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Turi Attila Kossuth-díjat kapott 
4. oldal

Párkányi Raab Péter 
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Elindult az otthonfelújítási támogatás és kölcsön

Pest megyei hírek

Január 1-től a legalább egy gyerme-
ket nevelő szülők otthonfelújítási 
támogatást igényelhetnek, de az egy-
szülős családoknak is jár. Aki nem 
tudja megelőlegezni a beruházást, az 
február 1-től élhet az otthonfelújítási 
kölcsönnel. Ugyancsak 2022. január 
1-jétől a 25 év alattiak szja-mentes-
séget kaphatnak munkajövedelmük 
után.

Az otthonfelújítási támogatás egyéni 
élethelyzetekre vonatkozó kérdéseiről a 
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán 
lehet tájékozódni: az otthonfelujitas@
allamkincstar.gov.hu e-mail-címen, és a call 
centeres telefonszámokon: +36 70 460 
9005, +36 20 881 9535, +36 1 452 29 10 
és +36 30 344 00 45.

A babaváró támogatással, a családi ott-
honteremtési kedvezménnyel (csok) és az 
ehhez kapcsolódó 15 millió forintos köl-
csönnel akár 30 millió forint támogatást is 
kaphatnak a fiatalok a magyar államtól, az 
otthonfelújítási támogatáson kívül.

Február 1-jétől indul az állami-
lag támogatott, alacsony kamatozású 
otthonfelújítási kölcsön. Ez azoknak a 

családoknak szól, akik szeretnék felújítani 
az otthonukat, amihez szeretnék igénybe 
venni az otthonfelújítási támogatást, de 
nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek. 
Ők felvehetnek egy legfeljebb hatmillió 
forintos, garantáltan háromszázalékos 
kamatozású, maximum tízéves futamidejű 
kölcsönt, amely államilag támogatott, a 
kamat piaci kamatozás és a három százalék 
közötti részét az állam megtéríti a pénzin-
tézeteknek. A kölcsönt bankfiókban lehet 
igényelni. Hatmillió forintos hitel felvé-
tele esetén a havi törlesztőrészlet 58 ezer 
forint, ha pedig megkapják az állami támo-
gatást az otthonfelújításhoz, akkor ennek 

csak a felét kell majd tovább törleszteni a 
családnak. Onnantól a törlesztőrészletük 
30 ezer forint alá csökken.

Az otthonfelújítási támogatással az 
állam a felújítási költségek felét téríti 
meg, legfeljebb hárommillió forintot min-
den gyermekes családnak. Így ha valaki 
felveszi az otthonfelújítási kölcsönt és 
megkapja az otthonfelújítási támogatást, 
akkor a Magyar Államkincstár egyenesen 
a banknak utalja a támogatás összegét, így 
ennyivel csökken majd a törlesztőrészlet. 
Az otthonfelújítási kölcsön sok családnak 
segít majd abban, hogy belekezdjenek egy 
régóta tervezett felújításba, még akkor is, 
ha most nincs elég megtakarításuk

A Magyar Falu Program 
pályázatai

A Magyar Falu Program Falusi Civil 
Alap (FCA) 2021. évi pályázatai 2021. 
március 8-án jelentek meg. Az FCA 
pályázati kiírása és a pályázati útmutató 
a www.kormany.hu és a www.bgazrt.hu 
honlapokon elérhetők. Benyújtási 
határidő 2021. április 7. 8 óra - május 7. 
12 óra között.

A program célja egy átfogó térbeli-kul-
turális hálózat, az „Európai Kulturális 
Sétány” létrehozása, amely összeköti 
a Duna menti közösségeket, és egy 
márkanév alatt egy turisztikai célpont-
ként egyesíti. Tematikus útvonalakat 
és fejlesztéseket kínál a látogatók szá-
mának növelésére, meghosszabbítva 
és kulturális tartalommal töltve meg a 
régióban töltött idejüket.

A projekt fókuszában elsősorban a zsu-
gorodó, csökkenő népességszámú telepü-
lések állnak, melyeknek a Duna-menti 
elhelyezkedésük okán sok lehetőségük 
lenne a fejlődésre. A részt vevő kutatók 
azt vizsgálják, miként fordíthatók 
vissza a negatív társadalmi és gazdasági 

folyamatok a kulturális örökségnek a helyi 
közösség-építésben való hasznosításával. 
Kiemelten foglalkozik a program a Csepel-
sziget alsó szigetzugi részével, hiszen 
hiába van Ráckeve ugyanolyan közel a 
fővároshoz, mint a Dunakanyar, sokkal 
kevésbé látogatott, pedig rengeteg törté-
neti és természeti kinccsel rendelkezik. 
De még a Dunakanyarban is vannak 
periférikus helyzetek: Szob és az Ipoly 
mente teljesen kiesik a turisztikai forga-
lomból, határközeli helyzete pedig sok 
esetben gátolta a növekedését. Ilyen ese-
tekre ad konkrét megoldási javaslatokat a 
DANUrB+ projekt.

A program a 2017-2019 között lebo-
nyolított DANUrB kutatási program foly-
tatása, hozzá hasonlóan az Interreg Duna 

Transznacionális Program pályázatán 
nyert támogatásból, és állami forrásból 
valósul meg. A közös munkában 6 ország 
– Szlovákia, Magyarország, Horvátország, 
Szerbia, Románia és Bulgária – képvi-
selteti magát, a 19 tagú partnerségben 
6 egyetem, turizmussal és régiófejlesz-
téssel foglalkozó kutatóintézetek és ügy-
nökségek, területi önkormányzat, vala-
mint civil szervezetek vesznek részt. 
A programot a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztika 
tanszéke dolgozta ki és vezeti.

A DANUrB+ projekt hivatalos honlapja: 
http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/danurb_plus
DANUrB+ projekt a közösségi médiában: 

https://www.facebook.com/
DANubeUrbanBrand/.

DANUrB+ projekt 
a Duna menti városokért

Kész a megye 
költségvetése

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének bevétele 7,766 milliárd 
forint, melyben külön kalapot jelent a Gödi 
különleges gazdasági övezet fejlesztése. 
A költségvetés lehetővé teszi a területfej-
lesztés feladatok mellett többek között a 
megyei értéktár megújítását, a Mária-út 
Pest megyei fejlesztését, Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok, Tápióvidék 
Természeti Értékeiért Közalapítvány 
és a megyei diáksport támogatását. 
A hazai források mellett európai támoga-
tással valósulhat meg a szlovák-magyar 
INTERREG programban szervezett 
RE-START; illetve a DANUrB+; és a 
Food wave projektek.

Szentendre
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Véglegesítés előtt az agglomerációs vasúti stratégia

Pest megyei hírek
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Húsz év alatt 2000 milliárd forintos, 
főleg uniós forrásból valósulna meg a 
budapesti agglomerációs vasúti straté-
gia, amely biztosítaná, hogy megdup-
lázódjon a vasúton utazók száma, és 
115 ezer emberrel kevesebb autózzon 
a fővárosba - mondta Fürjes Balázs feb-
ruár 4-én a koncepciót bemutató online 
konferencián. 

