-
ben, miután elődjének megrendült egész-
ségi állapota miatt le kellett mondania. 
Évtizedekig önfeláldozóan szolgálta a tár-
saságot, különösen nagy súlyt helyezett 
a Wudigess (Budakeszi)-könyv kiadásá-
ra. Odaadással és rátermettséggel szervez-
te a találkozókat (Kirchweihtreffeneket) 
először Haßmersheimben, majd később 
Neckarsulmban, mely az elüldözött buda-
keszieket patronáló város lett. Göröngyös 
út vezetett a megvalósulásig, de végül is 
sikerült Budakeszi és Neckarsulm között 
testvérvárosi kapcsolatot létesíteni. Fritz 
Jani fáradhatatlanul dolgozott ezen, szám-
talan delegációt vezetett Magyarországra, 
hogy elmélyítse a kapcsolatot az otthoni és 
a valamikori budakesziek között. Amikor 
leköszönt a Budakeszi Társaság elnöki 
tisztéről, a tagság tiszteletbeli elnökének 
fogadta, ezzel köszönve meg a közösségért 
végzett kiemelkedő munkáját.   

Albrecht György
forrás: Unsere Post

KIEGYENESÍTETTÉK 
AZ ASZFALTHULLÁMOKAT 

A FŐUTCÁN

Július 27-én félpályás útlezárással folytató-
dott az aszfaltjavítás Budakeszi főutcáján, 
ezúttal a római katolikus templom melletti 
útszakaszon, a polgármesteri hivatal tájé-
koztatása szerint. Az útjavítás az aszfalt 
lecsiszolását jelentette mindössze, hogy ne 
legyen annyira hullámos. A Magyar Közút 
kezelésében álló fő utakon kátyúzás szep-
tember hónaptól várható, pontos időpon-
tot közölni még nem tudott a budakeszi 
polgármesteri hivatal.

BIZONYÍTÉKOKAT 
KERESTEK A BUDAKESZI 

LUXUSVILLÁBAN
Július elején három helyszínen tartottak 
házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
bűnügyi szakemberei a fizetésképtelenség 
határára sodródott Electro World cégcso-
portnál felmerült több százmillió forin-
tos adócsalási ügyben. Nyomozók szállták 
meg a társaság budai központját, a koráb-
bi elnök-vezérigazgató, Polgár Csaba siófo-
ki házát, valamint a jelenlegi vezérigazga-
tó, Nagy Károly András Budakeszin talál-
ható, közel 2700 négyzetméteres luxusvillá-
ját. A pénzügyi nyomozók számítógépeket, 
mobiltelefonokat és több raklapnyi cégira-
tot foglaltak le - számolt be a privatkopo.hu. 
A bűnügy hátterében egy évek óta számla-
gyárként működő társaság, a Bender Log 
Befektetési Zrt. áll, amely több százmillió 

forint értékben bocsátott ki fiktív számlá-
kat az Electro World cégcsoport számára.

KISMUFLON SZÜLETETT

Talán július 21-én hajnalban látta meg 
a napvilágot egy kis muflon a Budakeszi 
Vadasparkban. Mindenki számára nagy 
meglepetés volt az érkezése. A muflonok 
ellési időszaka a természetben márciusra 
tehető, de a fogságban élő állatoknál gyakran 
előfordul, hogy felborul ez a rend.

A muflont hazánkba Forgách Károly gróf 
hozta be, amikor az 1868-69-es években 
tíz muflont telepített a gimesi vár (Nyitra 
megye, Felvidék) melletti vadaskertjébe a 
brüsszeli és a frankfurti állatkertből. Később 
Magyarország több vadaskertjébe és erdő-
területére betelepítették. Ma szigetszerűen 
megtalálható hazánk valamennyi középhegy-
ségi részén, és szabadon is élnek Budakeszi 
környékén a Pilis Parkerdő területén.

TOVÁBB NYÍLIK A PITYPANG

A Budakeszin 1977 óta működő, jelen-
leg 182 gyermek befogadására alkalmas 
Pitypang Óvoda idén egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően, az Új Széchenyi Terv 
keretein belül megújul. Alapterülete 266,7 
m²-rel összesen 958,5 m²-re nő, két új fog-
lalkoztatóval, a hozzájuk tartozó mosdók-
kal és öltözőkkel, sőt tornateremmel bővül. 
Az egész óvoda akadálymentesítetté válik, 
a két emelet közötti közlekedést pedig lift-
tel könnyítik. Az épület előtt saját forrás-
ból kibővítik a parkolót.
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A kémia évében dr. Perczel András 
kémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, az ELTE 
Szerves Kémiai Tanszékének tanára 
május 22-én a Nemzeti Színházban 
Schmitt Pál köztársasági elnöktől 
vehette át a hazai tudományos élet 
egyik legrangosabb, legnagyobb értékű 
pénzdíjjal járó, kétévente mindössze 
egy személynek odaítélhető elismeré-
sét. Perczel András Nagykovácsiban él.

Az ötvenkét éves okleveles vegyész a buda-
pesti piarista gimnáziumból felvételizett 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karának kémia sza-
kára, ahol 1985-ben szerzett vegyészdip-
lomát, majd 1988-ban egyetemi dokto-
ri címet, 1992-ben kandidátusi fokoza-
tot, 1998-ban pedig az MTA Doktora lett. 
2001 óta egyetemi tanár, 2007 óta tanszék-
vezető.  2010-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia felvette levelező tagjai sorá-
ba. Akadémiai tisztségei mellett tagja az 
„Elsevier Journal of Molecular Structure 
(THEOCHEM)” szerkesztő bizottságának, 
az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Bizottságának, az MTA Peptidkémiai 
Munkabizottságának, az MTA Elméleti 
Szerveskémiai Munkabizottságának, 
MTA NMR Munkabizottságának, vala-
mint az ELTE-TTK Kémiai Doktori Iskola 
Tanácsának is. 

Fő kutatási területe a szerves kémia, 
ezen belül a biomolekulák szerkezetvizs-
gálata és a fehérjék mágneses magrezonan-
ciás (NMR) színképelemzése. A fehérjék 
másodlagos szerkezeti elemeinek, s ezen 
belül is kiemelten a béta kanyarok terü-
letén új vegyületek szintézisének köszön-

hetően fontos konformációs sajátságokat 
figyelt meg. Az elért szakmai eredménye-
ket szerves szintetikus, spektroszkópiai 
és molekulamodellezési eljárások együt-
tes alkalmazása tette lehetővé. A fehér-
jék másodlagos szerkezeti elem-arányai-
nak kvantitatív meghatározása érdekében 
Tusnády Gábor matematikussal kidolgo-
zott egy olyan dekonvoluciós eljárást, ame-
lyet azóta világszerte előszeretettel hasz-
nálnak. 

Az oxfordi egyetemmel (I.D. Campbell), 
illetve a wisconsini NMR-centrummal (J.L. 
Markley) együttműködve, külföldi támo-
gatással és együttműködéssel megterem-
tette mind a technikai, mind a szaktudás-
beli feltételét egy hazai bioNMR centrum 
létrehozásának.

