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Az aranykocsi újjáépítése 
2010-2020

Cikkünk az 11. oldalon

A Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete; Szabó Mihály, a Budakeszi Kultúra Alapítvány támogatója; 
Mészáros Balázs, a Magyar Nemzeti Múzeum projektmenedzsere; Schvéd Norbert, a vasúttörténeti park vezetője; 
Koós Hutás Katalin, a Budakeszi Kultúra Alapítvány alapítója; Zákonyi Gyula vasúti kocsi mérnök; 
Ugron István lakatos; Herein Gyula, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kurátora
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Intézményünk alapításától fogva a problémák 
konstruktív megoldása mellett köteleződött 
el, ezért 2020 rengeteg változása, bár kihí-
vásként ért bennünket, fel is pezsdítette az 
életünket. A vírushelyzettel párhuzamosan a 
szakképzés átalakult – arra törekedve, hogy 
sikerüljön a legjobbat kihoznunk magunkból. 

A koronavírus átrendezte nemcsak a ver-
seny- és vizsganaptárakat, hanem a minden-
napi életünket is. A márciusi digitális tanítási 
rendre pár nap alatt át tudott térni a tantes-
tületünk, és az oktatás fennakadás nélkül 
folytatódott. A fenntartónak és a Katolikus 
Pedagógiai Intézetnek hála, nem maradt diá-
kunk digitális segédeszköz nélkül, mindenki be 

tudott kapcsolódni az oktatásba. Ez a kény-
szerűség rengeteg jó gyakorlatot indított el, 
és tanulóinkkal való kapcsolatainkat is más 
formában mélyítette el. A digitális oktatás 
mellett a szakmai képzés gyakorlati része kis 
csoportokban és az egészségügyi előírások 
betartásával tovább folytatódott. Így az év 
végi vizsgák eredményei semmiben nem ma-
radtak el a korábbi évekétől. 

Az idei tanév várhatóan ismét rendhagyóan 
fog telik. Iskolánk felkészült mind az egész-
ségügyi előírások szigorú betartására, legyen 
szó oktatásról, vagy vizsgák szervezéséről, 
mind egy újabb digitális oktatásra, melynél a 
felsőoktatáshoz hasonlóan a hibrid módszert 
választjuk, azaz a tanuló a digitálisan elküldött 
tanulnivaló és feladatok mellett kis csoport-
ban meghatározott rendben látogatja az is-
kolát, hogy személyesen is eligazítást kapjon 
a tananyagban. Hasonlóan ahhoz, ahogy a 
gyakorlati képzést szerveztük meg a tavaszi 
félévben. 

Hogy tanulóink ne maradjanak ünnepi pilla-
natok nélkül, végzőseinknek digitális ballagást 
szerveztünk egy személyes hangú videóval. 
Már készülnek az ötletek az idei szalagavatóra 
is. Hiszen egyszer adódnak ezek a fordulópon-
tok az életben, amit, ha nem is a megszokott 
módon, de fontos megünnepelnünk. 

A megújuló szakképzéssel intézményünk 
neve is megváltozott, így most már Zsámbéki 

Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium néven lehet minket keresni.

A frissen elkezdődött tanévben a korábban 
ismertek mellett új szakirányokon is indult ok-
tatás, melyeket a következő, 2021-2022-es 
tanévben is meghirdetünk. Képzési kínálatunk 
egyrészt az ötéves technikumi képzésből áll, 
mely az érettségi vizsga mellé versenyképes 
szakmát is biztosít a tanulóknak. A szakképző 
iskola három éve alatt pedig egy-egy szakma 
alapját lehet elsajátítani. Számukra az érett-
ségi két éves esti oktatás keretében lesz el-
érhető. 

A járványhelyzet alakulásától tesszük füg-
gővé, hogy a meghirdetett nyílt napjainkat a 
hagyományos formában szervezzük-e meg. 
Ezért minden érdeklődőt kérünk, kísérje figye-
lemmel iskolánk honlapját és az új nevünkön 
megjelenő facebook-oldalunkat. 

Várjuk szeretettel!
Patakiné Dr. Veres Magdolna

igazgatóhelyettes

Hirdetés

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
3 év

FA- ÉS BÚTORIPAR
• asztalos

GÉPÉSZET
• épület- és szerkezetlakatos

ÉPÍTŐIPAR
• kőműves

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
• szakács

• pincér – vendégtéri szakember

SZOCIÁLIS ÁGAZAT
• gyermek- és ifjúsági felügyelő

• szociális ápoló és gondozó

TECHNIKUM
5 év

érettségi és technikusi végzettség

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
• informatikai rendszer- 

és alkalmazás üzemeltető technikus
• szoftverfejlesztő és -tesztelő

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
• szakács szaktechnikus

• vendégtéri szaktechnikus

SZOCIÁLIS ÁGAZAT
• kisgyermek gondozó és nevelő

Új szakmák a Zsámbéki Premontrei Technikum, 
Szakképző Iskola és Gimnáziumban

NYÍLT NAPOK
szülők és diákok részére

2020. NOVEMBER 11. SZERDA 8.30 – 12.00

2020. NOVEMBER 25. SZERDA  8.30 – 12.00

További információért látogasson el honlapunka: 
http://www.zspsz.sulinet.hu, új Facebook 
oldalunkra, vagy hívjon minket telefonon:

23-342-337, +36-30-154-4075
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Az augusztus 20-án átadott budai 
Széllkapu parkjával olyan közösségi 
tér jött létre, amely Buda polgári 
hagyományát képviseli, miközben 
mindenben megfelel a XXI. századi 
városok környezetvédelmi koncepció-
jának.

A világhírű Ganz-gyár a kommunista 
pusztítás következtében fertőzött romhal-
mazként élte meg a rendszerváltoz-
tatást időszakát. 1998 után épült meg a 
Millenáris, a közösségi tereivel, parkjával, 

kulturális koncepciójával, az Álmok 
Álmodója kiállítással - emlékeztetett 
Gulyás Gergely. Ezt követően sokat 
kellett várni a folytatásra. A kormány 
2013-ban döntött úgy, hogy befejezi 
a Millenáris projektet. A bontás 
2014-ben, a kivitelezés 2017 nyarán 
kezdődött meg, az első ütem 2019 
szeptemberében készült el – mondta 
a kancelláriaminiszter.  

A kibővült Millenáris hathek-
táros zöldfelületével Buda 
egyik legnagyobb városi parkja 
és közösségi tere – hangsúlyozta 
Varga Mihály pénzügyminiszter. 
A kormány 18,6 milliárd forinttal 
támogatta a beruházást. A kéthektáros 
új parkrész 17 ezer négyzetméteren 
zöldfelületet, több mint 650 négyzet-
méteren vízfelület. Külön érdekesség 

a panorámaliftekkel felszerelt egyedi 
függőkert, a digitális vízfüggöny és 
a modern játszótér. A park alá 500 
férőhelyes mélygarázs is épült – tette 
hozzá Varga Mihály.

A budai Széllkapu terveit a TSPC 
Mérnökiroda, Kádár Mihály és Könözsi 
Szilvia készítette. A park tájépítésze 
Majoros Csaba és Balogh Andrea volt.

Pest megyei hírek

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 
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Panorámaliftekkel felszerelt függőkert 
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A Ripost információi szerint saját 
kérésére a Normafán rétesezett Igor 
Matovics miniszterelnök június 12-i 
budapesti látogatásán. A tanácsot 
állítólag Babis cseh miniszterelnöktől 
kapta, akinél előző nap első külföldi 
látogatására utazott. Az új szlovák 
miniszterelnök második külföldi útja 
Magyarországra vezetett.

A rétest Matovics szlovák bodzaszörppel 
hálálta meg, amiért cserébe egy nemzeti 
színű szalaggal átkötött befőttes üvegben 
a magyar miniszterelnök maga készítette 
kovászos uborkáját vihette haza.

Az MTI híre szerint a június közepi 
közös sajtótájékoztatón Igor Matoviè a 
világ összes magyarjának megígérte, hogy 
Szlovákiában olyan „hátországot” terem-
tenek, amelyben a magyar közösség félelem 
nélkül megőrizheti a kultúráját. 

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor a 
következő hónapok történelmi jelentőségű 
eseményei közé sorolta az új komáromi 
Duna-híd átadását, a 2022-ig megépülő hat 
új határátkelőt, amelyből három Ipoly-híd, 

és amelyekkel 40-re emelkedik az átkelők 
száma, továbbá azt is, hogy két ponton is 
összekötik a két ország villamosenergia-
hálózatát és   háromszorosára bővítik a 
magyar-szlovák gázvezeték volumenét. 

A miniszterelnök kérte szlovák kollé-
gáját a szlovákiai magyar közösséggel 
szembeni jóindulatának megőrzésére. A 
magyar sajátos teremtmény, „egyedül áll a 
világban”, mert nyelvét nem beszéli senki 
és nincs kulturális rokonsága - legfeljebb 
valahol Közép-Ázsiában -, így az, hogy 
fennmarad-e, az a nyelvén és az erre épülő 
kultúráján múlik. „A magyar népet nem a 
genetika konstruálja, hanem a nyelv és a 
kultúra” - jelentette ki, ezért azt kérte Igor 
Matovictól, legyen jó miniszterelnöke a 
szlovákiai magyaroknak, ami azon múlik, 
érti-e, hogy a nyelvet és a kultúrát soha 
nem szabad háttérbe szorítani, mert „az a 
magyar számára fontosabb, mint az élete”. 
„Mi vagyunk a legnyugatibb keleti nép”, 
„maradványok vagyunk, egy valaha volt, 
hatalmas sztyeppei világ utolsó marad-
ványai, akik bejelentkeztek a túlélésre.

forrás: ripost/MTI/Bumm.sk/Iránytű

A Normafán rétesezett a szlovák miniszterelnök

Hirdetési felülettel segítené a helyi termelők és vásárlóik összekötését az 
Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A felület 
elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják egy egyszerű űrlap kitöl-
tésével a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán. - írja az origo.hu. 
Nevük és elérhetőségeik mellett a kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai 
azonosítójukat kell megadniuk, s hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok 
és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen az 
oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. 

Hirdetési felülettel segítik a helyi termelőket

Átadták a kibővült Millenáris parkot

Közel húszmilliárdos 
pályázat kkv-knak

A Széchenyi 2020 és a magyar kor-
mány gazdaság-védelmi akcióterve 
keretében a mikro-, kis- és középvál-
lalkozások (kkv) támogatására 2020. 
november 2. 12 óráig új, 18,8 milliárd 
forintos keretösszegre lehet pályázni 
Budapestről és Pest megyéből.

A felhívás olyan kkv-kat támogat, 
amelyek elkötelezettek termelékenységük 
növelésére és nyitottak a fejlődésre és 
technológiai megújulásra, figyelemmel 
a koronavírus gazdasági hatásai által 
leginkább sújtott vállalkozások nehézsé-
geire. Minden budapesti, vagy Pest megyei 
székhellyel és legalább egy teljes év lezárt 
üzleti évvel rendelkező KKV jelentkezhet, 
akiknek a 2020. áprilisi átlagos statisz-
tikai állományi létszáma eléri az öt főt.

A pályázat részletei: https://www.
palyazat.gov.hu/megjelent-a-mikro-kis-s-
kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-
kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-
fejlesztsek-tmogatsa-cm-vekop-126-20-
kdszm-felhvs

 Új kiadvány 
Pest megye értékeiről 

A kiadvány célja kedvet 
csinálni a megye értékeinek 
megismeréséhez. Egy 
kirándulással egyszerre 
több értéket is megláto-
gathat, hiszen Hévízgyörk 
és Gödöllő, Szob és 
Márianosztra, Biatorbágy, 
Páty és Zsámbék, Budajenő 
és a Nagy-Kopasz nincs 
messze egymástól. 