A Miniszterelnökség Budapest és az agg-
lomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára 
közölte: a cél az, hogy minden elővárosi 
állomásról óránként legalább négy vonat 
induljon Budapestre, amelyekkel legalább 
három metróvonal elérhető közvetlenül, 
és mindezt egyetlen bérlettel vagy jegy-
gyel lehessen igénybe venni. A koncepció 
legfontosabb elemei a Déli Körvasút és 
átmenő vasúti rendszer megvalósítása, a 
meglévő vasúti infrastruktúra felújítása és 
fejlesztése, hiányzó megállók és átszállókap-
csolatok megépítése, valamint a járműpark 
fejlesztése. A húsz évre szóló terv első 1500 
milliárd forintjára már garantált európai 
uniós forrás lesz 2027-ig. A megoldás érde-
kében folytatni kell a közösségi közlekedés 
2010-ben megkezdett fejlesztését, meg kell 
építeni a külvárosokat összekötő, a belváros 
elkerülését segítő külső körutakat, valamint 

két peremhídat. Folytatni kell a külső cso-
mópontoknál a P+R és a kerékpárosok-
nak a B+R parkolóhálózat fejlesztését is. 
Az államtitkár a stratégia fontos elemeként 
jelölte meg a 4,5 kilométeres, a Nyugati és 
a Déli pályaudvart összekötő vasúti alagút 
megépítését. A stratégiát a szakembereket, a 
civileket és az önkormányzatokat is bevonó 
egyeztetés után véglegesítik.

Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési 
Központ vezérigazgatója elmondta, a kivi-
telezést 2023-ban kezdenék. 

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatója felhívta a figyelmet: jelenleg 
a vasúti pályáknak csak 2,4 százaléka képes 
óránként 140 kilométer feletti sebességre. 
A visegrádi országok átlaga 5-6 százalék. 
A Budapest-Vác vonal fővárosi részén a 
vonatok csak 30 kilométeres sebességgel 
képesek haladni. A már folyó fejlesztések 
közül kiemelte a Nyugati pályaudvar felújí-
tását, a Keleti pályaudvar akadálymentesíté-
sét, a Vecsés-Monor szakasz korszerűsítését 
20 milliárd forint állami támogatásból, s a 
2019-ben indult 50 állomás megújításának 
folytatását. 2022 végéig 40 korszerű KISS- 
motorvonatot, korszerű villanymozdonyo-
kat, motorvonatokat szereznek be, és foly-
tatódik Szolnokon az IC-kocsik gyártása

(MTI, Iránytű)

Hatsávosra bővül az M1
Miközben novemberre befejeződött a 
legforgalmasabb magyar autópálya, az 
M1 Budapest és Tatabánya közti szaka-
szának a rekonstrukciója, elkészül a 
teljes átépítés és bővítés előkészítése is. 
A tervező cégeknek a meglévő kétszer két 
sávos autópályát kétszer három sávosra 
kell bővíteniük, két szakaszban: az M0-tól 
Tatabánya Újvárosig, majd onnan Győr 
(M19) csomópontig. A bővítéssel együtt a 
pálya teljes rekonstrukciója is megvalósul, 
a hidak szélesítésével, komplex és egyszerű 
pihenőhelyek átalakításával, bővítésével.

A nemzetközi tranzitforgalom mérsék-
lésére eközben már folyik a fővárosi 
agglomerációt elkerülő komárom–székes-
fehérvári átkötés tervezése. Ezen az 
észak-dél irányú közlekedési folyosón az 
M1-től az M6-ig lehet eljutni az M7 
keresztezésével.

Januártól több vonalon
 is jó a Dél-Buda 

zónabérlet
Január 1-jétől már a Budapest-Győr-
vonal Budapest-Kelenföld és Törökbálint 
közötti szakaszán közlekedő vonatokon 
is lehet utazni a Dél-Buda zónabérlettel. 
A változatlan árú, de január 1-jétől már 
több szolgáltató járatán is felhasználható 
bérlet elősegítheti, hogy minél többen 
válasszák a biztonságos közösségi közle-
kedést.

A MÁV-START a Dél-Buda zónabér-
letet a vonatokon csatlakozóbérletként 
fogadja el a Budapest-bérlet mellé, így 
a kettő kombinációjával Törökbálinttól 
egészen a Déli, illetve a Keleti pályaud-
varig lehet utazni az elővárosi vonatokon. 
A zónabérletet a BKK pénztáraiban vásá-
rolhatják meg az utasok, 9580 forintért 
(90 százalékos diákkedvezménnyel pedig 
960 forintért) – jelezte a MÁV.  

(MTI, Iránytű)

Pest megyei értékeink – 
Pest megyei fotósok szemével

Pest Megye Önkormányzatának a megyei 
értékekre kiírt fotópályázatán a Pest 
megyében élő fotósok vehetnek részt.
A pályázati kategóriák:
1. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG:
Róth Miksa művészete
Bach-orgona (Cegléd)
Hont vármegye egykori székháza (Kemence)
Helyi védett pincesor (Mogyoród)
Györgyey-kastély (Tápiógyörgye)
Templomhegy, erődített telep, Árpád-kori 
sáncvár, Nagyboldogasszony-templom és 

Átszabnának tíz Pest megyei választókerületet
A tizenkettőből tíz Pest megyei ország-
gyűlési választókerület területét javasolja 
megváltoztatni a Párbeszéd kezdeménye-
zésére az Országgyűlés törvényalkotási 
bizottsága. A módosítás a budakeszi, 
a szentendrei, a váci, a dunakeszi, a 
gödöllői, a vecsési, a szigetszentmiklósi, a 
nagykátai, a monori és a dabasi központú 
választókerületet érinti azért, mert a 
2018-as országgyűlési képviselő-válasz-
táson két választókerület (Budakeszi és 
Dunakeszi) választópolgárainak száma 

jelentősen, 20 százalékkal több volt 
az országgyűlési egyéni választókerü-
letek választásra jogosultjainak országos 
számtani átlagánál, 74 874 főnél. Az idén 
februári adatok alapján az aránytalanság 
mértéke a két választókerületben tovább 
nőtt, emellett pedig további négy Pest 
megyei választókörzetben is kialakult 20 
százaléknál nagyobb eltérés: Szentendrén, 
Gödöllőn, Vecsésen, Szigetszentmiklóson. 
Dabason pedig 18 százalékos az eltérés.

(MTI, Iránytű)

három temető (Bernecebaráti)
Károlyi-kastély és park (Fót)
Nagybörzsönyi vízimalom
Szent István templom (Nagybörzsöny)
Péceli Ráday-kastély
Ócsai Református Műemléktemplom
2. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK:
Farmosi szikesek, nádasok világa
Nyakas-tető természeti terület (Zsámbék)
Kunhalmok (Törtel)
A táborfalvai lő- és gyakorlótér természeti 
értékei
Sasfészek-tó (Páty)
Józsefvárosi pinceterület (Zsámbék)
Nemzeti Botanikus Kert (Vácrátót)

Fóti Somlyó természetvédelmi terület (Fót)
Váci-liget
Madárszirt (Biatorbágy)
Boldog Özséb kilátó (Pilis-tető)
Ócsai Tájvédelmi Körzet

Képfeltöltés: 2021. március 16.–április 16.
Zsűrizés: 2021. április 30.
Eredményhirdetés: 2021. május 10.
A díjazás összesen 600.000 forint. 