Az MTA és az ELTE közös 
Fehérjemodellező Kutatócsoportjának 
vezetője. Az elmúlt évek során több diák-
köri, szaklaboratóriumi és doktori isko-
lában akkreditált kutatást vezetett, több 
mint tíz diplomamunkás és ugyanennyi 
doktorandusz témavezetését látta el. Ezek 
elismeréseként korábban több tudományos 
díjra (Pro Scientia-díj [1993 és 1995], 

az ifjúsági Zemplén Géza-díj [1996] és 
ELTE-TTK tudományos díj [1997], vala-
mint Magyar Kutatási Díj [2004 Sanofi-
Synthélabo]) találták érdemesnek. 

A közeljövőben a kettes típusú cukor-
betegség gyógyítására alkalmazott, fehér-
je alapú gyógyítási mód továbbfejlesz-
tésén dolgozik, amely már kapható 
Magyarországon, de az életminőségjavító 
részleteken, a mellékhatások csökkentésén 
még javítana.

A Bolyai János matematikusról elneve-
zett alkotói díj alapítását 1997. novem-
ber 3-án, a Magyar Tudomány Napja első 
ünnepén jelentették be Somody Imre, a 
veresegyházi Pharmavit Rt. vezérigazga-
tója és felesége, Karsai Béla, a székesfe-
hérvári Karsai Holding Rt. vezérigazgató-
ja és Lantos Csaba az OTP korábbi vezér-
igazgató-helyettese kezdeményezésére. 
A díj ismertetője szerint „A díjalapítók 
vallják: a XXI. század küszöbén a tudo-
mány és tudósok nélkül nincs gazdaságilag, 
társadalmilag versenyképes Magyarország. 
Az alapítvány létrehozóinak meggyőződé-
se, hogy értékrendjükben, társadalmi elis-
mertségben méltó helyére kell emelnünk a 
tudást, a tudományt és a tudóst.” Az elis-
meréssel 2009-ig 50 ezer eurónak megfele-
lő adómentes forintösszeg járt, 2009-ben 
100 ezer euróra emelték az összeget.

Az eddigi díjazottak:
2000 – Freund Tamás agykutató
2002 – Roska Tamás villamosmérnök
2004 – Bor Zsolt lézerfizikus, az MTA tagja
2007 – Lovász László matematikus
2009 – Ritoók Zsigmond klasszika-filológus
2011 – Perczel András akadémikus, az 
ELTE Szerves Kémiai Tanszék tanára

Koós Hutás Katalin

Nagykovácsi önkormányzata hallga-
tói tervpályázatot írt ki főutcájának 
köztérépítészeti kialakítására annak 
érdekében, hogy friss tervezői ötletek 
alapján oldhassa meg a halmozottan 
problémás főutca gondjait, egyben lehe-

tőséget ad a felsőfokú tanintézetek hall-
gatói számára környezettervezési és tér-
építészeti tudások versenyszerű megmé-
rettetésére. Hasonló elven újította meg a 
település a főterét, amely idénnívódíjat 
is kapott. 

A pályázatok beadási határideje 
2011. október 24.

A pályázati kiírás legfontosabb 
dokumetumai elérhetők a nagyková-
csi önkormányzat honlapján: http://
www.nagykovacsi.hu/dokumentumok/
foutcapalyazat

Bedő István nagykovácsi független 
önkormányzati képviselő a június 16-i 
közmeghallgatást megelőző rendezvény 
alatt rosszul lett. Jelenlévő képviselőtár-
sai és a hamar kiérkező mentősök közel 
másfél órás heroikus küzdelme ellenére 
elhunyt. 53 évet élt. Képviselői helyét 
a települési kislistán soron következő 
jelölt, Reindl Gyula veszi át.

A feleségével és két gyermekével 
Nagykovácsiban élő Bedő István térké-
pész technikusként dolgozott. 2006-2010 
között is képviselő volt az Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság tagjaként. A mos-

tani önkormányzati ciklusban az Ügyrendi 
és Összeférhetetlenségi Biztosság elnö-
ke volt, egyben a nagykovácsi turisztikai 
ügyek tanácsnoka. Szerzője a Nyugat-
Pest megyei útikönyvnek. 
Az 1999-ben megjelent kiad-
vány a Budai-hegység turisz-
tikai értékeit foglalja össze.

A Helyi Választási Bizottság 
közlése szerint Bedő istván 
helyére a képviselő-testü-
letben a települési kislis-
tán a soron következő leg-
több szavazatot elért jelölt, 
Reindl Gyula, szintén füg-

getlen jelölt lép, aki huszonhárom éve 
a nagykovácsi általános iskola földrajz-
informatika szakos tanára, tizennégy 
éve igazgató-helyettese is, az Alapítvány 

Nagykovácsiért kurátora. 
Az általános iskola, a 15-25 
év közötti nagykovácsi fiata-
lok, a Sebetyén-domb lakói és 
a tanulni vágyó 45 év felettiek 
érdekképviseletét tartja a leg-
fontosabbnak.

Nagykovácsi Önkormányzata 
Bedő Istvánt saját halottjának 
tekinti és az illő eltemettetés 
teljes költségét átvállalja.

Perczel András Bolyai-díjat kapott

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Bedő István képviselő

Reindl Gyula

Hallgatói ötletpályázattól várnak új megoldásokat



Buda környéki Iránytű 

8

2011. augusztusPátyi hírek

Andor Ákos, a pátyi Bellandor 
Lovasközpont működtetője nem-
rég levélben kereste fel a Zsámbéki-
medence önkormányzatait és a tavaly 
őszi „lovas parlament” tanácskozásá-
hoz kapcsolódva javaslatokat fogalma-
zott meg a környező települések veze-
tőinek. Elképzelései részint az új kor-
mányzati „lovas nemzet” programjához 
kapcsolódnak. Célja, hogy a lovaglás 
végre jelenjen meg az általános iskolák 
sportéletben is. 

Gyermekeink sokféle módon veszélyez-
tetett világban cseperednek. A kicsikre 
leselkedő lelki zavarok, viselkedési prob-
lémák mellett motorikus, koordinatív, 
kondicionális és tartási gyengeségek sora 
jelenik meg, sokszor már az iskolaérett-
ség előtt. Az egészségügyi felsőfokú dip-
lomával is rendelkező, korábban öttu-
sázóként is sikeres újító szerint ebben 
a mozgásszegény világban a lovaglás az 
egyetlen olyan sport, amellyel a három 
dimenzionális mozgás élménye megadha-
tó. Közismert tény, hogy a terápiás lovag-
lást, a gyógylovagoltatást ma már elfoga-
dott módszerként alkalmazzák autista, 
Down-kóros, mozgássérült, csökkent kon-
centráció képességű, túlmozgásos vagy 
más szenzomotoros problémával küzdő 
gyermekek kezelésére. 