A kiadvány  letölthető: http://www.
pestmegye.hu/images/friss_hirek/pest_
megyei_ertekeink_2020.pdf 
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Átadták az Eötvös Loránd parkot a Normafánál
Az egykori Hotel Olimpia helyén a 
4400 m2-es Eötvös Loránd parkot 
a Normafánál május 22-én adta 
át Gulyás Gergely kancelláriami-
niszter. „Az a polgári világ, amelyet 
sokan áhítozunk, itt, a XII. 
kerületben megmaradt” – fogal-
mazott.

A park kialakítása a Normafa 
fejlesztésének csak egyik állomása, 
ugyanis évek óta központi költség-
vetésből támogatottan, az önkor-
mányzat hozzájárulásával és 
tervei szerint zajlik a terület teljes 
megújítása.  Azokat „az éssze-
rűtlen megoldásokat, amelyek 
a parkolót tették a legszebb helyre”, 
sikerült megszüntetni és olyan egységes 
zöldterületek jöttek létre, amelyek fontos-
ságára éppen az elmúlt időszak hívta fel 

a figyelmet – mondta Gulyás Gergely a 
koronavírus-járványra utalva. 

Pokorni Zoltán, a kerület fideszes polgár-
mestere felidézte, hogy szükségessé vált az 

1970-ben átadott, Farkasdy 
Zoltán, Ybl Miklós-díjas 
építész tervezte egykori hotel 
lebontása, mivel vasbeton-
szerkezetét átalakítani nem 
lehetett, így „a mai körül-
mények között használ-
hatatlanná vált”.  Pokorni 
Zoltán kiemelte, hogy a 
többféle fejlesztési terv közül 
az valósult meg, amelyet a 
közelben lakók kértek és 
javasoltak.  „Nincs parkoló, 
sportpálya az ablakuk 
alatt, a játszóteret a kisebb 
gyerekekre tervezték, a 
szökőkút és a padok az itt 

élő, nagyrészt idős emberek kényelmét 
és nyugalmát szolgálja”. A területen 700 
cserjét, 50 fát ültettek, és tartós murvasé-
tányt alakítottak ki.  (MTI)

Pest megyei hírek

Több mint 1,5 milliárd forintból 
megújul a királyréti és a kemencei 
kisvasút. Ezért több szakaszon leáll 
a közlekedés, és csak 2021-ben 
indul újra. A börzsönyi kisvasút a 
Pest megyei értéktár része 2015 óta. 
A királyréti és kemencei múzeumvasút 
pályájának 14 kilométeres szakaszára 
egymilliárd forintot költ a kormány. 

További 420 millió forint költséget jelent 
15 jármű és egy gőzmozdony felújítása, 
valamint két új jármű beszerzése. Ezen 
túl 92 millió forintból újítják fel a 
királyréti erdei vasút paphegyi műszaki 
kiszolgáló épületét. A börzsönyi kisvas-
utakon évente több mint 150 ezren 
utaznak. A felújításokat az Ipoly Erdő Zrt. 
valósítja meg. 

A kisvasút az 1890-es évek elején 
épült, 600 milliméteres nyomtávval, fa- 
és kőszállításra. A vasúti pálya utolsó 
jelentős felújítása 1978-ban történt, 
akkor a nyomtávot 760 milliméteresre 
váltották.  (MTI)

Megújul a kismarosi kisvasút

Használtbútor-szolgáltatás 
az IKEA-ban

Június 15-én Magyarországon is elindí-
totta használtbútor-szolgáltatását az IKEA 
– adta hírül a svéd áruházlánc képviselete: 
fizet is a megunt vagy használt bútorok 
után, amiket aztán az áruházban meg 
lehet vásárolni garanciával. A Bútorok 
második élete elnevezésű program egyelőre 
a soroksári áruházban indul.

Csak a következő bútorokat lehet 
eladásra kínálni: kanapék és fotelek; 
dohányzóasztalok; könyvespolcok és 
tárolórendszerek; irodabútorok; székek, 
asztalok, tükrök; gyerekbútorok; kültéri 
bútorok; PAX gardróbrendszer; nagy 
ágykeretek. Forrás: Forbes

Megújult az Apátkúti-tó
Befejeződött a Visegrádi-hegység egyik 
leglátogatottabb helyén az Apátkúti-
völgy feltöltődött tavának  felújítása. 
Az 1983-ban létesített völgyzáró gátas 
Apátkúti-tavat tavaly ősztől idén 
májusig  megtisztították az iszaptól, 
megjavították a zsilipjét, majd vízzel 
töltötték fel. A tóhoz Pilisszentlászló 
központjából a piros jelzésen haladóknak 
érdemes vízhatlan lábbelit magukkal 
vinniük, mert az út végig az Apátkúti-
patak völgyében halad. A másik javaslat, 
hogy a faluközpontból a piros-kék közös 
jelzésen indulva a Pap-rét után egy 
kilométerrel a kék jelzésen haladjanak 
a tóig. Pilisszentlászlóról a zöld jelzés is 
választható, amely meredek, csodás kilátó-
pontokat is magába foglaló útszakasz.

Szeptembertől fizetős
a parkolás

A Pilisi Parkerdőt évi 25 millió látogató 
keresi fel, ami a legnépszerűbb kirándu-
lóhelyeken és hétvégente jelentős termé-
szeti terhelés. Ennek szabályozására a 
Pilisi Parkerdő Zrt. 2020 szeptemberétől 
fizetőssé teszi a parkolást az Apátkúti-
völgy parkolójában, ahol a szeptember 
elejére befejeződő területrendezést 
követően a látogatókat 95 férőhely várja. 
Kihajtás közben, érintés nélkül lehet 
fizetni, kártyával vagy egyéb, érintés-
mentes fizetőeszközzel. A napi parkolási 
díj 1.000 Ft.  forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és 
földügyekért felelős államtitkára és Kaderják Péter, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- 
és klímapolitikáért felelős államtitkára fát ültetett 
augusztus 27-én az ország erdőinek növeléséért 
indított akciótervről tartott sajtótájékoztatón a 
Pilisi Parkerdő Budakeszi Erdészetében. Több mint 
3 millió facsemete elültetésével mintegy 650 hektár 
új erdőt hoznak létre a két minisztérium együttmű-
ködésével. A program 2020 őszén indul el.

MTI/Fotó: Máthé Zoltán

Új hajójáratok a 
Dunakanyarban

A dunakanyari körjáratához kapcsolódva 
két új hajójáratot indít Esztergom és 
Zebegény között, illetve a Szentendre-
Leányfalu-Tahitótfalu-Visegrád vonalon 
a Mahart PassNave Kft. A rövidebb 
útvonalon naponta kétszer, a hosszabb 
járaton naponta egyszer indulnak hajók. 
A jegyár mindkét útvonalon 500 forint, 
és az utazás megszakítható, ez lehetőséget 
nyújt a Dunakanyar felfedezésére.

A Hop on - Hop off körjárattal, amely 
július 3-án indult el, a Visegrád-Nagymaros-
Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád 
vonalon lehet hajózni napijegy váltásával, 
azaz az utat meg lehet szakítani.

(MTI/Fotók: Máthé Zoltán)
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Évi 217 millió forintos állami támoga-
tással bővülhet a budakeszi egészségügyi 
szakrendelési hálózat. A kormánydöntés-
nek köszönhetően összesen közel húsz 
szakorvosi ellátást vehetnek igénybe 
Budakeszi és térségének lakói a Zsámbéki-
medence kapujának szerepét betöltő 
járási székhelyen. Ezek a belgyógyászat, 
a diabetológia, a sebészet, a kardiológia, 
a szülészet-nőgyógyászat, a fül-orr-gégé-
szet, az ortopédia, a reumatológia, a 
szemészet, a bőr- és nemibeteggondozás, 
a neurológia, az urológia, a fogszabályo-
zás, a fogászati röntgen, a gyógytorna 
és fizikoterápiai, valamint a teljeskörű 
ultrahangdiagnosztika. Az eddig biztosí-

tott szakrendeléseket jóval nagyobb heti 
óraszámban és az újakkal együtt állami 
finanszírozásban vehetik igénybe.

A kormányzati támogatásnak köszön-
hetően soha nem látott egészségügyi fej-
lesztések indulhatnak meg Budakeszin, 
hiszen a szolgáltatás már rendelkezésre 
áll, az infrastrukturális hátteret ehhez 
kell hozzáfejleszteni. A Budakeszi 
Egészségügyi Központot nem rég bőví-
tették: az önkormányzat a korábbi hat 
helyett tíz rendelőt alakított ki. Az azon-
ban már most látszik, hogy ez nem lesz 
elegendő, ezért már vizsgálják a főutcai 
egykori tüdőgondozó épületének haszno-
sítási lehetőségét.

Már közel húsz szakrendelés 
Budakeszin

Budakeszi önkormányzatának hírei
 B

U
D A K E S Z

I

Fejlesztik Makkosmária 
csapadékvíz-elvezetését

Budakeszi a városrész csapadékvíz-elvezetésére 
a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030 és Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához 345 millió forint 
vissza nem térítendő pénzügyminisztériumi 
támogatást nyert. 80,7 millió forint önrésszel 
és 220 millió forint önkormányzati forrással 
kiegészítve a 645 milliós projekt keretében a 
Patak, a Kert, az Árnyas utca és a Makkosi 
út csapadékvízét több szakaszban vezetik el a 
Budakeszi-árokba, mert a különböző vízmeny-
nyiségek elvezetéséhez különböző szelvénymé-
ret és mederkialakítás szükséges. A beruházási 
szerződést augusztus 14-én írták alá. A kivite-
lezés három ütemben megvalósítva várhatóan 
2021 augusztusában fejeződik be.

Pokorni Zoltánnal, a XII. kerület 
(Hegyvidék) és Győri Ottiliával, 
Budakeszi polgármesterével tárgyalt 
Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési 
Központ vezérigazgatója július 2-án a 
22-es buszcsalád és a Páty, Telki felől 
érkező Volán-járatok felgyorsítása, új 
buszsávok létesítése érdekében.

A Budapest Fejlesztési Központ az 
önkormányzatokkal közösen átfogó ter-
vezési programot indít, hogy a buszokat 
Budapesten belül, Budakeszi belvárosában 
és még Budakeszi előtt is előnyben tudják 
részesíteni és elérjék, hogy az agglomerá-
cióból ingázóknak már a fővároson kívül 
is érdemes legyen autóról buszra váltani. 
Készül egy koncepcióterv a közösségi 

közlekedés előnyben részesítésére, ennek 
keretében folyamatos buszsáv épülne 
Budakeszi Fő utcáján, és szakaszos busz-
sávok a 22-es járatcsalád teljes vonalán. 
P+R parkolókat létesítenének Budakeszi 
bevezető útjain Telki, Páty és Budaörs 
felől, és ide helyeznék ki a buszvégállomá-
sokat is.

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési kép-
viselő Orbán Viktor miniszterelnökkel 
folytatott megbeszélésén a legfontosabb 
témák között vetette fel a Zsámbéki-
medence közlekedési kérdéseit. A minisz-
terelnök tájékoztatása szerint a beruhá-
zásra van fedezet a költségvetésben. Vitézy 
Dávid a Budakeszi utat is magába foglaló 
választókerület országgyűlési képviselő-
jével, Gulyás Gergely kancelláriaminisz-

terrel is tárgyalt a kérdésről. Amennyiben 
a kormány támogatja a kezdeményezést, a 
tervezés 2021-ben megtörténhet, és a rákö-
vetkező évben a kivitelezés is elindulhat.