A legjobb fotók bemutatására kiadvány és 
vándorkiállítás készül.
Pályázni a Biatorbágyi Fotó Klub oldalán 
lehet: http://biatorbagyifotoklub.hu
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Pest megyéért és Kossuth-díj
Pest Megye Közgyűlése 
2020. december 4., Pest-
Pilis-Solt vármegye 361 
évvel ezelőtti alapítá-
sának alkalmából Pest 
Megyéért Emlékérmmel 
tüntette ki több évtize-
des építészi munkájának 
elismerésekéntTuri Attila, 
Ybl-díjas építészt, a buda-
keszi Kerekmező utcai 
általános iskola és a most 
készülő tanuszoda terve-
zőjét.

2021-ben az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc alkalmából Turi Attila, Ybl Miklós-

díjas építész, a Magyar 
Művészeti Akadémia ren-
des tagja Magyarország 
számára kivételesen 
értékes művészi pálya-
futása során Makovecz 
Imre szellemi örökségét 
méltó módon folytató, a 
hagyományok megőrzé-
sét a jelenkor igényeivel 
harmonikusan ötvöző, az 
organikus építészet mes-
termunkáinak számító, 
formagazdag alkotásokat 
felvonultató, kimagasló 

színvonalú tervezői életműve elismerése-
ként Kossuth-díjat kapott.

Kirendeltséget nyitott 
Pest megye a kínai 

Wuhanban
A megye külügyi tervében kiemelt cél a 
kapcsolatépítés a kínai tartományokkal. 
Hubei tartomány és a megye gazdasági 
kapcsolatában az iroda működése többek 
között elősegíti a Pest megyéből származó 
magas minőségű termékek és szolgálta-
tások exportját a kínai piacra.

Lehet-e kerti hulladékot 
égetni 2021-től?

A környezet védelmének általános sza-
bályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § 
(4) bekezdés b, pontja ad lehetőséget a 
települési önkormányzatnak a háztartá-
sok okozta légszennyezettség rendeleti 
szabályozására. A Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy ez 
2021. január 1-től hatályát veszti, így 
akkor is tilos avart és kerti hulladékot 
égetni, ha az önkormányzat jelenleg ren-
delkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.

Amíg azonban a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett vészhelyzet fennáll, jelen 
állás szerint május végéig, továbbra is az 
önkormányzatok dönthetnek, engedélye-
zik-e az avar- és zöldhulladék-égetést, és 
ha igen, milyen feltételekkel – ez derül ki a 
Magyar Közlönyben 2020. december 2-án 
megjelent kormányrendeletből.

Pest megyei hírek

Fekete István-tanösvény 
a Kis-Hárs-hegyen

A 120 éve született és 50 éve elhunyt 
Fekete István munkássága előtt 
tisztelegve a Pilisi Parkerdő Zrt. az 
Agrárminisztérium és az Örökerdő 
Alapítvány támogatásával kialakította 
a Fekete István-tanösvényt. A tanös-
vény első állomása az író egykori, 
II. kerületi, Tárogató út 77. alatti lak-
helye közelében található. 

Az öt interaktív ismeretterjesztő 
táblát QR-kódokkal is ellátták, így az 
okostelefonnal érkezők a táblákon feltün-
tetetteken túl további érdekes informá-
ciókat is megtudhatnak az íróról és a 
környék természeti kincseiről, élővilá-
gáról. Az út végén a Hárs-hegyi nyeregtől 
a sárga háromszög-jelzésen haladva a 
Kis-Hárs-hegyen a Makovecz-kilátóhoz, 
a sárga jelzésen a Nagy-Hárs-hegyen 
a Kaán Károly-kilátóhoz lehet eljutni. 
További részletek: https://parkerdo.hu/
fekete-istvan-tanosveny/

A Bocuse d’Or Akadémia egykori 
elnöke, Bíró Lajos szinte minden 
éttermi műfajban működtet sikeres 
egységeket: pesti bisztró, vidéki 
és budai vendéglő, streetfood büfé. 
Az új helyszín a Fény utcai piac, amely 
egyre több izgalmas gasztronómiai 
helyszínnek ad otthont. Az étterem 
december 12. óta várja a látogatókat.

Bíró szerint ez az étterem is 80%-ban 
a rántott húsra épül, ahogy korábbi 
helyszínén, a Hold utcai piacon, de 
bejön a kínálatba a rántott csirkecomb 
és rántott kacsamáj, állandó étel lesz 

a pirított sertésmáj és a sült kolbász 
is.  Minden héten keddtől csütörtökig 
készülnek egy főzelékkel, péntekenként 
a klasszikus sóleté a terep. A vietnámi 
nemzeti étel, a pho leves rajongói is 
örülhetnek, mert a Buja disznóban bizto-
san lesz, tiroli májgombóccal kombinálva. 
A szombat különleges reggelivel indul, 
mint a bundás kenyér spenóttal és rákkal. 
A folytatásban egyik héten borjúmáj, 
másik héten borjúláb, havonta kétszer 
pedig extra fogás, mint steak rákkal. 
Az ételek házhoz is rendelhetők. Ez alól 
kivétel a hétfő, amikor a Buja disznó 
pihenőnapot tart.  (x)

Buja disznó a Fény utcai piacon

Városierdő-fejlesztés 
indul 

A Pilisi Parkerdő Zrt. természetvé-
delmi célú városierdő-fejlesztést indít 
Budapesten. A megvalósítás finanszí-
rozása is modellértékű: saját forrásokon 
kívül üzleti és önkormányzati támogatók 
„szálltak be” a kezdeményezésbe.

A természetvédelmi célú erdőmeg-
újítások Budapest XII. kerületében, a 
Budakeszi-erdő 14/B és 15/D erdőrészle-
tekben, valamint a X. kerületi, a Kőbányai 
Határ-erdő, 4/M erdőrészletben indulnak 
el. Célja az őshonos, változatos össze-
tételű fa- és cserjeállomány arányának 
növelése. Eltérő arányban, de mindkét 
helyszínen kitermelik az elöregedett és 
dőlésveszélyes, idegenhonos fákat, hogy 
a fiatal csemeték fejlődéséhez megfelelő 
fényt biztosítsanak

Az Európai Tanács 1990. február 22-én 
tette közzé a bűncselekmények áldoza-
tainak chartáját, ez a nap azóta számos 
országban – Magyarországon 1993 óta 
– az áldozatok napja. Az Országgyűlés 
2005-ben fogadta el a bűncselekmények 
áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről szóló törvényt. 

Eszerint a törvény biztosítja az áldo-
zatoknak, hogy felvilágosítást kapjanak 

jogaikról. A rendőrségtől kapott áldo-
zatvédelmi igazolás birtokában a sértett 
az Áldozatsegítő Szolgálathoz fordulhat 
segítségért: Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Igazságügyi Osztálya. Ingyenesen hívható 
áldozatsegítő vonal a nap 24 órájában: 
06-80-225-225

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Mit tehet, ha bűncselekmény áldozata lett?