Andor Ákos felhívja a figyelmet, hogy a 
lóval folytatott testbeszéd sajátos nyelvi 

lehetőségét sikeresen használják a döntés-
hozó képesség erősítésére a vezetőképzés-
ben: sikeresebben kivédhető a stressz, job-
ban felmérhető a vezetői képesség, a dön-
téshozás minősége és gyorsasága. A lóban 
ugyanis nincs előítélet: az állat őszin-
te választ ad az őt ért ingerekre, s afféle 
„csendestársként” sokféle emberi erény és 
képesség elsajátítására, elmélyítésére kínál 
lehetőséget: mit jelent a másikról gondos-
kodó, társunkra figyelő felelősség, meny-
nyire szorulunk rá egy másik lényre, mikor 
és hogyan kell fegyelmeznünk önmagun-
kat is. E személyiségfejlesztő mozzanat 
komoly eszközként erősítheti a harmo-
nikus jellemépítést és a helyes közösségi 
magatartás kialakítását azok számára is, 
akik vélt vagy valós fogyatékosságuk miatt 
kirekesztettek, vagy félresodortak. 

Andor Ákos a valós lehetőségeket kutat-
va mutat rá, hogy az egészséges öntudat és 
a magyar gazdaság fellendítésének ötvözé-
sében különleges szerepe lehet a Nemzeti 
Lovas Programnak. Mintaállamként azt 
a Hollandiát idézi, ahol a ló és a lovas 
sport – ki hitte volna? – az összes nemzeti 
jövedelem nagyobb százalékát adja, mint 
a világhírű, holland kertészet! A termé-
szeti adottságaival okosan élő, szomszé-
dos Ausztriában a sísport táplálja a nem-
zetgazdaság igen jelentős bevételi forrása-
it. Az említett államok tapasztalatai alap-
ján a Nemzeti Lovas Program célja a lóte-
nyésztés, a lovassport, a lovas turizmus, 

a lovasterápiás gyógymódok felkarolásá-
val a gazdaság föllendítése, és ezzel együtt 
tömegsporttá tétele a gazdasági érdekre 
is alapozó iskolai lovas oktatással, mert 
csak ennek segítségével lehet elegendő lét-
számban lovaglásban jártas szakembert 
képezni.

A felvirágzó nemzeti lovas alapprog-
ram sikeréből következhet egy másik, már 
nemzetközi érdeklődést is kiváltó vállal-
kozás: eredményesen pályázni a Nyári 
Olimpiai Játékok rendezésének jogáért, 
miután a lovas nemzet alapprogramját 
országunk sikeresen fölépítette. „Lóval az 
olimpiáért és lovon az olimpiára” - ügyes 
marketinggel és sportdiplomáciával ezt 
már nemzetközi szinten is olimpiai prog-
ramként lehetne elfogadtatni.

 – Meggyőződésem – mondja Andor –, 
hogy egyetlen olyan ország sincs a vilá-
gon, amelyik a róla alkotott képet – a 
magyar lovas nemzet – úgy tudná ötvöz-
ni természeti adottságaival, helyzetével 
és jövőképével, mint Magyarország. Ha 
a lovas nemzet gondolatát komoly piac-
építő munka népszerűsíti, amit hatékony 
országarculat-építéssel kötünk össze, 
akkor valami egészen különleges érté-
ket teremthetnénk. Olyan csodás nem-
zeti értéket, vagy – ha úgy tetszik – új 
„hungarikumot”, ami nemcsak egy olim-
pia tartamára, hanem történelmi lépték-
kel mérve is hosszú ideig hatna. 

Téglásy Imre

Pátyolgassuk – az olimpiai eszmét!
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A korábbinál szigorúbb szankciókra szá-
míthatnak azok a telki lakosok, akik nem 
tartják be a község rendjére és tisztaságára 
vonatkozó, nemrégiben módosított szabá-
lyokat. Az elhanyagolt porták vagy a tilos-
ban parkolás fotói akár a település honlap-
jára is felkerülhetnek.

Makranczi László, Telki jegyzője az MTI-
nek úgy nyilatkozott, hogy a szigorításra 
a helyi rendeletek és határozatok „lazasá-
ga” miatt van szükség. A község vezetése 
úgynevezett jogalkotási programban rög-
zítette a legfontosabb teendőket, melyek 
lényege a Zsámbéki-medencében fekvő, a 
nyugalmáról, csendjéről és rendezettségé-
ről ismert 3600 lelkes településen érvény-
ben lévő szabályok szinte teljes átformálá-
sa - döntően szigorítása. 

A jegyző közlése szerint az elmúlt hetek-
ben összesen 178 felszólítást küldtek ki 
azoknak a háztulajdonosoknak, akiknek 
az udvara vagy az utcafrontja elhanyagolt, 
gazos volt. Aki az előírt 74 órán belül nem 
tette rendbe a területét, azt 25 ezer forint 
bírsággal sújtották, de ki kellett fizetni azt 

az összeget is, amiért az önkormányzat 
rendbe hozta a mulasztók háza táját. 

Hasonló szigorral járnak el egyebek 
között a házukat, a kertjüket, a kapube-
járójukat balesetveszélyes módon kövek-
kel, karókkal „védők”, a mozgássérültek-
nek fenntartott parkolókat illetéktelenül 
elfoglalók, valamint a helyi „csendrendele-
tet” megszegők ellen is.

Az önkormányzat nemcsak leírja az új 
szabályokat, hanem következetesen ellen-
őriz és szankcionál is – ez utóbbira egyedi 
példa, hogy a gazos portákról vagy a tilos-
ban parkoló autókról készült fotók közül 
többet a község honlapján láthat viszont 
az érintett tulajdonos. A szokatlan mód-
szertől az eddiginél jogkövetőbb magatar-
tást remél a polgármesteri hivatal – mond-
ta Makranczi László.                    (MTI)

Telki, Budajenő, Perbál

Szigorították a közterület 
rendben tartásának szabályait Telkiben

Lakossági fórumot tartott július 22-én 
Budajenő, ahol az elkerülő út kérdését 
tárgyalta meg a lakosság és az önkor-
mányzat. 

Telki és Budajenő hosszú távú elképze-
lései között szerepel egy olyan elkerü-
lő út megépítése, amely a Páty-Zsámbék 
közötti utat elérve, onnan további fejlesz-
téseknek köszönhetően közvetlenül elér-
hetővé válna számukra az M1 autópálya. 
Több nyomvonalterv is létezik, ezek közül 
az, amelyik Budajenő területét is érinti, 
szerepelt a település szerkezeti tervében 
(TSZT) és Helyi Építési Szabályzatában 
(HÉSZ), így egy körforgalom kialakítá-
sa a település Telki felé eső részén, vala-
mint a Telki és Budajenő között futó, 
Páty-Zsámbéki út felé vezető nyomvonal. 
Budajenői lakosok azonban – elsősorban 
a lehetséges fejlesztés közeli ingatlanok 

tulajdonosai és a fejlesztéssel indokolt, 
esetleges kamionforgalomtól való félelem 
miatt – tiltakoztak a megvalósításnak még 
a lehetősége ellen is, ezért Budai István 
polgármester vezetésével lakossági fóru-
mon vitatták meg az ügyet.