Szeptember 9-én újabb összehangolt 
cselekvésről döntött Budakeszi, a II. 
kerület és a XII. kerület polgármestere: 
a kormányzattól egy hatástanulmányt 
kérnek az út felújításáról, P+R parkolók 
létesítéséről, szakaszos buszsávokról és 
a Budakeszit elkerülő út megépítéséről. 
A tanulmányt a három önkormányzat és a 
Fővárosi Vízművek Zrt. 3-3 millió forinttal 
támogatná. Az út felújításával egy időben 
az itt húzódó főnyomócsövek cseréje is 
megvalósulhat, amelyek rendszeres meg-
hibásodása a közlekedésben is jelentős 
fennakadásokat okoz.  

Ismét napirenden a buszsáv 

Befejeződött Budakeszi közlekedésbiz-
tonsági és kerékpáros infrastruktúrafej-
lesztése, amire az önkormányzat 118,7 
millió forint vissza nem térítendő 
európai uniós támogatást nyert. 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
az elszámolható költségek 100%-át 
finanszírozta.

A beruházás célja az volt, hogy a város 
közösségi közlekedését összekapcsolják 
a kerékpáros forgalommal. A tervezett 
kerékpárhálózat a központot, a város 
keleti, nyugati és dél-nyugati területét, 
valamint Máriamakk és Nagyszénazug 

területét érinti. Kerékpárutakat jelöl-
tek ki és kerékpártámaszokat helyez-
tek el. Gyalogátkelőhelyek kiépítése, 
akadálymentesítése, járdák, buszöblök, 
parkolók létesítése is a kivitelezés része 
volt. Így felújították a Fő utca alsó 
szervizútját és P+R parkolót épült. 
A Kerekmező utcánál buszöblöt és zebrát 
létesítettek. A Szarvas térnél a gyalogát-
kelőt akadálymentesítették, járda készült. 
A Temető utcában buszöblöt és parkolókat 
építettek. A Tarkabarka óvodánál jelző-
lámpás zebra működik. 

A további cél, hogy a családok 
kerékpárral biztonságban el tudja-
nak jutni a farkashegyi reptéren tartott 
rendezvényekre, a Zsámbéki-medence 
településeire, a sportolók pedig akár a 
Balatonig tervezhessenek útvonalat edzése-
ikhez. Az önkormányzat már tavaly nyert 
200 millió forintot a Patak utcától a vitor-
lázó reptérre vezető nyomvonal kialakítá-
sára. A kisajátítások folyamatban vannak, 
remélhetőleg tavasszal már a kivitelezés 
is megkezdődhet. Konkrét tárgyalások 
folynak Budaörs polgármesterével annak 
érdekében, hogy Budakeszi bekerüljön a 

Budapest–Balaton kerékpárúthálózatba. 
Az Országos Bringapark Programból 

pedig 3,5 millió forintot nyert az önkor-
mányzat a kerékpáros extrém pálya felújí-
tására, bővítésére. Ezzel az erre a célra 
fordítható keret hétmillió forint.

Közlekedésbiztonsági fejlesztések

(x)
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Egy héten át tárták föl a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum hadisírgondozói a budakeszi 
temető egykori katonai parcelláját még 
márciusban, mert az elmúlt hetvenöt 
évben a sírjelek eltűntek a katonák 
sírjairól, és civil elhunytakat kezdtek 
el temetni a jelöletlen katonasírokra.

Budakeszin működött a magyar királyi 
honvéd József főherceg szanatórium, ahol 
a második világháború alatt a harctéren 
szerzett betegségei, zömmel TBC miatt, 
sok katona életét vesztette. A korabeli 
veszteségi nyilvántartás szerint 115 főt 
temettek el a budakeszi temetőben a 
szanatóriumban kezelt katonák közül. 
A kitörés után a Budakeszi környékén 
hősi halált halt katonák földi maradvá-
nyait szintén ebbe a parcellába temették. 
Lelkes hazafiak a rendszerváltás idején, 
1989-ben egy emlékművet állítottak a már 
akkor is jeltelen katonasírokra, de ez sem 
gátolta meg azt, hogy a parcellába újabb 
halottakat temessenek.

2019 őszén érkezett bejelentés, hogy 

egy sír ásásakor  katonai jellegű ruházati 
maradványok kerültek elő. A helyszínen a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum belföldi 
hadisírgondozó osztályának szakem-
berei megállapították, hogy egy magyar 
katona sírját találták meg. Egyeztettek az 
önkormányzattal és a temetőfenntartóval, 
amelynek eredményeként a feltárásáig 
betemetési moratóriumot hirdettek meg 
az érintett területre.

A hadisírgondozók a helyszíni szemlék 
után elkészítették a parcella exhumálási 
kataszterét, és február 24-én elkezdődött 
a munka. A mintegy 180 köbméter föld 
mozgatását munkagép végezte, amelynek 
költségeit a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
vállalta, s a téma iránt elkötelezett helybéli 
lakos, Bánkuti Ákos tevékenyen részt vett 
a szervezésben is. Az egykor ide eltemetett 
115 magyar katona közül 46 főnek a földi 
maradványát sikerült exhumálni, már 
csak ennyi temetkezési helyet lehetett 
a rátemetések miatt feltárni. Hatvan, 
tömegsírba temetett német katona marad-
ványa is előkerült, akik a budapesti kitörés 
során estek el. Exhumálásukról a Német 

Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség 
gondoskodott, és földi maradványaikat a 
budaörsi német-magyar katonatemetőbe 
szállították át. Az önkormányzattal egyet-
értésben  az előkerült magyar katonák 
földi maradványai helyben maradnak, és 
a tervek szerint egy olyan körülhatárolt, 
méltó parcellában nyugszanak majd, 
amelynek biztosítják a háborítatlanságát. 

 Az önkormányzat támogatásával a 
Budakeszi Szépítő Egyesület pályázatot 
nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz, 
melyben 1,6 millió forint támogatást 
kér a november végéig magvalósuló 
első ütemben a terep rendezéséhez és a 
tervezéshez. A pályázatot Bánkuti Ákos, 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány kurátora 
készítette. A második ütemre, a hősi 
parcella végső kialakítására 2021 tavaszán 
kerül sor.

honvedelem.hu/Maruzs Roland alezredes/
Iranytu/Fotó: HM HIM

Második világháborúban elhunyt 
katonákat exhumáltak

A Benczúr László 
tervezte budakeszi 
evangélikus templom 
épülete július 22-én 
elérte a legmagasabb 
pontját a torony falainak 
elkészültével, melynek 
örömére a gyülekezet 
július 24-én bokréta-
ünnepet és hálaadást 
tartott Lacknerné Puskás 
Sára lelkész szolgálatá-
val. Szeptember elejére 
pedig kereszt is felkerült 
a templom tornyára.

A Gombos Miklós őrboty-
tyáni harangöntő mestertől 
rendelni tervezett harang 
költsége 2,5 millió forint, 
aminek fedezetére a presbi-
térium gyűjtést indít. 
Az adományokat a Buda-
keszi Evangélikus Temp-
lomért Alapítvány számlá-
jára várják. Az utaláskor 
külön célmegjelölés nem 
szükséges, mivel az a 
működési szabályzat értel-

mében mindenképpen a templommal 
kapcsolatos költségeket szolgálja.

Budakeszi Evangélikus Templomért 
Alapítvány

Bank: OTP BANK Budakeszi
Bankszámla: 11742348-21454033

Adószáma: 18912470-1-13
IBAN bankszámlaszám: 

HU45117423482145403300000000
SWIFT kód OTPVHUHB

Forrás: Budakeszi Evangélikus Gyülekezet 
Fotó: Benczúr László

Budakeszi önkormányzata még februárban 
ötletpályázatot írt ki a nemzeti összetar-
tozás emlékhelyére a trianoni békedik-
tátum 100. évfordulóján. A pályaművek 
szakmai véleményezője Melocco Miklós 
Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett, Kossuth-díjas 
szobrászművész volt. A képviselő-testület 
vele egyetértésben, nagy többséggel a 
Jobb Kor Polgári Egyesület pályázatát 
támogatta: a 2006. augusztus 20-án a 
város keleti határában az egyesület által 
felállított és azóta is gondozott „Minden 
Magyarok Zászlaja” (országzászló) felújí-
tását és az évfordulóval kapcsolatos 
emléktábla elhelyezését. 

A Nemzeti Összetartozás Napján, 
2020. június 4-én, a trianoni diktátum 
aláírásának napján a városháza előtt 
félárbócra eresztették a magyar, a székely 

és a budakeszi lobogót, majd 
délután az Országzászlónál 
emlékezett budakeszi 
közössége. 

A Budakeszi Katonai 
Hagyományőrző Egyesület 
kezdeményezésére az önkor-
mányzattal, a Jobb Kor 
Polgári Egyesülettel és a Buda 
Környéki Székelykörrel együtt 
szervezett megemlékezésen, 
az egykori aláírás időpont-
jában, 16:32-kor a honvéd-
tüzér hagyományőrzők három 
ágyúlövésével emlékeztek 
elszakított nemzetrészeinkre. 

Az évfordulóra készült új országzászlót a 
Budai 2-dik honvédzászlóalj katonai tiszte-
letadása mellett Lackner Pál evangélikus 
püspök, nyug. dandártábornok, protestáns 

tábori püspök áldotta meg. 
„A Magyarországra kirótt 
ítéletet nyilvánvalóan 
halálosnak szánták; nincs 
más nemzet, amely hasonló 
csonkolást túlélt volna. 
Sokan azt gondolták, hogy ez 
Magyarország végét jelenti. 
De – Gárdonyi Géza szavaival 
élve: „a magyar ember olyan, 
mint a kova – minél jobban 
ütik, annál inkább szikrázik!” – 
mondta emlékező beszédében 
dr. Győri Ottilia polgármester. 

Az évfordulóra készülve 
a város videó-összeál-

lítást készített Juhász Gyula: Trianon 
című verséből, melyet száz budakeszi 
polgár szavalt el (https://youtu.be/
wdm2DoOd2wA). Fotó: Bánkuti Ákos

Az országzászló a nemzeti összetartozás emlékhelye

Harangra gyűjt a gyülekezet
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A beruházás alapját a 2014-ben elké-
szült megvalósíthatósági tanulmány 
képezte a Budapest – Balaton kerékpá-
ros útvonal fejlesztéséről. 2017-2019. 
között elkészültek a részletes tervek 
és beszerezték az építési engedélyeket. 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 2019-ben nyílt közbeszerzési eljá-
rást írt ki, amit a KM Építő Kft. nyert. 
A kivitelező feladata a kiviteli tervek 
elkészítése, majd a jóváhagyott ter-
vek alapján a kerékpárút teljes körű 
megépítése, jelen esetben Budaörs – 
Törökbálint – Biatorbágy közigazgatási 
területén.

A biatorbágyi szakaszon 2x1 haladósá-
vos önálló kerékpárút, illetve elválasztás 
nélküli gyalog- és kerékpárút lesz 3,30 m 
szélességben. A kerékpárút a régi vasút 
nyomvonalán halad, majd a biatorbágyi 
viadukton átvezetve az Ybl Miklós sétá-
nyig tart, ahol a kerékpárút a meglévő 
burkolt úthoz csatlakozik. 

A budaörsi szakaszon 452 m hosszú, 
3,30 m széles önálló kerékpárút készül a 
Kamaraerdei park területén, a gyalogsé-
tány keresztezése eltérő textúrájú burko-
lattal, a Beregszászi-Kolozsvári-Seregély 
utcai körforgalom után a Kamaraerdei 
park gyalogsétányával párhuzamosan, de 

attól zöldsávval elválasztva. A park végénél 
a Temető utcán a hídon áthaladva 86 m 
hosszon kerékpáros nyomot festenek fel. 