Elkezdődött a 
vaddisznók ellési időszaka
A kocák ilyenkor különös gonddal vigyázzák 
a malacokat, és keményen fellépnek, 
ha ellenséget gyanítanak a közelükben. 
Az Agrárminisztérium (AM) közösségi 
oldalán a túrázókat arra figyelmeztette, 
legyenek óvatosak, ha csíkos kismalacot 
látnak. Fontos, hogy a turistautakról ne 
térjenek le, a kutyát pórázon sétáltassák, és 
sötétedés előtt hagyják el az erdőt.

A gyógyultak jelentkezzenek plazmadonornak!
A harmadik hullámban egyre több a koronavírus-fertőzött, a gyógyultak közül 
mégis egyre kevesebben iratkoznak fel plazmaadásra, ezért az Országos Vérellátó 
Szolgálat mindenkit kér, aki legalább három hete meggyógyult, hogy jelentkezzen 
plazmadonornak – mondta a szolgálat szakmai főigazgató-helyettese március 6-án 
az M1-en. Mintavételre minden véradáson lehet jelentkezni, és nem szükséges 
előzetes bejelentkezés.
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Javulás várható a Zsámbéki-medence közlekedésében
Megjelent a Budapest Fejlesztési 
Központ (BFK) nyílt, európai uniós 
közbeszerzési felhívása a Budakeszin 
belüli és a Budakeszi úti buszsávok 
tervezésére. Budakeszi és a Zsámbéki-
medence súlyos közlekedési problé-
máinak a kötöttpályás közlekedéssel 
szemben ma az egyetlen belátható 
időn belüli megoldása az autóbuszok 
előnyben részesítése - írta közösségi 
oldalán Vitézy Dávid, a BFK vezér-
igazgatója.

A BFK létrejötte után, 2020 tavaszától 
kezdtek közös munkába Győri Ottiliával, 
Budakeszi polgármesterével, Pokorni 
Zoltán XII. kerületi polgármesterrel, 
Csenger-Zalán Zsolttal, a térség országgyű-
lési képviselőjével és Fürjes Balázs állam-
titkárral annak érdekében, hogy új állami 
beruházás indulhasson az elővárosi buszok 
közlekedésének segítésére a térségben. 
A mindennapos dugók Budakeszin 

nemcsak a városban élők, hanem Pátyon, 
Perbálon, Zsámbékon, Telkiben, Budajenőn 
lakók életét is megkeserítik és Budapestre 
is kihatnak. Az elkészítendő tanulmány-
tervben kell minden változatot mérlegelve 
körüljárni azt a kérdést, hogy a Budakeszi 
út, illetve Budakeszin a Fő út mely szaka-
szain érdemes és melyik irányban szükséges 
buszsávot kialakítani. Mivel az útvonal sok 
zöldterületet érint, különösen Budakeszi 
belvárosában pedig érzékeny, sűrűn lakott 
részeken halad át, az előzetes vizsgálatok 
azt valószínűsítik, hogy nem egybefüggő 
buszsáv a megoldás, hanem több rövidebb 
buszsáv, amelyeken dugó idején a buszok 
megelőzik a kocsisort. 

A projektben P+R és B+R parkolók is 
létesülnének, hogy Budakeszi távolabb eső 
részeiből, illetve a környező településekről 
is meg lehessen közelíteni az autóbu-
szokat. Ezek végállomását a városból 
Pátyra, illetve Telkire kivezető utak mellé 
célszerű telepíteni a P+R szolgáltatással 

együtt. Ugyanakkor cél az is, hogy forga-
lomtechnikai beavatkozások a környező 
településekről inkább az M1 autópálya 
felé irányítsák az autókat a Budakeszi 
út helyett, ahonnan ez reális alternatíva. 
Azt is meg kell vizsgálni, hogy hatéko-
nyan csökkentené-e Budakeszi forgalmi 
terhelését egy olyan elkerülőút, amely a 
Telki, illetve Páty felől jövő utakat kötné 
össze a Budaörs felé haladó úttal, de nem 
kínálva menekülőutat a Budakeszi út felé, 
ezáltal megnövelve a Budapestre zúduló 
autóforgalmat. A tervező feladata lesz a 
tanulmányok, vizsgálatok elvégzése után a 
buszsávok megépítéséhez szükséges tervek 
teljes körű elkészítése is.

A beruházás teljes körű előkészí-
tését Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség 
Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért 
felelős államtitkára felügyelete mellett az 
érintett önkormányzatok, a Volánbusz és 
a BKK bevonásával a Budapest Fejlesztési 
Központ irányítja.

Budakeszi önkormányzatának hírei
B

U D A K E S Z I

(x)

Budakeszi önkormányzata 1995 óta 
Budakesziért emlékéremmel, 1999 
óta Ifjúsági díjjal ismeri el az arra 
érdemesek életét és munkáját március 
15-én, az 1848-as forradalom és 
szabadságharcra emlékezve. 

A Budakesziért emlékérmet idén 
Dalottiné Bágyoni-Szabó Zsuzsanna 
kapta. A díjazott ötgyermekes család-
anya, német magántanár. A budakeszi 
Széchenyi István Általános Iskola 
munkatársaként keresztény lelkiségű 

alsó tagozatos általános iskolai 
osztályok indítását szervezi. 
A Jobb Kor Polgári Egyesületnek 
évtizedek óta aktív tagja, a szer-
vezet kulturális és közéleti prog-
ramjainak tevékeny résztvevője 
úgy, mint a budakeszi ország-
zászló, melynek zászlóanyai 
tisztségét is elvállalta, az ’56-os 
emlékkő, a Wass Albert- és a 
Nagy Gáspár-szobor felállítása, 
2007 óta október 23-i civil 
megemlékezések szervezése. 

2002-től kárpátaljai és erdélyi gyerekek 
magyarországi táboroztatását, megse-
gítését vagy éppen gyógykezelését szer-
vezte tagtársaival, 2012 óta pedig évente 
30-40 hátrányos helyzetű budakeszi 
gyermek balatoni táboroztatását bizto-
sítja Bezeczky Erzsébet pedagógussal és 
egyre bővülő létszámú ifjúsági segítőikkel. 

A támogatott családokat a 
hétköznapokon sem hagyják 
magukra, s nincs olyan 
nehézség, amin ne próbál-
nának meg segíteni, együtt-
működve a családsegítő szol-
gálattal.

2016 óta maga szervezi 
segítőtársaival az évenkénti 
öku menikus Budakeszi 
Keresztény Találkozók 
egész napos rendezvé-

nyeit, melyeknek a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium ad otthont. 
A gimnázium szülői munkaközösségének 
elnöke.

Az Ifjúsági díjat a fiatalon váratlan 
és súlyos betegségben februárban 
elhunyt Siklósi Örsnek, az AWS 
zenekar alapító tagjának ítélték oda. 
(További részletek a 6. oldalon – a szerk.)

Budakesziért emlékérem és Ifjúsági díj
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Minősített Közművelődési 
Intézmény az EFMK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minősített közművelődési intézmény 
címet adományozott a budakeszi Erkel 
Ferenc Művelődési Központnak, melyet 
2021. január 22-én a magyar kultúra napja 
alkalmából szervezett online díjátadó 
ünnepségen Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár adott át. E cím azoknak a 
közművelődési intézményeknek adomá-
nyozható, amelyek a közművelődés 
minőségfejlesztésének alkalmazásával 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 
A cím három évig viselhető.