A polgármester lapunkat arról tájékoztat-
ta, hogy Telki, Budajenő és a ZSÁMÉRT 
egy tanulmányt készíttettek az elkerü-
lő út lehetséges nyomvonalairól. A tanul-
mány hét javaslatot tesz, melyek közül 
első helyen a „gumiúttal” párhuzamos, 
Telki és Páty közigazgatási határán futó 
nyomvonal, második helyen pedig a telki 

Muskátli utcánál épülő körforgalomból 
kiinduló nyomvonal szerepel. E nyomvo-
nalak bármelyikének megvalósulási esélye 
egyelőre igen csekély, mivel a két telepü-
lés együtt sem képes ilyen nagyságrendű 
beruházás megvalósítására, állami segít-
ség nélkül. Mivel a Budajenő területét 

érintő változat az agglomerációs tervben 
sem szerepel, de a lakosság máris tiltako-
zik ellene, a budajenői képviselő-testület a 
Helyi Építési Szabályzat módosítása kap-
csán kezdeményezi a lakosság által kifogá-
solt körforgalom és elkerülő út nyomvo-
nalának törlését a dokumentumból.    khk

Éhségem csillapítani, beültem egy vendég-
lőbe. Néhányan azon tanakodtak, hogy 
mi magyarok nem vagyunk elég mobilak, 
nem tudunk váltani. Bezzeg Amerikában!

Miután tökéletesen egyetértettek önma-
gukkal, úgy gondolták, hogy e nagysze-
rű felismerést másokkal, így velem is meg 
kell osztaniuk. Lankadó figyelemmel hall-
gatom, miközben lepereg a magam mögött 
hagyott hét évtized.

Mi ne lennénk mobilak? - teszem fel a 
kérdést magamnak.

Voltunk háborúban menekültek, depor-
táltakat, kitelepítetteket, és betelepítet-
teket. Voltunk ingázó kétlakiak, dolgoz-
tunk kalákában és géemkában. Mi ne tud-
nánk váltani?

Mi, akik a gyárakat, földbirtokokat álla-
mosítottuk, földet osztottunk, javakat 
fosztottunk, kollektivizáltunk és privati-
záltunk? Mi, akik a szalma- és a fatüze-
lésről átálltunk szénre, olajra, aztán elekt-
romos áramra, és jött a gáz. Most, hogy 
„gáz” van, kezdjük a szalmával. Mi ne 
tudnánk váltani?

Akik a kivágott szőlősök és gyümölcsö-
sök helyére távol-keleti ipari növényeket 
telepítettünk? Akik a híres porcelángyár-
ban át tudtunk állni pöttyös bögrék gyár-
tására? 

Ahol a kisiparosból gyári munkás, a jegy-
zőből segédmunkás, az apácából kalauz, a 

tudatlan lumpenből hivatali főnök lett? 
Mi ne tudnánk váltani?

Akik a tantermek faláról levettük a 
feszületet, hogy új prófétákra cseréljük? 
Mi, akik meg tudtuk szüntetni a hit és 
erkölcstant, hogy helyére a szocialista 
embertípus ötletét állítsuk? Mi ne tud-
nánk váltani?

Mikor a kommunistából kapitalista, a 
vasöntőből szakács, a bányászból kosár-
fonó, a vályogvetőből „megélhetési”, a 
senkiháziból celeb lett? Volt, aki ÁVH-t 
alapított, hogy ugyanannak a szervezet-
nek áldozatává váljon, és mi lett belőle?  
Szobor! 

Hol van ehhez Amerika?
Feltoluló érzelmeimnek a pultos - „mit 

adhatok”- tömör, a köszönést is helyet-
tesítő felszólítása vetett véget. „Kérek 
egy zónapörköltet, káposztás cvekedlit, 
egy pikoló világost és egy szimpla kávét”. 
Rendelésem hallatán a társalgás azonnal 
megszakad.  Szinte megáll a műanyagkés 
a levegőben. Sanda tekintetek kereszttüzé-
ben kapom a kioktató, pökhendi választ: 
Sajnálom, de ez egy Burger étterem. 

Igazán?  Hiszen akkor ez már, Amerika! 
- vetem oda sértett önérzettel. Óvatosan 
lecsúszok a nekem túl magasra állított 
bárszékről és további szép napot kíván-
va távozom.

Elment az étvágyam.
Szilágyi László, Perbál

Törlik az elkerülő utat a HÉSZ-ből

Bezzeg Amerikában!
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Fotó: Bánkuti Ákos
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KÖNYVELÉS
Budakeszin 

könyvelõ iroda vállal:
cégalapítást, könyvelést, 

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

képviseletet, garanciával.

Telefon: 
30 268 5858

K I A D Ó 
Kiadó Budakeszi központjában, a Fő u. 143. alatti, 

100 m² alapterületű, befejezés előtt álló, 
a legkorszerűbb anyagokkal 
teljesen újjáépített ingatlan.

Felhasználási lehetőség: 
pénzintézet, bemutatóterem, rendelő,

üzlet, cégtelephely, iroda stb.
Érdeklődni lehet 

a 06 30 343 2210 telefonszámon.

BŐRGYÓGYÁSZAT
MAGÁNRENDELÉS BUDAKESZIN

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAJEGYVIZSGÁLAT
Szemölcs, fibroma, benőtt köröm műtétek

Akne, körömgomba, pikkelysömör kezelés

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

NEMIGYÓGYÁSZAT, KOZMETOLÓGIA

Rendelési idő: kedd: 16 –19 óra
Időpont kérés: 30/291-8357

www.erdiborgyogyasz.hu

Budakeszi, Táncsics M. u. 9.

Vizsgálati díj: 5.000 forint. 
Műtéti díjak árlista és megbeszélés szerint.
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A Zsámbéki-medence Tájvédelmi 
Egyesület és a Szalkay József Magyar 
Lepkészeti Egyesület június 10-12. 
között sátortábort szervezett a Nyakas-
tetőn a zsámbéki általános iskolák 
diákjainak.

A táborban a gyermekek testközelből 
ismerkedhettek a természet értékeivel, 
szépségeivel és néhány kellemes, 
élmény dús napot tölthettek a 
természetben. Mindkét egyesü-
let alakulása óta rendkívül fontos-
nak tartja a még meglévő termé-
szeti-természetközeli területekre a 
figyelem felhívását, bízva abban, 
hogy megismertetésük hozzásegí-
ti a résztvevőket ezek megóvásához szük-
séges felelősség felébresztésében. Hiszen 
csak akkor vigyázunk, szeretünk és óvunk 
valamit vagy valakit, ha azt jól ismerjük.

A kalandtáborban a résztvevők átél-

hették a szabadban 
éjszakázás élményét, 
volt részük éjsza-
kai és nappali lep-
készetben. Olyan pil-
langókat figyelhet-
tek meg az éjsza-

kában, melyeket napközben nem látha-
tunk. Bóklászhattak éjszaka a Nyakas-
tetőn és megfigyelhették a lappantyúk 
éjszakai vadászatát, hallhatták hangju-
kat, követhették röptüket, átélhették 

az éjjeli természetjárás élményeit (esti 
neszek, csillagképek, érzékszerveink csi-
szolása). Napközben is megfigyelhették 
a Nyakas-hegy kincseit, izgalmas élővi-
lágát. Szakember segítségével ismerked-
hettek meg a növényvilággal, tanulták, 
hogyan kell használni a határozóköny-
veket. A közös játékok sem maradhattak 
el, rajzolás, kézműveskedés és számhábo-
rús csaták.