Biatorbágyon a Budapest-Balaton 
kerékpárút mellett, az etyeki út és a 
halastavak közötti 3,2 hektáros kiszá-
radt nádas és rét területen erdősítésbe 
kezd a Fistók-Legitim Kft. az Erdőmester 
Szövetkezettel közösen. 28 ezer őshonos 
fát és 2,2 ezer cserjét telepítenek idén 
ősszel. Augusztus 24-től október 15-ig 
terület-előkészítő fakitermeléssel és cser-
jeirtással a nem őshonos fa- és cserjefajok 
terjedését szorítják vissza az erdőtörvény-
nek megfelelően. 

Épül a Budapest – Balaton kerékpárút

Járási hírek

Magyarország legfontosabb erőforrása 
az ember, ezért a tehetségek gyarapítása 
közös feladat – hangoztatta Novák 
Katalin család- és ifjúságügyi állam-
titkár augusztus 24-én Budapesten, a 
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért és 
a Tehetségbarát önkormányzat díjának 
átadóján.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára   elmondta: a Nemzeti 
Tehetség Programban évente több mint 
hárommilliárd forintból 350 ezer tehet-
séges fiatalt támogatnak.  Ez az összeg 
jövőre 3,6 milliárd forintra nő. Az adójuk 

egy százalékát a programnak felajánló 
magyarok száma közel 300 ezerhez.  Az 
idén először meghirdetett Stipendium 
Peregrinum ösztöndíj részeként tizenki-
lenc tehetséges fiatal tanulhat külföldi 
egyetemen az állam segítségével.

A Tehetségbarát önkormányzat-díjat 
olyan önkormányzatok nyerhetik el, 
amelyek folyamatosan segítik a tehet-
séges fiatalok felkutatását, támogatását, 
és példamutató együttműködést folytat-
nak a tehetséggondozó szervezetekkel. 
A kitüntetést idén Budakeszi, Zalaegerszeg, 
Biatobágy, Zirc, Kaposvár és Páty önkor-
mányzata kapta.  

(MTI)

Budakeszi, Biatorbágy és Páty 
tehetségbarát önkormányzat

Már Budaörsön az 5G
Több tucat új állomás bekapcsolásával 
az április 9-i indulás óta már 23 telepü-
lésen elérhető a Magyar Telekom ötödik 
generációs (5G) mobilszolgáltatása. 
Az év végéig tovább növelik a lefedett-
séget.

A Telekom hálózatán az 5G szolgál-
tatás Budapest, Budaörs, Zalaegerszeg, 
Debrecen, Kecskemét, Szeged és 
Szombathely bizonyos részein, emellett 
a balatoni régió 16 településén – 
Siófokon, Tihanyban, Balatonalmádiban, 
Balatonberényben, Balatonföldváron, 
Balatonfüreden, Balatonlellén, Balaton-
máriafürdőn, Balatonszabadi-Sóstón, 
Fonyódon, Gyenesdiáson, Balatonfeny-
vesen, Keszthelyen, Vonyarcvashegyen, 
Zamárdiban és Hévízen – részlegesen 
érhető el. A szolgáltatás 5G-képes készü-
lékkel és arra alkalmas havidíjas csomaggal 
használható a lefedett területeken.  (MTI)

Bővül a Gólyafészek 
bölcsőde Biatorbágyon 

Két csoportszobával bővül az intézmény, 
miután 159 millió forint támogatást nyert az 
önkormányzat a Pénzügyminisztériumtól, 
melyet a település költségvetéséből 72 
millió forintnyi önrésszel egészítenek 
ki. Így a 231 millió forintos beruházás 
104 gyermek befogadását teszi lehetővé. 
A csoportok mindegyike a korcsoportnak 
megfelelő játszóteret kap homokozóval, 
rugós játékokkal, fixen telepített fajáté-
kokkal és időszakos pancsolókkal. 

A bővítés miatt az önkormányzat a 
Napsugár játszóteret a jelenlegi helyéről 
átköltözteti a Rákóczi utca és Petőfi köz 
kereszteződésének túloldalára.

Elhunyt Balassa János 
Augusztus 2-án, életének 64. évében elhunyt 
Balassa János építész, a Biatorbágy Város 
Értéktár Bizottságának tagja, a Kávéházi esték 
szervezője, szenvedélyes városvédő. Augusztus 
15-én Vörösberényben helyezték örök nyuga-
lomra. Közéleti tevékenysége elismerése és 
megbecsülése jeléül Biatorbágy önkormányzata 
saját halottjának tekinti.

Új parkolók
Szeptember 1-jétől használhatók a Sándor-
Metternich-kastély környezetében épült autópar-
kolók. A beruházással a Petőfi közben kilenc, a 
Rákóczi utcában negyvenhat új parkolót adtak át. 
A bölcsőde előtti és melletti összesen huszonöt hellyel 
együtt nyolcvan parkoló áll az itt leállni szándékozók 
rendelkezésére.

Babazászlók 
Biatorbágyon is

Biatorbágy önkormányzata is csatlakozott 
a Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom kezdeményezéséhez, s 
Babazászlókat függesztett  a városháza 
bejárata fölé, melyekkel köszöntik az idén 
született 61 kislányt és 72 kisfiút szüle-
ikkel együtt, hiszen a család az alapja a 
nemzet gyarapodásának.

Magyar Falu Program 
Herceghalomban

A Magyar Falu Programjában az önkor-
mányzat 30 millió forintot nyert a Füzes 
utca aszfaltozására és 31,3 millió forintot 
a Kulturális Egyházi Központ korszerűsí-
tésére. Még el nem bírált pályázataikkal 
az óvoda és az orvosi rendelő korszerűsí-
tésére, valamint a játszóterek felújítására, 
építésére igényeltek támogatást.
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Kistarcsán zarándokvezető-turistave-
zető képző központ, Hévízgyörkön 
zarándok-turista pihenőhely létesül, 
Perbálon a hálózatos turizmushoz 
kapcsolódó, kulturált turistapihenő, 
konferenciaterem, valamint kiállító-
hely épül.

Pest Megye Közgyűlése még 2019 
áprilisában döntött a Mária út Pest megyei 
szakaszához kapcsolódó fejlesztésekről 
400 millió Ft támogatási igénnyel. 

A 2020. júliusi ülésükön az építőipari 
költségek növekedése miatta az eredeti 
támogatási igényt 437 millió forintra 
módosította.

Perbálon a tervek szerint a római 
katolikus plébánia épületét egy új szárny-
nyal kiegészítve kétszintessé alakítják. 
A földszinten helytörténeti kiállítás és a 
Mária út zarándokutat bemutató inter-
aktív kiállítás elhelyezése érdekében 
200 m2-es területen 3 szoba épül, amelyet 
mobil falak választanak el, hogy a helyi-

ségek összenyithatók legyenek. Ugyanitt 
férfi, női és mozgáskorlátozott mosdók, 
zuhanyzók és mosdó, míg az emeleten 
30 m2-es szoba a turisták pihenését 
szolgálja majd. A plébánia már meglévő 
szárnyában konyha és további vizes-
blokkok szolgálják ki a rendezvényeket. 
A bakancsos turisták mellett a kerékpá-
rosok és a lovasok ellátására is alkalmas 
építmények (kerékpártároló, lovaknak 
fedett szín) várhatók. 

forrás: pestmegye.hu

Fejlesztések a Mária út Pest megyei szakaszán

Járási hírek

A Sparé a perbáli Zimbo
A svájci Bell Food, a Zimbo 
hústermékek magyarországi gyártója 
bejelentette, hogy perbáli gyárát 
eladja a Spar-csoportnak. A tranzakció 
zárását idén október 31-re tervezik. 
A Spar megerősítette, hogy már csak a 
Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására 
várnak. A részletekről, így a vételárról 
is, üzleti titokra hivatkozva nem 
közöltek semmit. A Sparnak van még 
két magyarországi gyára: Bicskén a 
Regnum hústermékeket készítik, Üllőn 
pedig salátát és szendvicseket. 

forrás: mmonline.hu

Elhunyt Molnár Zoltán
Életének 94. évében 
elhunyt Molnár Zoltán 
(1926. Püspökladány) 
perbáli tanító. 
Tizennyolc évesen 
magyar katonaként 
megjárta a szibériai 
munkatáborokat, édes-

apjával együtt, aki a megpróbáltatásokat 
nem élte túl. 1948 óta tanít, 1965 óta 
Perbálon. Amatőr helytörténészként neki 
köszönheti Perbál az iskola, a sportkör 
és a község történetét. 1967 óta minden 
évben egy kötetbe rendezte a falu az 
évi krónikáját. „Példa volt, aki okított, 
nevelt, nem csak az iskolában, nem csak 
a tanórákon és nem csak a szavaival, 
hanem minden élethelyzetben, egész 
életével.” – búcsúztak tőle pedagógus-
társai. De nem csak Perbálon játszott 
meghatározó szerepet a közösség életében. 
Alapító tagja és állandó résztvevője 
volt a Püspökladányból Elszármazottak 
Társaságának, ahol mozgalmas és tanul-
ságos életét szintén számon tartják.

Rendészeti ügyfélfogadás Pátyon
Az önkormányzati rendészeti irodán, a 
Kossuth L. u. 99. alatt szeptember elsejé-
től, hétköznap 11-13.00 óra között ügyfél-
szolgálat működik. Előzetes bejelentkezés 
szükséges a kozteruletfelugyelo@paty.hu 
vagy a hermann.gabor@paty.hu címen, 
esetleg a +36-30-207-1777 telefon-
számon.

Új igazgató a Bocskaiban
A 450 fős gyermek-
létszámmal és 33 fős 
tantestülettel működő 
és lovaskultúra-oktatásra 
szakosodott  Bocskai 
István Magyar-Német 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
új igazgatója Fenyvesi Zsolt, 39 éves, 
három gyermekes családapa, informatikus, 
gyógytestnevelő, hegymászó, mozgáste-
rapeuta. A Pedagógiai Szakszolgálat 
Budakeszi Tagintézményénél állt alkal-
mazásában, mint utazó gyógytestnevelő 
már heti egy napot tanított a Bocskaiban. 
A felesége is pedagógus, francia-történelem 
szakos a budafoki református iskolában.

Kitüntették 
a pátyi fogorvost

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti állam-
titkára és Fekete Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának kultú-
ráért felelős államtitkára állami kitün-
tetéseket és miniszteri kulturális díjakat 
adott át nemzeti ünnepeink, március 15. 
és augusztus 20. alkalmából Budapesten, 
a Pesti Vigadóban. 

Szabó Valéria fogorvos, a pátyi 
Naplemente Idősek Otthona veze-
tője, tulajdonosa a Magyar Ezüst Érdem-
kereszt polgári tagozat kitüntetésben 
részesült.  (MTI)

Március 26-án, életének 72. évében 
elhunyt Turányi Gábor Ybl-díjas építész 
(1984), a Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) rendes tagja, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem (MOME) profesz-
szora. Nem csak a zsámbéki ostyaüzem, 
de a visegrádi erdei iskola épülete is az 
ő munkája. 

1990 és 1995 között készült a visegrádi 
erdei iskola épülete, amelyért Földes 
Lászlóval és Göde Andrással Pro 
Architectura-díjban részesült.  1995-től 

magántervezőként készítette el Simon 
István építésszel együtt a herendi Porcelán 
Múzeum, a zsámbéki ostyaüzem, a 
veszprémi Vass-gyűjtemény és a budapesti 
Roosevelt 7/8 Irodaház terveit. Az utóbbi 
évek munkái közül kiemelkedik a Csörsz 
utcai Sportmax2 épülete, a Kopaszi-gát 
rehabilitációja, melyet 2009-ben Budapest 
Építészeti Nívódíjjal tüntettek ki, valamint 
a Simplon Udvar lakóépület, amelyért 
2010-ben Pro Architectura-díjat kapott.