Budakeszi önkormányzata 2017-ben vis 
maior-pályázaton nyert 100,5 millió forint 
támogatást 11,6 millió forint önerő mellett 
a Belügyminisztériumtól a Kert utca csapa-
dékvíz-elvezetésének kiépítésére és az út helyre-
állítására. Az útburkolat helyreállítása 2020. 
június végére el is készült.

2018-ban az önkormányzat Makkosmária 
csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére
is pályázott és nyert 300 millió forintot, 
27 millió forint önerő biztosítása mellett. 
A projektet az önkormányzat szakaszolta, 
ezzel a kivitelezés ütemezhetően kapcsolódni 
tud a Lidl-áruház és a régi szennyvíztisztító 
telep rekultivációjával készülő vállalkozói 
park munkáihoz. A projekt befejezését 2021. 
augusztus 10-re tervezik. 

A Lidl-áruház már épül, a Kert-Domb-
Patak utcák kereszteződésének körforgal-

mával együtt. Az áruház 2021 karácso-
nyára nyitna közel 900 négyzetméteren, 
hatfolyosós belső tér kialakításával, több 
mint 130 autó parkolási lehetőségével. 
A várható forgalmat az önkormányzat a 
Domb utca és a Budaörsi út közvetlen 
összenyitásával tervezi kezelni.

A Kert utca felső szakaszának csapadékvíz-
elvezetése az első ütemben a Patak utcában 
kezdődött, majd a Domb utcát keresz-
tezve a Kert utca jobb oldalán haladt az 
Árnyas úti kereszteződéshez. A II. ütem 
január végétől folytatódik a Kert utca 
Árnyas utcai és Megyei úti keresztező-
dése között. A tervezett befejezés 2021. 
április 2.

Szintén 2021-ben készül el a vállalkozói 
park és a kerékpárút a vitorlázó reptérig. 

Több beruházás a Kert utca környékén
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Újabb egészségipari 
beruházások 

5 milliárd forintból
Több mint 5 milliárd forintból indulnak 
újabb egészségipari beruházások 
Magyarországon, amelyekhez a vállal-
kozások több mint 3,8 milliárd forintnyi 
támogatást kapnak - mondta a pénzügy-
miniszter február 26-án a közösségi 
médiában megjelent videójában, miután 
aláírta a három érintett cég támogatási 
szerződését, köztük a budakeszi 
Zorinvest 3 milliárdos támogatását.

Varga Mihály közölte, mindhárom cég 
magas hozzáadott értékű beruházást valósít 
meg.

A Metris3D Kft. 1,1 milliárd forintos 
beruházásával gumikesztyűk gyártása indul 
el hazai alapanyagból Kiskunfélegyházán. 
A Podiart Kft. 1 milliárd forintos beruhá-
zásával 3D nyomtatással előállított orvosi 
segédeszközöket fejlesztenek majd Vecsésen. 
A Zorinvest Kft. csaknem 3 milliárd 
forintos beruházásának köszönhetően pedig 
fokozott fertőzésveszélyben használható 
berendezések előállítása kezdődhet meg 
Budakeszin. 

(MTI/Iránytű)

Elhunyt Siklósi Örs, 
az AWS zenekar frontembere

A 29 éves énekes leukémiájáról tavaly 
nyáron érkeztek az első hírek, akkor az 
AWS le is mondott minden koncertet, 
Raktár-koncertjüket is vendégéneke-
sekkel vették fel. Novemberben arról 
lehetett hallani, hogy Örs már jobban 
van, de januárban újra kórházba 
került, majd február 5-én bekövet-
kezett a tragédia. 

Az egykori prohászkás diák alapítója volt 
az AWS-zenekarnak. A csapatot 2006-ban 
hozta létre Brucker Bencével, Kökényes 
Dániellel és Veres Áronnal. Négy nagyle-
mezük jelent meg, legutóbbi albumuk, 
a Fekete részem 2018-ban. Az együttes 
évek óta meghatározó szereplője a magyar 
rockzenének. 2018-ban a szélesebb 
közvélemény is megismerte a nevüket, 
miután Viszlát nyár című slágerükkel és 
fergeteges előadásukkal megnyerték A Dal 
című versenyt, s ők képviselték hazánkat 
a lisszaboni eurovíziós dalfesztiválon. 
2019-ben megnősült, s idén tavaszra 
szólólemezének kiadását tervezte.

A zenekar közösségi oldalán így 
búcsúzott tőle: „Elvesztése felfoghatatlan 

és felbecsülhetetlen veszteség. Határtalan 
kreativitása, dalszövegeinek mélysége, 
színpadi jelenlétének elsöprő energiája és 
karizmája pótolhatatlan űrt hagy maga 
után, nem csak a mi életünkben, de a 
magyar könnyűzene és művészet világában 
is. Örs maga volt a tűz, melegszívű, 
szerető barát és társ. Rendkívül impulzív 
és inspiráló személyiség volt. Mindig 
lehetett rá számítani, sosem hagyott 
cserben senkit, elképesztően nyitott és 
szerető szívű ember volt.”

Elhunyt Németh György
Családja mély fájdalommal 
tudatja, hogy szeretett 
testvérük, Németh György 
2021. február 4-én, életének 
74. évében rövid, súlyos 
betegségben váratlanul 
elhunyt Németországban. 
Gyászolják Werle Józsefné (Németh Ágnes) 
és családja a németországi Heidelbergben, 
Dr. Hamvasi Györgyné (Németh Éva) és 
családja Budakeszin.

Németh György (1947) születésétől 
Budakeszin élt és járt iskolába. 1966-ban el-
hagyta az országot, és a baden-württenbergi 
Rußheimben kezdett új életet. Az ame-
rikai Good Yearnél helyezkedett el 
géplakatosként, s onnan ment nyugdíjba 
művezetőként. Korán elvesztett német 
feleségével minden évben hazalátogattak. 
Minden osztálytalálkozóra hazatért. 
Osztályfőnöke volt Lévai Zoli bácsi, akire a 
legnagyobb tisztelettel gondolt vissza, mint 
szigorú, de igazságos tanárra.

forrás: Albrecht György, Németország

Kossuth-díjat kapott
Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke a nemzeti ünnep, március 15. 
alkalmából kitüntetéseket adományozott. 
Párkányi Raab Péter, Budakeszin élő 
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész 
Magyarország számára kivételesen értékes, 
a klasszikus európai, illetve a legnemesebb 
nemzeti hagyományokat innovatív látás-
móddal ötvöző művészi pályafutása, 
finoman megmunkált kisplasztikákat, 
látványos kiállítótermi kompozíciókat 
és monumentális köztéri szobrokat is 
magába foglaló alkotóművészete elismeré-
seként Kossuth-díjat kapott.

Az I. világháborús katonadalban is 
megénekelt egykori katonatemetőnél a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány részvételével 
kopjafát állítanak az ott eltemetett hősök 
emlékére. Cotiči, a mai szlovén-olasz határ 
mellett fekvő, olasz nevén San Michele 
del Carso az első világháborús Isonzó-
front egyik temetője, ahol a magyar királyi 
budapesti 1. honvéd gyalogezred katonáit 
temették el, akiket Budapestről és Pest 
megyéből, így a mai budakeszi járás telepü-
léseiről soroztak be. 