A hagyományteremtő szándékkal szer-
vezett táborozáson az önkormányzat 
támogatásának köszönhetően a diákok 
ingyenesen vehettek részt. A vízellátást 
a Zsámbéki Tűzoltó Egyesület, szomj-
oltásra a pusztazámori ásványvizet a 
Peridot-Line Kft., a helyszínt a Zsámbéki 
Színház és Művészeti Bázison a Zsámbéki 
Idegenforgalmi Egyesület biztosította. 
A tábor szervezői Simon Anikó, Polonyi 
Vilmos, Bőhm András, Dobos János és 
Banga Zsolt voltak.              Böhm András

TÖK. Magyar nagyközség a biai járás-
ban, 310 házzal és 1311 református 
lakossal. Postája helyben van, távíró-
ja Zsámbék s legközelebbi vasútállomá-
sa Herczeghalom. Először az 
1633-34-ik évi török kincstá-
ri fejadólajstromban szerepel, 
mikor a budai szandzsák budai 
járásához tartozott, 12 adó-
köteles háztartással. 1626-29. 
években a református egyház 
már szervezve volt. A temp-
lom 1784-ben épült, 1802-ben pedig meg-
nagyobbították. 1690-ben lakott népes 
helység és a pilisi járásban Tótfalu után a 
legvagyonosabb. 1715-ben 35, 1720-ban 

50 adóköteles magyar háztar-
tást írtak itt össze. Ez is a Zichy-
féle uradalomhoz tartozott, 
melyet az oroszvári kincstári 

uradalommal elcse-
réltek. 1848-ig az 
óbudai koronaura-
dalom volt a helység 
földesura. A lakosság 
48-as olvasókört tart 
fönn. A domonkosi dűlőben 
a hajdani domonkosok temp-

lomának a romjai láthatók. A községhez 
tartozik a falu melletti u.n. libagyöpön 
felásott római sírokban faragott kőem-
lékeket találtak, melyeket a Nemzeti 

Múzeumban őriznek. Vásárhelyi Géza 
gyűjteménye Tinnyén az ott előkerült 
s az Arch. Értesítő 1890. és 1893. évi 
folyamaiban ismertetett emlékeket is 
őriz, így a dunabogdányihoz hason-
ló (domborműves kőtábla, amely sti-
lizált levélindás keretben élénk moz-
dulatú bachaikus tánczosnőt mutat, ki 
felemelt baljával velumának csücskét, 
jobbjában thyrsust tart.) és eraviscus 
(a Budapest környéki Dunavidék illyr-
kelta őslakossága – a szerk.) kocsipostát 

ábrázoló két kőlapot.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye, szerkesztet-
te dr. Borovszky Samu, kiadta az Országos 
Monográfiai Társaság Budapest 1910.

Az egyesület mozgalmas nyárelőt 
mondhat magáénak: május 28-án a 
zsámbéki gyermeknapi majálison sze-
repeltek. Június 12-én Sóskúton, a 
X. Kapusztnyik fesztiválon, 19-én 
a Zsámbéki Templomtéri Búcsúban 
adtak műsort. 

Augusztus 13-án 16 órától a Mária 
mennybevétele napi gyógynövénycsokro-
kat  (Kreidepussn) kötünk régi hagyomá-
nyunk nyomán a Szent Vendel Házban. 
A régi zsámbékiak 7 vagy 9 gyógynö-
vényt kötöttek ebbe a csokorba, melyek 
a következők variációi lehettek: kakukk-
fű, palástfű, kamilla, árnika, orbáncfű, 
lestyán, ökörfarkkóró, borsmenta, gilisz-
taűző varádics, mezei katáng, körömvirág. 
A csokor közepére egy szilvaágat kötöt-
tek, mely tele volt terméssel. A mise után, 
miután a pap megszentelte a csokraikat, a 
szilvát megosztották egymással, mert úgy 

tartották, akivel megfelezik a gyümölcsöt, 
azt sosem veszíthetik el az élet viharában. 
A szentelt csokrot a mestergerendára 
akasztva kiszárították, majd a családfő 
szenteste egy öreg tálba tette, melyben 
mirha és parázs volt, majd minden szobá-
ban imádkozott ezzel a szentelt füstölővel 
az újszülött Jézushoz.

Augusztus 16-án érkezik hozzánk 
brüsszelből a belga NELE Művészeti 
Együttes táncosai és zenészei egy hétig 
élvezik Zsámbék vendégszeretetét. 
Csenger-Zalán Zsolt polgármester ország-

gyűlési képviselőként augusztus 18-án a 
Parlamentben is fogadja őket. A tánc-
csoport negyvenkét éves fennállása alatt 
bejárta egész Európát és az Egyesült 
Államokat is. Flamand táncaik a környék-
beli hagyományokra épülnek, melyet élő-
zenével kísérnek. Koreográfiáikba gyak-
ran zászlóforgató elemeket is beletesz-
nek, melynek során a környék történelmi 
címereivel ellátott lobogókkal akrobatikus 
mutatványokat adnak elő. Csoportjaink 
a 2008-as svájci EUROPEADE-n ismer-
ték meg egymást és 2009-ben az a meg-
tiszteltetés ért minket, hogy részt vehet-
tünk a NELE 40. jubileumi ünnepségén 
is Belgiumban, ahol vendéglátóink meg-
ismertették velünk a belga csokoládé és 
sör, a brüsszeli csipke és az európai fővá-
ros titkait. A csoporttal ellátogat hazánk-
ba a belga parlament egy képviselője is, 
aki szintén tagja a művészeti csoportnak. 

Fuchs Sandra
A csoportról bővebb információt itt találnak: 

http://www.volkskunstgroepnele.org/

Lochberg hírek

Lepkész-madarász-botanász tábor a Nyakas-tetőn

z szükk

h
éj
v
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kában melyeket napkáb l k

Így írtak rólunk száz éve…
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Tel.: +36/30/241-7963 
E-mail: emi.payroll@gmail.com

www.e-payroll.hu

¡ könyvelés 
¡ bérszámfejtés
¡ munkaügyi és 
 társadalombiztosítási 
 ügyintézés 
¡ társadalombiztosítási
 kifizetőhely indítása, vezetése
¡ adóhatóság előtti cégképviselet

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

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

Panoráma OptikaPanoráma Optika
2092 Budakeszi, Fő utca 43-45.
Az Átrium Üzletház I. emeletén

Tel.: 06 23 457 237 
Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00

Szemvizsgálat szakorvos közreműködésével 
Á L L A N D Ó  A KC I Ó K !