Turányi Gábort az MMA saját halott-
jának tekinti.  (MTI)

Elhunyt a zsámbéki ostyaüzem tervezője

Sambucus Choral: 
énekelj velünk!

Zsámbéki és környékbeli énekelni 
vágyókat várnak a Zsámbék latin nevét 
viselő, új kórusba, melyet a Zsámbéki 
Közművelődési Intézet és könyvtár próba-
helyszínnel támogat. Ha szeretnél egy 
kiemelkedő színvonalú csapat tagja lenni, 
csatlakozz! A kottaolvasási ismeret előny. 
Az alakuló ülést 2020. szeptember 15-én 
19 órakor tartották a zsámbéki ifjúsági 
házban (Magyar u. 5.). Próbákat heti két 
órában terveznek.

A kórus a 15 éves Filmhatás Csoport 
keretein belül alakul a Filmhatás alapítója, 
S. Halász Károly, Zeneakadémiát végzett 
karnagy és zeneszerző művészeti vezetése 
alatt.

Új körforgalom 
Nagykovácsiban

Szeptember 4. óta 
használható a Bánya 
– Szeles – Kaszáló 
utcák kereszteződé-
sének körforgalma. 
A környezetének ren-
dezése még zajlik, 
a teljes befejezésig 
20 km/h-s sebesség-
korlátozás érvényes. 

Indul a Páty Kártya!
A Páty Kártyát 2020. július 1-től lehet 
igényelni, melyet az ország egész területén, 
több mint ezer helyszínen elfogadnak. 
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Az új hatcsoportos nemzetiségi 
nyelvet is oktató óvoda Budajenő 
igazgatási és oktatási központjának 
részeként készült el a községháza, az 
általános iskola és a Makovecz-
stílusú tornacsarnok  mellett a műem-
léki skót bencés apátság 
bázisán. 2018-ban elnyerték az elérhető 
maximumot, 420 millió forint állami 
támogatást kaptak, amellyel sikerült 
megvalósítani a 662 millió forintos 
beruházást. 

Budai István, Budajenő polgármestere 
a szeptember 4-i átadón elmondta: az 
óvodaépítéshez az önkormányzat megvá-
sárolta 28 millió forintért a Papkert 
melletti családi házat. A tervezéssel a 
tornaterem tervezőjét, a budajenői 
Kuli László építészt bízták meg. Az új 
épülettel négyről hat csoportra, azaz 
120-ról 150 férőhelyre bővült az óvoda. 
Budajenőn kimagasló a gyermekvállalási 
hajlandóság, egyre nő a 3-5 gyermekes 
családok száma. Jelenleg 178 hét év alatti 
gyermeket tartanak számon. Idén eddig 
öt gyermek született, az év végéig még 18 
gyermek születését várják. Terveik szerint 
még  két tanteremmel bővítik az iskolát, 
s ezzel hosszabb időre befejeződhet a 
falu igazgatási-oktatási központjának 
alakítása.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 

felelős államtitkára kiemelte, hogy 
Budajenő történetében, a templomépítést 
kivéve, nem volt még ekkora beruházás. 
Hozzátette, mindehhez jó gazdálkodá-
sával, komoly önrésszel járult hozzá a 
település is. Kétféle gazdálkodással 
próbálták meg az önkormányzatok 
teljesíteni az emberek elvárásait: vagy 
hitelekből próbálták meg finanszírozni 

a szükséges fejlesztéseket, vagy 
spóroltak és pályáztak, vállalva, hogy 
a fejlesztések később valósulnak meg. 
A kormány átvállalta az eladósodott 
települések adósságait és támogatta az 
adósságot nem vagy csak kismértékben 
felhalmozó települések fejlesztései terveit, 
mint Budajenőn is – mondta az állam-
titkár.

Az ünnepségen részt vett még Menczer 
Tamás, tájékoztatásért és Magyarország 
nemzetközi megjelenítéséért felelős állam-
titkár, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő és Szabó István, Pest megye 
közgyűlésének elnöke, aki a budajenői 
Magtárban a gyergyói fotóklub vándor-
kiállítását nyitotta meg Kolcsár Béla, a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ vezetőjével közösen.

MTI/Iránytű/fotók: Koós Hutás Katalin

Elkészült az új óvoda Budajenőn

Járási hírek

Elhunyt Dékány Margit
Életének 75. évében, hosszú betegség után 
elhunyt Dékány Margit Pro Architectura-
díjas tájépítész, keramikus művész – írta 
a Tájépítészek Facebook-oldal. A tehet-
séges tájépítész és kerttervező munkája 
volt a Budajenői temető rendezése és a 
papi sírkert rekonstrukciójának tervezése.

Sport- és egészségnap keretében 
szeptember 5-én átadták az óvoda és 
az iskola melletti, 25 x 45 méteres 
küzdőterű új sportcsarnokot. Az ünne-
pélyen jelen voltak a környékbeli 
polgármesterek mellett Csenger-Zalán 
Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, 
a finanszírozó beru-
házó Magyar Labdarúgó 
Szövetségtől (MLSZ) 
Roskó Zoltán operatív 
igazgató és Dunai Antal 
szakmai ügyekért felelős 
alelnök.

Deltai Károly, Telki polgár-
mestere kifejtette: hosszú tárgyalási és 
tervezési folyamat eredménye, hogy a 
MLSZ beruházásában megépülhetett, 
ráadásul az eredeti elképzeléssel ellen-
tétben egy impozáns és jóval nagyobb 
volumenű épület készült el, amely a község 
arculatához illeszkedő, minden igényt 
kielégítő csarnok a kivitelező Ívcsarnok 
Kft.-nek és Láris Barnabás főépítésznek 
köszönhetően. A polgármester köszönetét 
fejezte ki továbbá a helyi civil közös-
ségnek, akik segítették a közös cél megva-
lósulását, a képviselőtársaknak a kitar-
tásért és együttműködésért, valamint a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak a szívós 
és kitartó háttérmunkáért.

Az utóbbi hónapok telki sikereihez 
tartozik még, hogy befejeződött az 
óvoda felújítása, az iskola bővítésének 

második üteme. Nyertek 
szabadtéri sportszereket, 
közterület-gondozáshoz 
szükséges eszközöket. 
Elindult a könyvtár, 
működik a közösségi ház. 
A Magyar Falu Program-

ban megjelent, százszázalékos támogatást 
nyújtó pályázatok szinte mindegyikén 
indult az önkormányzat. telki.hu

Sportcsarnokavató fesztivál Telkiben
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Altalena Zenei Fesztivált 
tartottak Telkiben

Lakáskoncertekkel, kerekasztal-beszél-
getésekkel és mesterkurzusokkal várta 
közönségét az Altalena Zenei Fesztivál 
augusztus 5-10-ig Telkiben. A programot 
hét éven át a nyugat-magyarországi 
Bozsokon rendezték, idén először 
Telkiben, az Alsó Orgona utca 137. alatt.

A fesztivál meghívottjai között szerepelt 
Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, 
Fejérvári Zoltán, Berecz Mihály és Balog 
Alexandra zongoraművész, Varga István 
csellóművész, Székely Kristóf zongora-, 
Balog Gabriella és Orbán-Katona Ágnes 
fuvolaművész. Dukay Barnabás zenetör-
téneti előadást, Berecz András és Berecz 
István népművészeti estet tartott. 
A mesterkurzusokat Fejérvári Zoltán 
(zongora), Varga István (cselló), Korondi 
Anna (ének) és Belák Erzsébet (zongora) 
tartotta.  (MTI/Iránytű)

Könyvtár nyílt Telkiben
Június 9-én próbaüzem indult a Kodolányi 
János Közösségi Ház és Könyvtár kister-
mében. Az első három hétben már 43-an 
regisztráltak, és a gyerekkönyvek szinte 
teljesen elfogytak. Június 23-a óta már 
személyesen is be lehet jönni az épületbe 
és válogatni a könyvek között, június 
30-án reggel pedig hivatalosan is megnyi-
totta kapuit a telki bibliotéka.

Nyitva tartás: hétfő szünnap; kedd, 
szerda 9-12; csütörtök, péntek 14-17

A könyvtáros Fucskár Erika. További 
információk: www.telki.hu/konyvtar 
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Állampolgári bejelentés 
alapján végeztek feltárást 
augusztus elején a 
Pest megyei Sülysáp 
határában a Honvédelmi 
Minisztérium (HM) 
Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum hadisírgon-
dozói. Egy szemtanú 
szerint ugyanis a szántóföldön magyar 
katonákat temettek el az 1944. 
novemberi harcok után. A lakosság 
segítségét kérik az azonosításhoz.

1944 novemberének közepén az 1/I. 
ejtőernyős zászlóalj katonái voltak 
védelemben a térségben. Parancsnokuk a 
Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel 
kitüntetett Tassonyi Edömér őrnagy 

volt. Az ejtőernyősök 
több szovjet támadást 
is megakasztottak az 
Isaszeg és Sülysáp közötti 
területen. A korabeli 
veszteségi nyilvántartás 
szerint 1944. november 
15. és november 22. 

között a zászlóalj állományából 42-en 
haltak hősi halált az Attila védvonal előte-
rében. A hősi halott katonákat, vélhetően 
a harcok elmúltával, a haláluk helyén 
temette el a lakosság. A sírleletek között 
ejtőernyős jelvényt, és egy jegygyűrűt is 
találtak a hadisírgondozók, a gyűrű belső 
felén „1942 Esztike” felirattal. Mivel 
a katonák beazonosításához szükséges 
azonossági jegytok nem került elő, így 
csak a gyűrű tulajdonosának megismerése 
segíthet a hős katonák kilétének kideríté-
sében. forrás:HM/Maruzs Roland

Katolikus templomoknál szokás 
a Historia Domus-ok folyamatos 
vezetése, a templom életének, fontos-
abb eseményeinek naplózása. Makkos 
Mária kegyhelytörténeti trilógiá-
jának harmadik kötete, az 1951-1996 
között írt Historia Domus a budapesti 
52. Eucharisztikus Kongresszus tiszte-
letére jelent meg.

A trilógia megjelent három kötete:
1. Prothocoll (1748-1784) – Partheneum 

Nemus Szerző: László trinitárius atya. 
A csodatevő tölgy őrzői. Megjelent: 2018

A Mária-kegyhely latin és kis részben 
német nyelvű forrásművének egyikét, a 
Prothocollt, mint történelmi értékű naplót 
a makkosi kegyhelyet őrző és kezelő 
trinitárius rend szerzetesei jegyezték le. 
Az irodalmi műnek szánt Partheneum 
Nemus-t a rend egyik szerzetese, „a 
Szent Istvánról nevezett László atya” 
írta 1778-ban. A majd negyed évezrede 
szunnyadó két irat magyar nyelvű 
közkinccsé válása Bednárik Györgynek 
(aki latinból fordított) és fiának, Bednárik 
Jánosnak (aki a könyv szerkesztője, a 
bevezető tanulmány és a jegyzetek 
szerzője, a német forrásszövegek fordítója) 
köszönhető.

2. Makkos Mária – Maria Eichel (XVII-
XXI. század, magyar-német nyelven). 
Szerzők: Salamin András, Herein Mária. 
Megjelent: 2019

A 412 színes oldalon 546 képpel 
gazdagon illusztrált magyar és német 

nyelvű monográfia 1494-től napjainkig 
tekinti át a kegyhely történetét.