A magyar királyi budapesti 1. honvéd 
gyalogezred az olasz hadüzenet után, 
1915 júliusában került az olasz frontra. 
A magyar királyi 20. honvéd hadosztály 
részeként, testvérezredeivel, a debreceni 
3., a nagyváradi 4. és a székesfehérvári 
17. honvédezreddel az Isonzó-front egyik 
legvéresebb szakaszát, a Doberdó- fennsík 
és legmagasabb pontjának, a Monte 
San Michelenek az óriási áldozatokkal 
járó védelmét látták el. Az állandó olasz 
tüzérségi tűz és a jelentős túlerő ellenére 
a hadosztály ezredei kitartottak, és az 
1. honvéd gyalogezred is méltán érdemelte 
ki „Monte San Michele hősei” címet. 
Megérdemlik, hogy emléket állítsunk nekik. 

A háború után néhány évtizeddel az 
olasz hatóságok a párnaköveket, kereszteket 
eltávolították, így a hősi temető egy jeltelen, 
füves rétté változott. A település a mai 
polgári temető mellett fekvő katonatemető 
helyét gondozza, a füvet nyírja, de egyetlen 
felirat sem emlékeztet az ott nyugvó 
több száz, zömmel magyar honvédre. 

Danku István gödöllői tanár kezdemé-
nyezésére ez év nyarán egy kis ünnepség 
keretében kopjafát állítunk az egykori 
temetőnél a hősiesen helytálló és életüket is 
áldozó 1-es honvédek emlékére.  Bánkuti Ákos

„Cotiči temető, 1-es honvéd sírja 
benne az első…” 

A kopjafa avatása 2021. július 24-én 11 órakor 
lesz az olaszországi Monte San Michele del 
Carsoban (GPS: 45.88244, 13.560003)

Kitüntetés a 
hagyományőrző 
asszonyoknak

Idén 12 kategóriában 42 díjazott kapta 
a 2004-ben alapított Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége (KÓTA) díjait, melyeket online 
ünnepségen jelképesen adtak át a magyar 
kultúra napján, január 22-én. A KÓTA-
díjakkal a kiemelkedő művészi munkát és 
a közösségért végzett áldozatos tevékeny-
séget ismerik el.

Nemzetiségi kategóriában a Budakeszi 
Hagyományőrző Asszonykórus kapta a 
kitüntetést.
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Orbán Viktor miniszterelnök Ritter 
Imrével, a magyarországi németek ország-
gyűlési képviselőjével közösen január 
19-én megkoszorúzta a magyarországi 
németek elhurcolásának emléktábláját a 
budaörsi vasútállomáson a magyarországi 
németek elűzetésének 75. évfordulója 
alkalmából.

A magyar országgyűlés döntése értel-
mében 2013 óta január 19. a magyaror-
szági németek elhurcolásának és elűzeté-
sének emléknapja, amely hivatalos állami 
megemlékezés. 

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/
Benko Vivien Cher

Orbán Viktor 
Budaörsön koszorúzott

Járási hírek

A járvány tavaszi hullámához hasonlóan 
ismét húsz járművet ajánlott fel a Toyota 
Magyarország a Nemzeti Humanitárius 
Koordinációs Tanácsnak (NHKT). Az 
autók a kórházakhoz és a Semmelweis 
Egyetem tesztelést végző önkéntes egyete-
mistáihoz kerülnek - mondta Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára, az NHKT elnöke november 25-én 
Budaörsön.

A politikus közölte: egy gépjármű a 
Magyar Vöröskereszthez, kilenc az ország 
különböző kórházaihoz kerül, tízet pedig 
a tesztelésben részt vevő egyetemisták 
fognak használni. Kiemelte, hogy több 
mint ezer egyetemista vállalta a járvány 
elleni védekezésben az önkéntes munkát. 

„Nagyon sok emberen fogtok segíteni, de 
hiszem azt, hogy sokat fogtok ti is kapni” 
– üzente az NHKT elnöke az önkénte-
seknek. (MTI/Fotók: Máthé Zoltán)

Toyoták a védekezéshez

Magyarország kormánya a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt-n keresztül a helyi nemze-
tiségi önkormányzati fenntartású közne-
velési  intézmények 2020. évi fejlesztési 
keretéből huszonötmillió forint támogatást 
nyújtott a biatorbágyi Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola felújítására, 
bővítésére és az oktatást-nevelést segítő 
eszközök beszerzésére.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
mint fenntartó a támogatási keretet az 
iskola oktatásának bővítésére, és a kon-
téner-tantermek kiváltásának tervezési 
munkáira használta fel. A 4D Építész 
Stúdió Kft. előkészítő munkájának ered-
ményeként 2020. szeptember 16-án jog-
erőssé vált az építési engedély.

forrás : Biatorbágy önkormányzata

Huszonötmilliós fejlesztés 
a német nemzetiségi iskolában

Nyolcmilliárd forintnyi turisz-
tikai fejlesztés valósulhat meg Pest 
megyében a kormány 4,3 milliárd 
forintos támogatásával – közölte a 
pénzügyminiszter március 6-án a 
Facebook-oldalán. Varga Mihály azt 
írta: döntöttek a panzió- és szálloda-
fejlesztési pályázatokról, így nyolc új 
panzió építése kezdődik meg és kilenc 
szállodában indulnak fejlesztések.

Felsorolása szerint a beruházások Bugyi, 
Csomád, Dabas, Gödöllő, Herceghalom, 
Péteri, Vasad, Vecsés, Verőce, Visegrád és 

Zsámbék településeken valósulnak meg.
A tárcavezető kiemelte, hogy a 

turizmus teljesítménye 2010 óta évről 
évre rekordokat döntött Magyarországon, 
a koronavírus-járvány azonban súlyosan 
érintette az ágazatot. Ezért - folytatta 
Varga Mihály - a kormány számos intéz-
kedéssel segíti az itt működő vállalko-
zásokat. Tájékoztatása szerint ilyen az 
ágazati bértámogatás, „amellyel 115 ezer 
munkahelyet védünk meg”, ide tartozik 
a bevételkiesés megtérítése, az adó- és 
járulékkedvezmények, és a fejlesztések 
támogatása is.  (MTI)

Három japán cég összesen 6,5 milliárd 
forint, 5300 ember munkahelyét védő 
beruházást hajt végre Magyarországon, amit 
a kormány kétmilliárd forinttal támogat - 
jelentette be Szíjjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter január 12-én Budapesten. 
A biatorbágyi Alpine Európai Elektronikai 
Ipari Kft., a székesfehérvári DENSO 
Manufacturing Hungary és az esztergomi 
Diamond Electric Hungary Kft. új gyártási 
technológiát vezet be.

Ezzel növelik a magyar autóipar rendel-
kezésére álló beszállítói kapacitásokat, a 
beruházások biztosítják, hogy a járműipar 
továbbra is húzóágazat lesz a magyar 
gazdaságban - mondta Szijjártó Péter. 
A három vállalat a globális autóipar legjelen-
tősebb beszállítói között van, fejlesztéseik 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország 

meg tudja tartani vezető pozícióját az 
európai autóiparban – tette hozzá.