Augusztus 4-5-6-7. 21 óra
SZIKLARAJZ.HU 

A Kompánia Színház előadása 
a Zsámbéki Színházi Bázison

Rendező: Lukács László
Színészek: Hantos Násfa, 
Kemény Rozália, Szalay 
Henrietta, Mózes Zoltán, 

Lukács Mihály, Lukács László, 
Mayer Zita

Zenészek: Heppes Miklós, 
Kovács-Carlile Christopher, 

Lukács László
Képzőművészek: Zsabokorszki 

Lili, Sona Bellerová (SK), 
Lukács Máté, Börcsök Anna
A sziklarajz.hu a „Szarvasokká 

vált fiak” kolindának, az azonos 
című Szabados György szerze-
ménynek és a szerző által kije-
lölt útnak a folytatása, tovább-
gondolása.    

Augusztus 4. csütörtök 17 óra
SZENDEFF KRISTÓF – em-

lékkiállítás a Budakeszi Hagyo-
mányőrző Kör szervezésében

a budakeszi Erkel Ferenc Mű-
velődési Központban (EFMK)
Fő u. 108. tel. 06-23-451-161

A kiállítás nyitva 
aug. 2-16. között

Megnyitó: augusztus 4. 17 óra
K: Bohn István plébános,
a Hagyományőrző Kör 

Asszonykórusa,
együtt a hajdani templomi 

énekkar tagjaival.

Augusztus 6. szombat 15 óra
SZENDEFF KRISTÓF
-EMLÉKKONCERT 

a budakeszi római katolikus 
templomban

K: Baróti István orgonamű-
vész, Szabó Lőrinc kántor, a 
Stella Kórus, a Törökbálinti 

Kamarakórus
és az egykori templomi ének-

karral kibővült 
Budakeszi Hagyományőrző 

Asszonykórus 
A Tolnáról származó Szendeff Kris-
tóf (1919-1981) 1940-ben került 
Budakeszire kántor-tanítónak. 1944-
ben karnagyi, 1946-ban zenetanári 
diplomát szerzett. A budapesti Dob 
utcai általános iskolában tanított. 
1957-ig vezette a budakeszi KIOSZ 
férfikarát, majd a katolikus templom 
énekkarát 1958-tól haláláig. Zenét 
szerzett, akvarelleket festett, karikatú-
rákat rajzolt, kerámiákat készített. A 
kiállítás és az emlékkoncert sokoldalú-
ságát mutatja be.

Augusztus 7. vasárnap 11 óra
BUDAKESZI BÚCSÚ
Havas Boldogasszony 

tiszteletére 
10 óra szentmise 

a Havas Boldogasszony 
plébániatemplomban

11 órától közös ünneplés 
a templom sekrestyéje 

melletti téren. 
11 óra Sváb zene

11.20 a Hagyományőrző 
Kórus 

11.30 Férfi sváb kórus 
12 óra „Úr angyala” ima 

11-13 óra Játszóház 
gyerekeknek 

11-13 óra Könyvek, művészeti 
tárgyak, borok vására

11-13 óra Agapé, borkóstolás
13-19 óra Budakeszi búcsú a 
német önkormányzat szerve-

zésében 
a Széchenyi István Általános 

Iskola udvarán. 
Színpadon a németországi 
Westenholz táncegyüttese

18.30 Vesperás – 
az esti szentmise előtt ünnepi 

Mária-zsolozsma
20 óra Bartl Erzsébet orgona-

művész koncertje
A belépés díjtalan, a koncerte-

ző orgonistát kivetítik.

Augusztus 14. vasárnap 20.30
1300 előadás után 
most Budakeszin is

EXPERIDANCE: EZEREGYÉV
koreográfus: Román Sándor

történelmi táncshow 30 tánc-
művésszel a Szivárvány óvoda 

sportpályáján
(Fő u. 268., a buszvégállomás 

közelében)
Jegy 3900 Ft, kapható:

EFMK, Betűtészta Könyves-
bolt, Babautazás Utazási Iro-

da, Jókenyér Pékség

Augusztus 15. hétfő 18-20 óra
SZEREPLŐVÁLOGATÁS

Varga Lóránt: Kővel, kő nélkül
a budakeszi EFMK-ban.

Info: Szűcs József rendező 
06-70/329-7766 

A makkosmáriai kegyhely 280 éves tör-
ténetének bemutatásához a kisebb és cso-
portos szerepekre 16. életévüket betöltött 
budakeszi vagy környéki fiatalok, felnőt-
tek, idősek jelentkezését várják. 

A darab teljes szövege: 
http://www.facebook.
com/note.php?note_

id=223462174336158 
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves szak mai, 
ki ál lí tói, te nyész tõi gya kor lat tal vál-
lal ja az Ön ott ho ná ban ku tyá ja tel jes 
kö rû koz me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-
866, 06-20-9735-090 
• 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
• TELEVÍZIÓ, LCD, PLAZMA TV, moni-
tor, HIFI, kamera, házi mozi, erősí-
tők, mikrosütő gyors szerviz. Hétvé-
gén is hívható. 
Tel.: 06-70-246-5049 
• 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 csa-
tornavizsgálat, csatornák, vízvezeté-
kek javítása, cseréje, új rendszerek 
kiépítése, átemelő szivattyú karban-
tartása. Tel.: 06-30-293-4774
• ANGOL kor re pe tá lás, fel ké szí tés 
érett sé gi re és kö zép fo kú nyelv vizs-
gá ra, tár sal gás anya nyel vû vel. OROSZ 
min den szin ten. MAGYAR kül föl di ek-
nek. Tel.: 06-23-453-217
• BÚTORRESTAURÁLÁS Budakeszi- 
Nagyszénászugban. 
Tel.: 06-23-450-158
• REDŐNY, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyoghálók, reluxa gyártása, szere-
lése, javítása. Pontos, precíz munka, 
kedvező áron.
 Tel.: 06-70-268-9591
• FESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást vál-
lal budakeszi telephelyű vállalkozó. 
Ingyenes helyszíni felmérés, ajánlat-
készítés. Buzár Zoltán 
Tel.: 06-30-996-0000
• PSZICHOTERÁPIA a Zsámbéki-
medencében! Szakképzett pszicho-
lógusok segítenek pszichés, életveze-
tési problémáikban. Egyéni, pár- és 
családterápiák, Life-coaching, agy-
tréner kezelés: relaxáció, tanulási po-
tenciál fokozása, pánik-betegség ke-
zelése. Peres ügyekben: igazságügyi 
szakértés. Nagy tapasztalattal, diszk-
récióval! Időpont egyeztetés: 
06-20-933-5548
• TANULÁSBAN SEGÍTENÉK azoknak a 
gyerekeknek, akiknél a helyesírás, 
szövegértés és egyéb humán tárgyak 
elsajátítása nehézséget okoz. 
Tel.: 06-30-639-5361.
• CSALÁDOKNAK KÍNÁLUNK, keresünk 