3. Historia Domus – Makkos-Mária 
(1951-1996). Szerzők: Tamás János 
jezsuita atya, és további négy jezsuita és 
három domonkos atya. Megjelent 2020 

E „háztörténet” az 1951-1996 évek 
legfontosabb kegyhelytörténeti esemé-
nyeket tartalmazza. 

A makkosmáriai kegytemplom 
1949-1950-es újjáépítése után a szervita 
rend tagjai gondoskodtak a kegyhely 

fenntartásáról. Shvoy Lajos megyés-
püspök még 1938-ban bízta a rendre 
a kegytemplom újraépítésének feladatát, 
illetve a kegyhely gondozását. Már a 
templom felépítése alatt kerestek olyan 
atyát, aki hosszú távra vállalná a kegyhely 
gondozását, ám a felkértek nem vállalták, 
míg végül Dr. Németh László akkori 
egyházi kancellár azt javasolta: „Van egy 
jezsuitánk, annak engedelmeskedni kell, 
küldje a püspök atya azt, az menni fog!”

E javaslat alapján 1951. november 
23-án került Tamás János jezsuita atya 
Makkos Máriára vezető lelkésznek. 
Megérkezése után mindjárt megkezdte 
a Historia Domus folyamatos vezetését 
olyan részletességgel és alapossággal, hogy 
a napló kortörténeti műnek is tekinthető 
a szerzetesrendek megszüntetésének, a 
„szétszóratás”, az egyház-üldözés, a „prole-
tárdiktatúra” dühöngésének időszakáról. 
Benne Tamás atya – a jezsuiták „titokban 
tartott” provinciálisának – letartóztatá-
sával, az ÁVO (Államvédelmi Osztály) 
akcióival, a szervita testvérek áskálódá-
saival, a kommunista hatalom kezdeti 
időszakának borzalmaival... és mindennel, 
ami ma már történelem, és amit át kell 
adni az utókornak tanulságul. A feljegy-
zéseket naprakészen vezette egészen a 
megbízatásának 1985. november 23-i 
visszavonásáig.

Az első kötet jelenleg nem kapható. 
A másik két kötet Salamin Andrástól 
megvásárolható, akinek az elérhetősége a 
szerkesztőségünktől elkérhető.

Makkos Mária – Historia domus (1951-1996)

Járási hírek

Ejtőernyős hősöket azonosíthat a jegygyűrűkatonahoseink.
militaria.hu

Mostantól az interneten mindenki 
számára hozzáférhető, kutatható az 
I. világháborúban hősi halált halt, 
megsebesült és hadifogságba esett 
magyarországi katonák adatbázisa. 
A katonahoseink.militaria.hu oldalt 
szeptember 14-én mutatta be a 
Honvédelmi Minisztérium (HM) 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 
Németh Szilárd, a HM parlamenti 
államtitkára, Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára és Schmidt Mária, 
a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

A 2010-es évek elején, közeledve az 
I. világháború kitörésének 100. évfor-
dulójához, egyre nagyobb lett a társa-
dalmi és szakmai igény egy mindenki által 
hozzáférhető, szabadon kereshető on-line 
adatbázis létrehozására. Ez lett a „Magyar 
katona áldozatvállalása a nagy háborúban” 
projekt, azaz a hősi halált halt, megse-
besült és hadifogságba esett magyarországi 
katonák adatbázisa, amelynek összeál-
lítása 2012-ben kezdődött a Honvédelmi 
Minisztérium és a centenáriumi emlékbi-
zottság támogatásával, a Magyar Nemzeti 
Levéltár, a megyei és külföldi levéltárak 

segítségével. Egész Európában egyedülálló 
vállalkozással, több mint nyolc évig 
tartó digitalizáló és feldolgozó munkával 
összesen 1 538 818 magyar honosságú 
katona adatsorát tartalmazza az oldal.

Az adattár jelentős társadalmi érdek-
lődés mellett a családfakutatók, a hadtör-
ténet, a társadalomtörténet, valamint 
a szociológia iránt érdeklődők számára 
értékes kutatási anyagot biztosíthat.

ldön magyar 
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Az aranykocsi újjáépítése 2010-2020
Budapesten 1938-ban rendezték meg a 
34. Eucharisztikus Világkongresszust, 
ami egybeesett Szent István királyunk 
halálának 900. évfordulójával. A két 
ünnep közös csúcspontja a Szent Jobb 
országlátása volt, amely a felekezetek 
fölé emelkedve a nemzeti egységre való 
törekvés jelképe lett. A Szent Jobb 
szállításához egy gazdagon díszített, 
különleges műszaki megoldásokat 
megvalósító vasúti kocsit építtetett 
mindössze négy hónap alatt a püspöki 
kar és a MÁV, mely a magyar tervező- 
és díszítőművészet, s a magyar ipar 
remeke volt.

Az aranyvonat egy gőzmozdonyból és öt 
kocsiból állt: az egyházi és világi méltó-
ságokat szállító 2-2 luxuskocsi között a 
bizánci stílusban díszített aranykocsi, 
amit a MÁV Dunakeszi Főműhelye egy 
négytengelyű poggyászkocsijából alakított 
ki. Arany, ezüst, bíbor, zöld színben 
pompázó, gazdagon díszített 
oldalait a magyar szentek: 
István, Gellért, Imre, 
Gizella, Margit, Mór, László 
és Erzsébet alakja díszí-
tette, mindkét oldalán az 
1038–1938 évszámok és az 
uralkodói erények: hatalom-
bölcsesség-igazságosság- 
felelősség hirdették a szent 
király jubileumát. A kocsi 
tetején négy angyal közt a 
Szent Korona este kivilá-
gított mása. A kétoldalt 
üvegfalú díszteremben egy 
rezgéscsillapító állványon 
a koronaőrök őrizte, megvilágított Szent 
Jobb utazott, hogy ott is jól lássák, ahol 
csak áthaladt a vonat.

1938 és 1942 között összesen huszonkét 
magyar várost látogatott meg a Szent 
Jobb, ahol az aranyvonat nemcsak megállt, 
hanem az ereklyét a városban közszemlére 
téve tisztelegtek előtte. Az érintett 
helységek száma ennek a többszöröse volt. 
A pontos menetrend szerint meghatározott 
útvonalon közlekedő vonat az állomá-
sokon lépésben haladt át, s a lakosság 
fedetlen fővel, térden állva köszöntötte 
a Szent Jobbot, amelyet csak a kocsi 
üvegfalán át láthatott.

1944 után az aranykocsi sorsáról 
kevés biztosat lehet tudni. Egy cikkünkre 
beérkezett olvasói levélben egy MÁV 
műszaki felügyelő mesélte el, hogy 1945 
februárjában Dunakeszin jelen volt 
az aranykocsi átalakításánál. A kocsi 
a háborút viszonylag jó állapotban, de 
teljesen kifosztva vészelte át. Az angyalos 
Szent Korona még fenn volt a tetején, 
amit első lépésként azonnal levertek 
egy kalapáccsal. Műhelyvagonnak alakí-
tották át, így sötétzöldre festették. A nagy 
oldalajtót úgy hasznosították, hogy egy 
karusszel esztergát helyeztek el a Szent 
Jobb helyén. A szerelvény néhány héttel 

később Tatabánya térségében egy bombá-
zásban semmisülhetett meg.

2010 novemberében a Magyar Királyi 
Koronaőrök Egyesületének elnöke, Woth 
Imre és Nagy László, aki családi szálakkal 
is kötődik az egykori koronaőrséghez, 
azzal keresték meg a Budakeszi Kultúra 
Alapítványt, hogy legyünk partnerek az 
aranykocsi újjáépítésében. A felkérést 
elfogadtuk.

Alapítványunk legfontosabb feladata az 
újjáépítésben az volt, hogy az aranykocsi 
küldetésének meghatározása mellett 
megtaláljuk és együttműködésre 
bírjuk az abban érdemben részt venni 
tudó feleket, s ezzel lehetővé váljon a 
kivitelező, a projektgazda és a későbbi 
kezelő megtalálása.

Az aranykocsit nem szobornak 
szántuk, hanem a XXI. század követel-
ményeinek megfelelően reprezentatív 
vasúti szerelvénybe fogatolható és 
120 km/h-s sebességgel közlekedni 

képes díszvagonnak, amely olyan színvo-
nalat képvisel, hogy méltó legyen a 2021. 
évi budapesti eucharisztikus világkongresz-
szuson, 2038-ban a Szent István-év ünnep-
ségén vagy zarándokvonatok részeként 
szent helyeken megmutatkozni.

A MÁV vezetése megkerülhetetlen ebben 
a projektben. A tervezésben és a kivitele-
zésben az eredeti építő, a ma is működő 
Dunakeszi Járműjavító szerepe kézen-
fekvő. A szakmai felügyelet, a történeti 
hitelesség biztosítására Magyarország első 
és legjelentősebb országos múzeumát, a 
Magyar Nemzeti Múzeumot kértük fel. 
A díszvagon kezelésére a legalkalmasabb 
a Magyar Vasúttörténeti Park, amely 
számtalan vasúti nosztalgiajárművet újít 
fel és kezel, megfelelő műszaki feltételekkel 
rendelkezik a tárolásához, őrzéséhez, 
karbantartásához és közlekedtetéséhez, s 
akikkel az Isonzó expresszek szervezésekor 
már jó együttműködést alakítottunk ki. 
A civil kapcsolat a Magyar Koronaőrök 
Egyesülete, akiknek elhivatottsága és 
összegyűjtött emlékei nélkülözhetet-
lenek voltak. A vasútszakmai kulcsember 
Zákonyi Gyula vasúti kocsi mérnök volt, 
akit már évtizedek óta foglalkoztatott az 
aranykocsi újjáépítése és több mint ötven 
felújítás volt már a háta mögött. 2016-tól 

2018-ig Zákonyi Gyula volt az újjáépítés 
műszaki ellenőre.

Az együttműködés fáradhatatlan motorja 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány munka-
csoportja volt Herein Gyula vezetésével.

2010 és 2016 között az alapítvány az 
újjáépítés szereplőinek és feltételeinek a 
megszervezésével foglalkozott. 2016 nyara 
és 2018 augusztusa között a Magyar 
Nemzeti Múzeum keretein belül szintén 
az alapítvány szervezésében már zajlott 
az újjáépítés. 2018 augusztusában a 
már szerkezetkész kocsit dr. Mészáros 

Balázs kezébe tettük le, akit 
akkor neveztek ki a projekt 
menedzserének. A befejezés 
már a múzeum szakértőinek a 
munkája.

Az alapítvány szerepe 
kiemelkedő volt a projekt 
egyben tartásában és megva-
lósításában. Ebben megha-
tározó segítséget kaptunk 
Granasztói György történész-
professzortól és Klinghammer 
István a Magyar Corvin-lánc 
Iroda vezetőjétől, mint 

miniszterelnöki megbízottaktól, és Szabó 
Mihálytól, az alapítvány támogatójától, 
akik lobbitevékenységének köszönhetően 
állt a Magyar Nemzeti Múzeum rendel-
kezésére az újjáépítéshez szükséges finan-
szírozás.

Ezen felül az alapítvány szerepet vállalt 
a díszítő festés előkészítésében, az eredeti 
részletek kidolgozásában, még a Magyar 
Nemzeti Múzeum szakembereinek 
bekapcsolódása előtt. Erre saját forrásból 
egymillió forintot költött. 