A külügyminiszter kiemelte, hogy 
mintegy 173 ezer ember dolgozik az 
autóiparban, amelynek az elmúlt tíz 
évben két és félszeresése, csaknem 10 ezer 
milliárd forintra nőtt a termelési értéke. 
A japán vállalatok meghatározó szerepet 
játszanak a magyar gazdaság működé-
sében és növekedésében, rendkívül magas 
technológiai színvonalukkal pedig hozzá-
járulnak a hazai gazdaság dimenzióvál-
tásához. Ma Magyarországon 180 japán 
vállalat több mint 30 ezer embernek ad 
munkát, a távol-keleti országok közül a 
második legjelentősebb beruházó Japán. 
Az Alpine Európai Elektronikai Ipari 
Kft. a koronavírusjárvány ellenére 1064 
munkahely megőrzését vállalta.  (MTI)

Elhunyt Éless Béla 
színész, rendező

Nyolcvan éves 
korában elhunyt 
Éless Béla, az Éless-
Szín alapítója, 
tulajdonosa, művé-
szeti vezetője – 
tudatta december 
28-án Facebook-
oldalán a színház. 
A Budaörsi Játék-

színt alapító művészt hosszan tartó 
betegség után december 28-án hajnalban 
érte a halál. 

Éless Béla 1940. április 23-án 
született Kassán. 1963 és 1973 között 
a Tatabányai Bányász Színpad tagja, a 
társulat alapító rendezője, 1974 és 1984 
között a Budapesti Perem Színpad ala-
pítója, művészeti vezetője, rendezője. 
A Magyar Rádió rendezője 1976 és 1985 
között, 1986 és 1988 között a József 
Attila Színház rendezője és színésze. 
1987 és 1996 között a Tatabányai Jászai 
Mari Színház alapítója, 1989-től igazgató-
művészeti vezetője, 1997 és 2008 között 
a Budaörsi Játékszín alapítója, igazgató-
művészeti vezetője.

Éless-Szín néven magánszínházat alapí-
tott, amely 2009 óta működik.

Számos filmben és sorozatban ját-
szott, játékfilmjei mellett a Kisváros 
és a Szomszédok című tévésorozatban 
is. 2006-ban a Magyar Köztársaság 
Lovagkeresztjével tüntették ki, 2020-ban 
Gobbi Hilda-életműdíjat kapott.  (MTI)

Biatorbágyi cég az autóipari fejlesztésben

Turisztikai fejlesztés Zsámbékon és Herceghalmon
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Új üzemcsarnokot épít a Medicontur Kft. 
A 622 millió forintos beruházáshoz 
248 millió forintos állami támoga-
tást kap a 300 magyarországi dolgo-
zót foglalkoztató cég – jelentette be 
a külgazdasági és külügyminisz-
ter december 15-én  Zsámbékon. 
A Medicontur vállalat másodszor nyert 
támogatást a kormány programjából, 
mely a versenyképesség növelését segíti.

Szíjjártó Péter elmondta: az orvosi, szemé-
szeti segédeszközöket gyártó cég egy 2300 
négyzetméteres új üzemcsarnokot épít, 
hogy tovább javítsa pozícióját a szembe 
ültethető lencsék piacán. A cég nemzet-
közi versenyképességét mutatja, hogy a 
Magyarországon előállított termékeinek 
90 százalékát a világpiacon értékesíti, több 

mint 70 országban érhetőek 
el az egészségügyi termékei. 
A magyar orvosi műszer-
gyártás termelési értéke az 
idei első tíz hónapban 13 
százalékkal nőtt, ma már 10 
ezer embernek ad munkát 
az ágazat.

Csenger-Zalán Zsolt, 
a térség Fideszes ország-
gyűlési képviselője arról 
beszélt, hogy a vállalat fej-
lesztéseivel  Zsámbék  fel-
kerül a világ gyógyászati-
segédeszköz térképére, 
mivel az itt gyártott beültethető lencsék 
világszínvonalúak.

Kontur László, a Medikontur Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta: vállalatuk 

több európai ország-
ban is jelen van. 
M a g y a r o r s z á g o n 
a  zsámbéki mel-
lett Budapesten és 
Törökbálinton van 
telephelyük, a beru-
házással céljuk a 
gyártási kapacitás 
növelése és összevo-
nása.

A nyilvános cég-
adatok szerint a 
Medicontur Kft. 
tavaly mintegy 7,3 

milliárd forint árbevételt ért el az előző 
évi 6,2 milliárd után. Adózás utáni nye-
resége viszont 821 millió forintról 519 
millióra csökkent 2019-re.  (MTI)

Új üzemcsarnok állami támogatással Zsámbékon

Járási hírek

Páty Művészetéért Díj
Március 15. alkalmával adja át Páty 
önkormányzata a kultúra műveléséért 
és ápolásáért járó, Pátyért Emlékérem 
Művészeti Díját. Az első díjazottak: 

Kiss Eszter  színművésznő, a Katona 
József Színház tagja, Páty kulturális életé-
nek aktív részvevője.  

Csák Attila  szobrász, grafikus, 
restaurátor, a Vitézi Rend tagja. Alkotásai 
nem csak a faluban, de országszerte 
ismertté teszik.

Jánosi András  népzenész, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, 
a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje 
és számtalan más díj birtokosa.

Kádár Ferenc operaénekes, keramikus 
és képzőművész, a pátyi Trianoni 
Harangláb és a Budakeszi Arborétum szé-
kely kapujának alkotója. paty.hu

A GLOBALL Hotel 2009-ben nyitotta 
meg kapuit GLOBALL Hotel és Football 
Park és Sporthotel néven. A szálloda már 
a kezdetektől fogva a magyar labdarúgó-
válogatott és az utánpótlás-válogatottak 
felkészülési helyszíne. A szálloda kapaci-
tása fokozatosan bővült, többek között 
egy uszoda- és wellnessrészleggel, amely 
nem csak a szállóvendégeké, hanem a 
telkiek is használhatják, húsz százalékos 
kedvezménnyel. 

Az MLSZ Edzőcentrum Kft. 2009 óta 
az egyik legnagyobb adófizető Telkiben. 
Tavaly megújult a szálloda belső tere, idén 
pedig területében is bővül az intézmény, 
mégpedig pátyi területen. Az I. ütem-
ben két élőfüves labdarúgópálya, atlétikai 
futópálya, kapus edzőpálya, futópályával 
körbevett öntözővíz-tározó tó, egy sza-

badtéri fitnesspark, kombinált lábtenisz-
streetballpálya, egy kisméretű műfüves 
labdarúgópálya, és hatvan parkoló épül.

Az új részt a pátyi Cseresznyés dűlő 
felől lehet majd megközelíteni, ahol asz-
faltos utat és további hetvenkét parkolót 
alakítanak ki. A munkák márciustól az év 
végéig tartanak. 

A II. ütemben napelempark, a pályák-
hoz két lelátó, kiszolgáló épületek, irodák 
épülnek. telki.hu

A Huawei Technologies Európai Ellátó 
Központjának pátyi telephelyén elindult 
Magyarország első, valós termelési környe-
zetben működő ipari 5G magánhálózata, 
amely a vállalat gyártási-logisztikai folya-
matait segíti. A telephelyen már most az 
5G-alapú logisztikai rendszerbe kapcsolt 
önvezető targoncák üzemelnek, amelyek 
emberi beavatkozás nélkül végzik a raktári 
műveleteket. A rendszert Colin Cai, a 
Huawei Technologies Hungary vezér-
igazgatója és Solymár Károly Balázs, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(ITM) digitalizációért felelős helyettes 
államtitkára mutatta be január 14-én.