megbízható, szorgalmas idősgon-
dozókat, házvezetőnőket, bébiszit-
tereket, igény szerint. 
Tel.: 06-20-465-8458, 06-70-611-
2553 www.empatiabalatin.net
• BUDAKESZIN ELADÓ a Honvéd u.4. 
alatt 57 m², 1 + 2 fél szobás magas-
földszinti, gázkonvektor kertre néző, 
csendes társasházi lakás. Saját mé-
rőórák (víz, gáz, villany). Irányár: 
16.499.000 Ft. Tel.: 06-23-453-281.
• KERESEK teljes felújításra szoru-
ló lakást, házat, házrészt Budapes-
ten, Budakeszin és környékén. Jogi 
problémásat is. 06-30-942-1362, 
hajnalle@hotmail.com
• FOTÓS HAGYATÉKOT keresek megvá-
sárlásra. Kizárólag negatívokat. Ke-
vésbé ismert, lelkes amatőr fotog-
ráfusok munkáit. Tel.: 06-30-942-
1362 hajnalle@hotmail.com
• FRANCIA nyelvoktatást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal diplomás 
nyelvtanár Budakeszin 
(a XII. kerület határán). 
06-30-306-0025, 
hajnalneschiller@freemail.hu
• KÖNYV FELVÁSÁRLÁS díjmentes 
kiszállással! Deák Antikvárium 
Tel.: 06-20-205-8686
• VILLANYSZERELÉS. Húszéves szakmai 
gyakorlattal vállalok épület villany-
szerelést, hibakeresést, elektromos 
javításokat, elektromos kisgépek és 
háztartási gépek javítását. 
Tel.: 06-20-243-8811, 
e-mail: lackoprivate@yahoo.com  
• FAKIVÁGÁST, MŰHOLDANTENNA-
SZERELÉST, javítást vállalunk, földi 
digitális antennát és TV-t is.  
Tel.: 06-70-638-0424, vagy 
06-70-573-1351. 
Hívjon bizalommal!
• ELADÓ koloniál íróasztal, polcos 
könyvszekrény, vitrinszekrény. Fe-
nyőfa íróasztal, kovácsoltvas csillár, 
étkezőasztal, 8 db szék. PB gáztűz-
hely Tel.: 06-70-555-6240
• OLCSÓN ELADÓ félkomfortos pa-
rasztház nagy udvarral a Szelidi-
tótól 4 km-re, kis településen. 
Tel.: 06-30-530-6071
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával. Ne 
bontson, hívjon. Nyugdíjas kedvez-
ménnyel mindennap. Kamerás hiba-
feltárás, ill. helyzet-meghatározás. 
Tóth László Tel.: 06-20-342-9064
• ELADÓ első tulajdonostól Volvo 
S60 2.4D 163 LE-s, Momentum 
felszereltségű, 2006/5 évjáratú kitű-
nő állapotú, világoszöld gyöngyház 
színű gépkocsi, bézsszínű bőr/textil-
ülésekkel, könnyűfém téli és nyári 
felnikkel, szervizkönyvvel, 195 ezer 
futott km-rel, 2,9 mFt-ért. Tel.: 06-
30-436-4753

Hirdetésfelvétel: Mályiné Kaiser Erika, (23) 453-994, 06 (70) 5717-439
Hirdetési árak: 15 szóig 1250 Ft, 15 szó felett szavanként 75 Ft+áfa.
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Ősbemutató a VI. Budaörsi 
Kistérségi Fesztiválon 
október 1. 15 órakor 

a budakeszi EFMK-ban.

Augusztus 20. szombat 10 óra
Szent István napja, 

Államalapításunk Ünnepe
VÁROSI ÜNNEPSÉG 

Budakeszin, 
a Himnusz-szobornál

Augusztus 20. szombat 10 óra
Szent István-napi ÜNNEPI SZENTMISE 

az Öregtemplomban, 
Zsámbékon

Augusztus 21. 6-16 óra
ZSÁMBÉKI ÁLLAT- 

és KIRAKODÓVÁSÁR
a pátyi úti városszélen

Augusztus 21. vasárnap 11 óra
XVII. CSALÁDI NAP 

FESZTIVÁL
Új helyszínen, 

a budakeszi sportpályán!
7.30-tól BOGRÁCSOS 

FŐZŐVERSENY
(nevezés augusztus 19-én 

12 óráig a budakeszi 
polgármesteri hivatalban).

Családi góverseny, egész napos 
családi programok

Augusztus 21-28.
SZÉNACSINÁLÓ KALÁKA 

Gyimesbükkben 
(Áldomás-pataka)

Szervező: Sárig Attila
(Pogány-havas Kistérségi Tár-
sulás, Gyimesvölgyi Vendég-
látók Turisztikai Egyesülete, 

Communitas Alapítvány)
Az elmúlt 3-4 év pünkösdi eseményei-
nek köszönhetően egyre több turista lá-
togat el Gyimesbükkbe az ezeréves ha-
tárhoz, ahová az út a világ egyik legme-
seszerűbb, a gyimesi csángók lakta tá-
jon át vezet. A kalákával a résztvevők 
hozzájárulhatnak a meseszép táj fenn-
maradásához, amely főként a szénacsi-
nálásnak köszönhetően váltak ilyen va-
rázslatossá. Egyúttal személyes bete-
kintést nyerhetnek a csángók világába, 
életformájába.

Augusztus 21. vasárnap este
  köszöntő és vacsora 
az Áldomás Panziónál

Augusztus 22. hétfő
6 órától kaszálás és reggeli

  10 órától kaszálás
13-16 óra ebéd és pihenés

16-17 óra kaszálás

Augusztus 23. kedd
9-13 óra szerszámkészítés 

Viktor bácsinál
13-15 óra ebéd és pihenés
15-19 óra kaszáló verseny

Augusztus 24. szerda
9 óra forgatás, ebéd

14 óra takarás/buglyarakás
Augusztus 25. csütörtök

7 óra sajtkészítés a kalibánál
9 óra reggeli, gombászás 
19 óra tapasztalatcsere.

Augusztus 26. péntek
7 óra buglyavontatás, reggeli

10 óra buglyából rakáskészítés
13 óra ebéd, lovaglás

15 óra rakáskészítés folytatása
Augusztus 27. szombat 

8 óra reggeli után kirándulás a 
Bilibók-tetőre. 

Emlékezés a 4. székely határ-
őrzászlóalj 1941. szeptember 

1-jei győzelmére.
Bográcsos ebéd 

Prezsmer Fülöppel. 
19 órára vacsora, táncház.

Augusztus 28. vasárnap 
hazautazás.

Díj: 18 €/fő/nap (szállás, teljes 
ellátás, programok)

Szállás nélkül 9 €/fő/nap.
Info: biro.robert@

poganyhavas.ro 
Tel: +40 724 494 983

Jelentkezés augusztus 10-ig.

Augusztus 25. csütörtök 10 óra
GYERMEKFOGLALKOZÁS 

a Klapka Állatklinikán, 
Budakeszin. (Klapka u. 2. 

tel. 06-23-451-103)

Augusztus 28. vasárnap
A 32. HATÁRVADÁSZ 

ZÁSZLÓALJ EMLÉKÚTJA
8 óra Gyülekezés a gyimes-bükki 
Csángó Panzió előtt és köszöntő
9 óra indulás a 32. határvadász 
zászlóalj 1944 októberi visszavo-
nulási útvonalán, Sebő Ödön fő-
hadnagy A halálra ítélt zászlóalj 
c. könyve alapján.