A Szent Jobb ereklyetartóját tartó 
rezgéscsillapító váz megépítése szintén az 
alapítvány vállalása. Stefkovics Gergely és 
Szalai Enikő, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Gép- és Formatervező Tanszékének fiatal 
diplomásainak tervei alapján a gyártást és 
összeszerelést Zákonyi Gyula vasúti kocsi 
mérnök és Ugron István lakatosmester 
végezte el. Mindannyian alapítványi 
támogatásként dolgoztak. Az anyagkölt-
ségre és speciális megmunkálási művele-
tekre 300 000 Ft-ot költöttünk.

Az elkészült díszvagont 2020. augusztus 
20-án mutatta be a Magyar Nemzeti 
Múzeum, a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
és a Magyar Koronaőrök Egyesülete a 
Magyar Vasúttörténeti Parkban.

Koós Hutás Katalin alapító

Budakeszi hírek

Balázs kezébe tettük le, akit

Nagy László gyűjteményéből
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A 2020/2021. tanév a budakeszi 
Széchenyi István Általános Iskola (SZIA) 
számára a megújulásról szól. Szerkezetileg 
átalakult, tagozatai átszerveződtek, 
innovatív módszertant vezettek be, amely 
a gyermek egyéniségét helyezi előtérbe 
Bódi Zsuzsanna igazgató irányítása alatt. 

A 16 tantermes, 3600 m2-es, Makovecz-
stílusban épült új épület a 800 m2-es 
tornacsarnokkal már az előző tanévkez-
désre elkészült. Így már három helyszínen 
folyik az általános iskolai oktatás. A Petőfi 
utcában működik a Napraforgó tagozat, 
ahol a nem integrálható, speciális nevelési 
igényű gyerekkel foglalkoznak két hat 
fős csoportban. Az Árpád fejedelem úti 
új épületben fő szabály szerint a felső 
tagozatos osztályok tanulnak, míg a 
Knáb János utcaiban az alsó tagozatos 
osztályok, a SZIA+, akik az épületet 
megosztva használják az ettől a tanévtől 
induló német nemzetiségi iskolával, a 
WudiSulival.

ÁLLAMI KÉTTANNYELVŰ 
OKTATÁS

A kéttannyelvű oktatás évfolyamonként 
két párhuzamos osztályban két formában 
működik. Az egyik változat azt jelenti, 
hogy az általános tanterven felül hetente 
+4 angolóra csoportdwbontásban, magyar 
anyanyelvű angol tanárral, +1 angol óra 
anyanyelvű angol tanárral, +3 angol 
tantárgyi óra (testnevelés, rajz, technika 
vagy ének). A másik változatban ugyanez, 
csoportbontás nélkül úgy, hogy minden 
tantárgyi órán egy anyanyelvi angol tanár 
is benn van. Ez a Bilingual két tanítási 

nyelvű oktatás a Szőlőtő Kéttannyelvű 
Oktatási Alapítvánnyal együttműkö-
désben.

SZIA+
Az idegennyelv oktatásában kevésbé, 
inkább a művészeti oktatásban érdekelt 
osztályok a régi- új arculatba, a SZIA+-ba 
illeszkednek bele. A korábbi művészeti 
osztályokhoz hasonlóan sok tánccal, 
mozgással, tájfutással, művészekkel 
szervezett irodalomórákkal, hangsúlyos 
zenei oktatással, kórusénekléssel, a 
Mezei Mária Művészeti Iskola tanáraival 
szoros együttműködésben. Az angolta-
gozatok emelt óraszámát a magyar nyelv 
emelt óraszámával helyettesítik. Az egyes 
tagozatok között az átjárás adott azoknak, 
akik később válnak alkalmassá a nyelvta-
nulásra. 

WUDISULI
A budakeszi általános iskolai 
oktatás átalakulásának nagy 
újdonsága a Budakeszi Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, 
a WudiSuli mint önálló 
intézmény szeptemberi indulása 
310 diákkal és 13 osztállyal: 
három első osztály, a 2-3-4. 
évfolyamon két-két, az 5-6-7-8. 
évfolyamon egy-egy osztály. 
Az elnevezés Budakeszi sváb 
nevéből (Wudigess) és az iskola 
szó becézett változatából tevődik 
össze.

A WudiSuli tulajdonos-
fenntartója nem a Klebersberg 
Központ, mint más oktatási 
intézmények esetében, hanem az 
iskolát alapító Budakeszi Város 
Német Önkormányzata – tájékoztatta 
lapunkat Schrotti János elnök. A nemze-
tiségi törvény ez év júliusi módosítása 
szerint az oktatást végző nemzetiségi 
önkormányzatok már nem csak vagyon-
kezelésbe, hanem tulajdonba kell, 
hogy kapják az ingatlant, amelyben az 
iskolájuk működik. Az ezzel kapcsolatos 
egyeztetések már zajlanak, de a precedens 

nélküli helyzet hosszútávú megoldása egy 
önálló iskolaépület lehet az egyre növekvő 
gyereklétszám miatt mind szűkösebb 
élettér problémáira. 

Az intézmény a Knáb János utcai ingatlan 
nyugati épületrészét használja. A felújítást 
az EMMI 25 millió forintos pályázati 
támogatásából végezték, másfél hónap 
alatt. Az eredetileg 16 tantermes épületben 
most 25 tanterem és irodahelyiségek is 
működnek, melyből tizenhármat a német 
iskola használ. Felújították a szociális 
helyiségeket, a koronavírushelyzetnek 
megfelelően érintésmentes mosdókat, 
perem nélküli WC-ket telepítettek, ledes 
világítás kiépítésével. A közös használatú 
tornaterem sürgősségi javítását is a 
német önkormányzat végzi el a városi 
önkormányzat megkeresésére – fejtette ki 
lapunknak a felújítás részleteit Menczinger 
Tibor, a Sváb Nonprofit Kft. vezetője.

Gölcz Mira, az intézmény egy évre 
felkért igazgatója elmondta: az 
iskola működéséhez minden 
engedéllyel, személyi és tárgyi 

infrastruktúrával rendelkeznek. A SZIA 
német nemzetiségi osztályait vették át 
az újonnan jelentkező diákok mellé. 
A nevelőtestület bázisát a korábban a 
SZIA nemzetiségi osztályaiban tanítók 
jelentik. Néhány pedagógust pályázattal 
választanak ki. Céljuk a német nemze-
tiségi hagyományok ápolása, a végző-
söknek DSD-, azaz Németországban is 
elfogadott nyelvvizsga megszerzése, s 
annak elérése, hogy az induló három első 
osztályból kettő megmaradjon a nyolcadik 
osztályig. Utánpótlásra számíthatnak a 
német önkormányzat fenntartásában lévő 
Tarkabarka Óvodából is, ahol az évek 
óta jól működő Hans Hase előiskola-
programra, a Goethe Intézet legfrissebb 
korai idegennyelvtanulással foglalkozó 
kutatásaira alapozva készítik fel a gyere-
keket az iskolára.

A háromgyermekes, leányvári, német 
nemzetiségi pedagógusként végzett 
igazgatónak  az ELTE PPK neveléstu-
dományi doktori iskolájában a kutatási 
témája a német nemzetiségi oktatás 
helyzete. A Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának választott 
képviselője. Koós Hutás Katalin

Új épületben és új rendszerben az általános iskola

Budakeszi hírek

Két farkaskutya-szerű, póráz nélküli kutya 
támadott meg néhány napja egy 18 éves 
budakeszi lányt a Normafánál. 
A combját érték a harapások - 
adta hírül az  origo.hu. A 
kutyák gazdája, egy nő, szó 
nélkül magára hagyta a lányt, 
pedig a segítségnyújtás mellett 
igazolnia kellett volna, hogy a 
kutyáit beoltatta. E nélkül a 
fiatal nőre még egy fájdalmas veszettség 
elleni védőoltás is várt.

A 2012. évi II. szabálysértési törvény 
alapján, aki „természeti területen” és 
vadászterületen póráz nélkül elengedi a 
kutyát, az szabálysértést követ el (veszé-

lyeztetés kutyával). Az erdő látogatója 
– a kutyával sétáló is az – az erdei életkö-

zösségben kárt nem okozhat, 
az ott tartózkodók pihenését 
nem zavarhatja. A törvény 
úgy véli, hogy a póráz nélküli 
kutya alkalmas arra, hogy e 
szabályt megszegje, megrémít 
jelenlétével, magatartásával 
más túrázót és a vadat, 

növényeket károsíthatja. A vadászterü-
lethez tartozó erdőkben a bírságokon túl 
az elkószáló kutya életébe is kerülhet, ha 
kutyatartóként nem figyelünk a szabályok 
betartására, ugyanis a vadat űző kutya 
lelőhető.

Póráz nélkül nem lehet
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Október 6. kedd 18 óra

HÚSVÉTTÓL ADVENTIG
szokások a XIX: -XX. 

században
dr. Bednárik János előadása

a budakeszi könyvtárban
Jelentkezés: ngvk@ella.hu,

 06-23-451-136
Október 7. szerda 18 óra

GEOPOLITIKA 
AKADÉMIA

Az amerikai elnökválasztás 
Dr. Jászberényi József 

előadása
www.mizsambekunk.hu

Október 8. hétfő 18 óra
Berg Krisztián,

Comeus Technology Kft.
Miért nem „Szent Grál”

az informatika?
a budakeszi könyvtárban

Jelentkezés: ngvk@ella.hu,
 06-23-451-136

Október 8. hétfő 18.30
Történelmi 

KATASZTRÓFÁK
Antalffy Péter történész

Jegy: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Október 9. péntek 18 óra
ZSÁMBÉKI FILMKLUB

Rossz versek
Makray Krisztinával

www.mizsambekunk.hu
Október 9. péntek 19 óra
KÉPZELT RIPORT... –

musical 
Jegy: 2600/2200/1500 Ft

www.marczi.hu
Okt. 10 szombat 9.05 – 15 óra
TÚRÁZÓ SZOMSZÉDOK
Anagykovácsi könyvtárral 
közös túra a Csergezán 

Pál-kilátóhoz.
Találkozás 9.05 

a Volánbusz megállójában 
a Prohászkánál

Jelentkezés: ngvk@ella.hu,
 06-23-451-136

Okt. 10. és 24. szombat délelőtt
TERMELŐI PIAC

a telki közösségi háznál
Október 10. szombat 10 óra

 Bejárás a KÚRIA 
egykori épületében, 

Déry Attila, Ybl-díjas 
építész szakvezetésével

Találkozás: 9.45 
Kúriánál a Kossuth téren.
Jelentkezés: hildamerkl@

gmail.com
06-20-935-5182

Október 10. szombat 10 óra
HALÁSZ JUDIT 
családi koncertje

Jegy. 2500 Ft
www.marczi.hu
Okt. 10., 17., 24. 

és 31 szombat 10.30
Motolla JÁTSZÓHÁZ 

Jegy: 600 Ft
www.marczi.hu

Október 10. szombat 11 óra
GRYLLUS Vilmos

koncertje
a budakeszi műv. házban

Jegy. 2200/1900 Ft
www.efmk-budakeszi.hu
Október 10. szombat 18óra

SCHAFFER Erzsébet meséi
a budakeszi könyvtárban.
Jelentkezés ngvk@ella.hu

06-23-451-136
Október 11. vasárnap 14 óra

SZEKRÉNYMESÉK 
helytörténeti kiállítás
a zsámbéki tájházban

www.mizsambekunk.hu
Október 11. vasárnap 17 óra
A SZIRONTA EGYÜTTES 

ajándékkoncertje
a Lámpamúzeum udvarán
www.mizsambekunk.hu

Október 11. vasárnap 16 óra
BAGDY EMŐKE 
Hogyan váljunk 
személyiséggé?

Jegy: 2800/2300 Ft
www.marczi.hu

Október 13. kedd 19 óra
DOMBÓVÁRI István 

dumaestje 
a biatorbágyi műv. házban.

juhaszferencmk.hu
Október 14. szerda 19 óra

BAGDY EMŐKE 
Akarsz és tudsz-e boldog 

lenni?
Jegy: 2800/220 Ft

www.efmk-budakeszi.hu
Október 14. szerda 19 óra

ZORÁN-koncert 
Jegy: 4500 Ft

www.marczi.hu
Október 15. csütörtök 19 óra

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 
Jegy: 1200/800 Ft

www.marczi.hu
Október 17. szombat 19.30
Utazás Karanténiába – 

IMPROVIZÁCIÓS színház 
Jegy: 1000 Ft

www.marczi.hu
Okt. 18. vasárnap 11 és 16 óra

RUTKAI BORI Banda
Zsebtenger 

lemez- és könyvbemutató
Jegy: 2500 Ft

www.marczi.hu
Október 18. vasárnap 19 óra

NYS-klubkoncert
Jegy: 1200/800 Ft

www.marczi.hu
Október 20. kedd 10 óra

BABASZÍNHÁZ 
4 éves korig

Ki lakik az asztal alatt?
Jegy: 1200 Ft

www.marczi.hu
Október 20. hétfő 19 óra

WAGNER 
Bősze Ádám előadása 
jegy: 3600/3000 Ft

www.marczi.hu

Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket március 16-ig juttassák el hozzánk!
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• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes 
ház hoz  szál lí tás sal. 
Elõ ren delés: 06-20-922-0263
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK 
megbízható, munkájukra 
igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, 
igény szerint, akár bentlakással 
is. Empátia Iroda. 
Tel.: 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458
• GÁBOR ESZMERALDA becsüs, 
műgyűjtőnő, legmagasabb 
áron, készpénzért vásárol fest-
ményeket, aranyakat, brilleket, 
ezüsttárgyakat, bútorokat, 
órákat, bronzokat, Herendiket, 
stb., teljes hagyatékot. Kiszállás 
díjtalan. Üzlet: 06-1-789-1693, 
06-30-898-5720
www.Aranybecsus.hu
• ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak, 
felkészítés érettségire és közép-
fokú nyelvvizsgára. 
FORDÍTÁSOK készítése. 
Tel.: 06-23-453-217, Budakeszi
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes 
körű szolgáltatás! Időpont-
kérés, vérvétel…! 
Kiszállási díj: 4500 Ft. 
Tel.: 06-20-423-9708 

•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263
• HÁZVEZETÉST, takarítást vállal 
friss nyugdíjas, leinformálható, 
megbízható, önállóan dolgozó 
nő. Tel.: 06-30-639-2668
• 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
• 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.: 06-23w-450-866, 
06-20-9735-090

• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET
VÁSÁROLOK! Porcelánt, 
kerámiát, festményt, csillárt, 
bronz- és ezüsttárgya
kat, képeslapot, bizsut, 
borotyánt, bakelit hangle
mezt, órákat, könyveket, 
hifit, bútort, szőnyeget, 
teljes hagyatékot, lomtalana-
tást díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel. 
Hívjon biza-lommal!
Pintér Nikoletta 06-1-466
8321, 06-30-973-4949

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 

Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

• KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐT  keres a Buda környéki Közterület-
felügyelet, középfokú végzettséggel a Budakeszi, Fő u. 179.-
be. Pályázati határidő 2020. október 10. a kozbiztonsag@
budakeszi.hu címen.
• KÖNYVELŐT keres budakeszi könyvelőiroda, teljes és 
részmunkaidőben. Jelentkezés: verebelyi.andrea@vandinfo.hu 
• KÖNYVTÁRIGAZGATÓT keres Budaörs önkormányzata a Gróf 
Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (Károly király u. 20.) 
élére, 2021.01.01.-2025.12.30-ig. Pályázati határidő: 2020. 
október 30. Info tel. 06-23/447-803, kabinet@budaors.hu 

Október 20-22. 19 óra
BÁNK BÁN-MARATON 

a Magyar Nemzeti 
Színházban

Október 22. csütörtök 18.30
KARTHÁGÓ története

Antalffy Péter történésszel
Jegy: 800/500 Ft
www.marczi.hu

Október 26. hétfő 18 óra
Hogyan erőforrás a múlt, 

alakítható a jövő?
PÁL FERI ATYA 

www.mizsambekunk.hu
Október 26. hétfő 18 óra

A 17. SZÁZADI HOLLANDIA
MERTUS ÁGNES 
művészettörténész

Jegy: 1000 Ft
www.marczi.hu

Október 28. szerda 18 óra
GEOPOLITIKA 

AKADÉMIA
Putyin állama – terjeszkedés

www.mizsambekunk.hu
Október 30. péntek 19 óra

A PADLÁS –  musical
Jegy: 2600/2200/1500 Ft

www.marczi.hu
Október 31.szombat 19 óra

KALÁKA – 
FERENCZI GYÖRGY és

AZ 1-SŐ PESTI RACKÁK
Jegy: 2500 Ft

www.marczi.hu
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Budakeszi, Fõ u. 96. | Telki Muskátli utca 1/b
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 

A PÁTYI HENTES
26 éve a Kovács Imre u. 7-ben

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

0623/343-324

- Tőkehús
- Baromfi 
- Házi zsír
- Friss tepertő
- Tepertőkrém
-  Szalámik,  

felvágott ak

o 77-1313 HH VV: ázárva

Iranytu 2014 majus 16old.indd   16 2014.05.02.   9:52

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K, SzSz, CsCsCs, PP:P:P: 77 18 Sz77-11-188 SSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.200 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

DISZNÓTOROS
PÁSTÉTOM
TEPERTŐ
DISZNÓSA JT

a Telki úton az első utca balra

A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig
Az Isonzó-front magyar útikönyve
A caporettói áttörés 100. évfordulójára a szlovén Pot Miru (Béke Ösvénye) és a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány kiadásában 2017-ben megjelent, térképekkel, fotókkal és érdekes történetekkel fűszerezett 
színes kötet a szlovéniai háborús emlékeket gondozó és turisztikai célponttá fejlesztő állami alapítvány, 
a Pot Miru (Béke Ösvénye) kiadványának magyar szempontból jelentősen átdolgozott és kibővített 
változata. Az átdolgozás a Budakeszi Kultúra Alapítvány kurátorának, Bánkuti Ákosnak köszönhető, a 
munkát a területet évek óta kutató és jól ismerő magyar hadtörténészek lektorálták. A magyar kiadás a 
szlovén és a magyar házelnökök ajánlásával jelent meg.
Az első világháborús Isonzó-front kilencvenöt kilométeres szakaszát a könyv tizenöt túrára osztja 
fel, melyek külön-külön egy-egy nap alatt kényelmesen bejárhatók. A tájékozódást GPS-koordináták 
könnyítik. A magyar ezredek által védett frontszakaszok emlékeit és eseményeit a könyv az eredeti 

változatnál sokkal részletesebben tárgyalja. Az egyes túrák térképein az Isonzó-front helyszínei jelentős számban kiegé-
szültek a magyar vonatkozású helyszínekkel.

A kötet megvásárolható a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-922-6418), 
a Kiskápolna Könyvesboltban (Budakeszi, Fő tér 6.) és a Magyar Menedék Könyvesházban.

A
AA

változatnál sokkal r

Budakeszi látnivalók három nyelven
A Budakeszi Kultúra Alapítvány és a Budakeszi Szépítő Egyesület Budakeszi Panoráma-sorozatának 6. 
kötete magyar, német és angol nyelven, térképmelléklettel, gazdag fotóanyaggal, térképes túratervekkel 
színesített kiadvány, amely nem csak külföldi és magyar turistáknak hasznos, hanem azoknak is, akiknek 
a szülei, nagyszülei 1946 előtt még szintén budakesziek voltak, de a történelem viharai szülőföldjük 
elhagyására kényszerítette őket. Szeretnénk megmutatni nekik is, hová jutottunk hetven év alatt.

De bátran forgassák útikönyvünket a most Budakeszin élők is! Meg fognak lepődni. Talán nem is 
gondolják, milyen különleges, számtalan meglepetést és lehetőséget rejtő kisvárosban élnek valójában.

Magyar szöveg: Gellér Dávid – Mocsnek Katalin | Német fordítás: Mayer Edina | Angol fordítás: Rácz 
Mátyás | Szerkesztő: Koós Hutás Katalin | Fotók: Bánkuti Ákos, Gellér Dávid, Koós Hutás Katalin, 
Kuchta Nándor, Salamon László

B
A

B U D A K E S Z I · P A N O R Á M A

Térképmelléklettel ,  útvonaltervekkel ,  három nyelven!eenn!

Budakeszi
látnivalók

sehenswürdigkeiten

sights

MEGVÁSÁROLHATÓ 
a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-922-6418) és a Kiskápolna Könyvesboltban (Fő tér 6.).



15

Buda környéki Irányt� 2020. II. számHirdetés

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

www.binobruno.com

 Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

 

 
 Vezetékek, kábelek 
 Fűtőkábelek és tartozékok 
 Fűtőfilm, fűtőfólia 
 Háztartási ventillátorok 
 Villámvédelem 
 Kapcsolók, Dugaljak 
 FI relék, automaták 
 Sorkapcsok 
 Szigetelő anyagok 
 Műanyag csövek és tartozékok 
 Világítástechnikai eszközök 
 LED világítás 
 Elosztószekrények 
 Biztonságtechnika 
 Szerelési anyagok 
 Kisfeszültségű készülékek 
 Kábelcsatornák, dobozok 
 Kaputelefonok, műszerek 
 Kül- és beltéri termosztátok 

 

Villamossági Cikkek Diszkont Áruháza  
 

Tel.: 23/454-139,140; 30/567-8385; Fax.:23/454-141;  

Mindent egy helyen, ami a villanyszereléshez kell ! 
 

Építkezéshez, lakásfelújításhoz külön engedmény ! 
  

Egyedi megrendeléseket is 
felveszünk ! 

 
2092 Budakeszi,  
Tiefenweg u. 6. 
WEBáruház: www.stafeta.hu 
stafeta@stafeta.hu 

Minden, ami ingatlan – Tíz éve a piacon
Széles ügyfélkörünknek keresünk 

ELADÓ és KIADÓ ingatlanokat.
Ügyfélfogadás budakeszi irodánkban 

(Fő u. 134.) előre egyeztetett időpontban.

Vécsei Melinda +36-20-437-7028
Huber-Szabó Lőrinc +36-30-515-7447
www.huberingatlan.hu • info@huberingatlan.hu

BUDAKESZIN ÉS KÖRNYÉKÉN TELJES KÖRŰ INGATLANKÖZVETÍTÉS 

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

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

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.

Molnár Tibor: 06/20-518-4960

www.molnar-sirko.hu



  

AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
- jó kommunikációs készség
-  kereskedelmi, eladói tapasztalat előny, 

de nem feltétel
- B-kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat

AMIT KÍNÁLUNK ÖNNEK:
-  egy 25 éve sikeres, magyar tulajdonú 

országos hálózat biztos háttere
- versenyképes jövedelem
- prémiumok

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a 
depo03@family-frost.hu e-mail címen.
Információ a 06-30-300-9113 telefonon 
(szerda-vasárnap 9 -20 óra).
Webshop: www.frost.hu (előre egyeztetett időpont, 
ingyenes házhoz szállítás)

A FAMILY FROST KFT eladó partnert keres mélyhűtött termékek 
gépkocsiról történő értékesítésére Sóskút-ipari parkban lévő 
telephelyére heti 5 napos munkarendbe, vagy akár csak hétvégére.

  