17 óra érkezés 
Csíkszentdomonkosra

Info: 32-es.hatarvadaszok.
utja@gmail.com

Szeptember 3. szombat 20 óra
KALOCSAY KÁROLY 

orgonakoncertje
a budakeszi 

plébániatemplomban. 

• PÉNZÜGYI ELEMZŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ 
munkakörre keresünk fiatal, érett-
ségizett munkatársakat mellékál-
lásba. Heti 8-10 óra 100-150 ezer 
Ft kereset. Tel.: 06-20-459-7165
• KARBANTARTÓT keres szeptember 
1-jétől napi hat órára és TAKARÍ-

TÓI állásra megváltozott munka-
képességű dolgozók jelentkezését 
várja a budakeszi Széchenyi István 
Általános Iskola (Knáb J. u. 60.). 
Jelentkezés a 06-23-451-532-es te-
lefonszámon, személyesen Hava-
si Edénénél.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 

Kérem, hogy hirdetéseiket  minden hónap 20-ig juttassák el hozzánk!

LAKOSSÁGI  APRÓHIRDETÉS

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

TON GUARD® Bt.
Biztonsági Iroda
2092 Budakeszi, Fõ u. 256.
Tel../fax: 06-23-456-033
Mobil: 06-209-516-526
E-mail: tonguard@t-online.hu

T Á V F E L Ü G Y E L E T
���Riasztó rendszerek telepítése, szervizelése 

és távfelügyelete
���Kivonuló szolgálat helyszínre küldése 5-10 perces 

kiszállással
��Távfelügyeleti díjak:

– telefonos 3500 Ft/hó+áfa
– rádió 4500 Ft/hó+áfa
– telefon+GSM 4500 Ft/hó+áfa

��Budakeszi
��Páty
��Telki
��Budajenõ
��Budaörs
��Zsámbék
��Biatorbágy
��Törökbálint

TON-GUARD – helyben vagyunk!

 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

Automata mosógépek, 
mosogatógépek 

javítása, rövid határidővel
Biró István Tel.: 06-26-389476,  06-20-9378110

 

VÉTEL - ELADÁS - KÖZVETÍTÉS
Budakeszi Fõ u. 108. Az Erkel Ferenc Mûvelõdési Központban 

GLÓZER LÁSZLÓ  Tel.: (70) 5370 353
  Honlap: www.konyvzug.hu   E-mail: konyvzug@konyvzug.hu

AntikváriumAntikváriumKÖNYVZUG

Huber Ingatlan, az ingatlan adó-vevő!
� Hivatalos értékbecslés  � Független biztosításkötés

� Ingyenes hitelügyintézés  � Megtakarítások

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

 Vécsei Melinda  +36-20-4377-028
 Szabó Lőrinc  +36-20-4355-413
 Albitzné Katsányi Olga  +36-20-248-2433

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

Augusztus 25-én, csütörtökön 10 órakor 
GYERMEKFOGLALKOZÁS
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Id�skorúak részvétele 
életük aktív irányításában

„Öregnek lenni csodálatos dolog, ha nem felejtjük el, hogyan kell újrakezdeni.”
                                                                                                (Martin Bubert)

Európa, benne Magyarország társadalma nagy kihívással néz szembe az utóbbi évtizedekben, ez pedig az elöregedés. 
Egyre kevesebb gyermek születik és n� a nyugdíjas korú népesség aránya

Sage+ projekt egy kétéves Leonardo da Vinci 
innovációtranszfer projekt, amely a korábbi SAGE 
projekt eredményeit felhasználva, közép- Euró-
pai vetületbe helyezi (els�sorban Szlovákiában) 
és tovább fejleszti az eddigi tananyagokat. A pro-
jekt  célja, hogy (els�sorban 50 év feletti), id�sek-
kel foglalkozó, különböz� szolgáltatói szektorban 
dolgozók számára sajátos képzést valósítson meg, 
melynek segítségével képesek lesznek id�sek köz-
életi aktivitását el�segít� projektek kifejlesztésére 
és megvalósítására. 
A képzés hasznos információkat szolgáltat az id�-
sebb korosztállyal foglalkozóknak: egészségügyi 
és szociális téren dolgozóknak, pedagógusoknak, 
m�vel�désszervez�knek, közm�vel�dési szakem-
bereknek és az önkormányzatok dolgozóinak is.

           InnoLocalSupp –  

A kistérségi
környezetben is 
van innováció
Az Európai Unió Life Long Learning programja keretében indult 
2009-ben egy oktatási program,  amelynek keretében komplett 
innováció menedzsment képzési anyag készült el.  A program 
célja, hogy olyan képzési anyagot fejlesszen ki a menedzserek, 
a vezet�ség és a technikai személyzet számára, mely el�segíte-
ni az innovatív módszerek használatát, valamint a kreatív prob-
lémamegoldást.

A tananyag fejleszti a vezetési kompetenciákat és készségeket,  
növeli a probléma megoldó készséget és a kreativitást, segíti 
a döntéshozatalt. A képzési anyag magyar nyelven is elérhet�: 
http://www.innolocal.net/  oldalon keresztül. 
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További információ : 
Várnagy Priszcilla,  NET-MEX Kft 

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 20

          

A projekt honlapjának elérhet�sége: http://www.sageplus.eu/ 
További információ: Nagy Enik� / Trebag Kft 

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 20  Telefon: 26-555-243
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Toyota Mayer
2092 Budakeszi, Pátyi út 40.
Tel.: 06 23 535 600
Fax: 06 23 535 620
 www.mayertoyota.hu

Toyota Mayer
2085 Pilisvörösvár, Budai út 20.
Tel.: 06 26 530 700
Fax: 06 26 530 701
 www.mayertoyota.hu

Toyota Mayer
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt 1.
Tel.: 06 22 799 210
Fax: 06 22 799 230
 www.mayertoyota.hu

A képen látható gépkocsik illusztrációk. A Navi & Music limitált szériás ajánlatunk visszavonásig, illetve a készlet erejéig, a +2 év díjmentes ExtraCare garancia ajánlata a 2011. szeptember 30-ig beérkező 
vevőszerződések esetén vehető igénybe új Toyota személygépkocsikra a Toyota hivatalos magyarországi márkakereskedéseiben. Ezen modellek kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100km): 5,8-6,4;  
kombinált CO2 - kibocsátása (g/km): 136-150. Az ExtraCare garancia és a teljes ajánlat pontos részletei megtalálhatók a Toyota hivatalos márkakereskedéseiben és a www.toyota.hu oldalon.

Most hatványozottan megéri átülni  
egy Toyota Corollába. 
Corolla Navi & Music

Navi & Music felszereltség, felár nélkül: magyar nyelvű Toyota navigációs rendszerrel és 6 lemezes CD-váltóval. 
Ajánlatunk kizárólag bizonyos készleten lévő Corolla modellekre érvényes.

beszámítási kedvezményCorolla