A Huawei Technologies a világ legna-
gyobb infokommunikácós technológiai 
(ICT) megoldásszállítója és a második 
legnagyobb okostelefon gyártója. 
A vállalat 2005-ben kezdte meg működését 
Magyarországon és az elmúlt 15 évben 
1,5 milliárd dollárt fektetett be és több 
mint 2400 munkahelyet hozott létre. 
Az elmúlt öt évben a cég teljes magyar-
országi beszerzéseinek összege elérte a 
246 millió dollárt és 277 millió dollár 
adót fizetett be a költségvetésbe – írták a 
közleményben.

Huawei Technologies Magyarország 
árbevétele 2019-ben 77 milliárd forint 
volt. A Huawei 2020 októberében új 
K+F központot nyitott Budapesten, 
amely a mesterséges intelligencia, a képfel-
dolgozás, a streaming szolgáltatás és a 
rendkívül nagyméretű elosztórendszerek 
területére összpontosít.  (MTI)

A Huawei felavatta első ipari 5G 
magánhálózatát

Pátyi területen bővül 
a telki edzőcentrum

Piarista diákok faültetése Telkiben
A Budapesti Piarista Gimnázium 9.a osztályának tanulói tanáruk, Valaczka András 
vezetésével 2020. december 11-én harmincnégy kislevelű hársfát (Tilia cordata) ültettek 
a Tücsök utca déli oldalán, a Kórház fasor és a Napsugár utca között, teljes hosszban. 
A fasor hosszú távú gondozását is vállalták. A fákat a mostani járványhelyzetben a 
remény jelképének szánták. telki.hu

Ismét 700 millió 
önkénteseknek

Az állami költségvetésben idén is 700 
millió forint jut az önkéntes tűzoltó-
egyesületek és mentőszervezetek támoga-
tására. Ebből 600 millió az önkéntes 
tűzoltók, százmillió pedig a mentőszer-
vezetek fejlesztésére. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának a 
Magyar Tűzoltó Szövetséggel közös felhí-
vására a hivatásos tűzoltókkal megálla-
podást kötött tűzoltó-egyesületek 

március 29-ig 
pályázhatnak az illetékes tűzoltó-parancs-
nokságnál.

A pályázati kiírás: 
www.katasztrofavedelem.hu
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900 éves a premontrei rend

Járási hírek

A jubileum alkalmából Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti érsek és 
a rend magyarországi elöljárói mu-
tattak be hálaadó szentmisét 
február 10-én a Szent István-baziliká-
ban. A Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára köszöntőjében kiemelte: 
a premontrei rend része Magyarország 
történelmének, múltjának, jelenének 
és jövőjének is.

Soltész Miklós az egykori csornai pré-
postot, Kunc Adolfot idézve jellemezte 
a premontrei nevelés lényegét: „Istent és 
a hazát szolgálni nemzeti nevelés által”. 
Erre a szolgálatra óriási szükség van a mai 
világban is. Vissza kell utasítani a keresz-
tény értékek, a keresztény szimbólumok 

elleni támadásokat, és „bizonyítanunk 
kell, hogy a kereszténység az embereket 
szolgálja, és nem a másik ember ellen 
tevékenykedik”. Ebben a küzdelemben 
pedig nagy szükség van a premontrei 
rendre is. A kormány 2017-ben dön-
tött arról, hogy a jubileum alkalmából 
támogatja a rend törekvéseit. Így épül-
nek és újulnak meg épületek Csornán, 
Türjén, Szombathelyen, Gödöllőn, 
Zsámbékon, Keszthelyen és a határon 
túli Váradhegyfokon.

Erdő Péter homíliájában 
arról beszélt: a premont-
reiek fontos küldetése az 
„apostoli tevékenység” és 
a rend női ágának szol-
gálata, vagyis a szegények 
és rászorulók gondozása, 
amelyet példamutatóan 
végeznek. 

A premontrei kanonok-
rendet Szent Norbert ala-
pította 1120-ban a fran-
ciaországi Prémontrében. 
A pápai jóváhagyást 1126-
ban kapta meg a közösség, 
amely ezután gyorsan elter-
jedt Nyugat-Európában. 

A premontreiek feladata a prédikálás és 
a lelkipásztori szolgálat ellátása volt, így 
kolostoraikhoz sok plébánia tartozott.

Magyarországra a hagyomány szerint 
II. István király (1116-1131) hívására 
érkeztek és Nagyvárad mellett építettek 
monostort 1130-ban. Az egyik legrégebbi 

nemzetségi alapítású premontrei monos-
tor a csornai, amelyet a hagyomány szerint 
1180-ban alapítottak. Az Árpád-korban 
a monostorok száma 40 körül lehetett. 
A premontrei prépostságok a tatárjárás 
során meggyengültek, a török hódoltság, 
majd a protestantizmus következtében 
kihalttá váltak. A török uralom után oszt-
rák és morva segítséggel éledtek újjá.

1789-ben II. József a premontreiek 
működését és a rend jogi státuszát is 
megszüntette. 1802-ben I. Ferenc császár 
visszaadta a premontreiek jogait, és a 
rend feladatául jelölte meg a lelkipásztor-
kodás mellett a tanítást is. Nagyváradon 
1808-ban indult el a gimnáziumi oktatás 
és zavartalanul folyt 1923-ig, amikor a 
román hatóságok bevonták a premont-
rei gimnázium működési engedélyét. 
A XIX. században premontrei közép-
iskola működött Lőcsén, Eperjesen, 
Kassán, Rozsnyón, Szombathelyen és 
Keszthelyen, a XX. század első felében 
Gödöllőn, Budafokon és Csornán is.

A kommunizmus idején feloszlatott 
rend a rendszerváltozás után újjászer-
vezte a Gödöllői Premontrei Apátságot 
és a Csornai Premontrei Prépostságot, 
valamint a határon túl a Váradhegyfoki 
Prépostságot, továbbá női rendházat ala-
pított Zsámbékon. Premontrei iskola van 
jelenleg Szombathelyen, Keszthelyen, 
Gödöllőn és Zsámbékon, szociális inté-
zetük pedig Zsámbékon működik a női 
kanonokrend fenntartásában. 

(MTI/Iránytű)

2021. február 8-án 
Nagykovácsi önkormány-
zata elfogadta a település 
helyi építési szabályzatát, 
amely lehetőséget biztosít 
az ott működő Amerikai 
Nemzetközi Iskolának a 
terjeszkedésre. A Nagykovácsi 
önkormányzatának honlapján 
megjelent, Brett Penny igaz-
gató tájékoztatása szerint 
az iskola célja, hogy diákjaiknak kellő 
mennyiségű tantermet és tornatermet 
biztosítsanak. Az intézmény jelenleg 
925 diákot oktat, de 1050 tanuló befo-
gadására szól a működési engedélyük. 
A már beépített területen további testne-
velési célú, valamint a nemzetközi érett-
ségi vizsgák helyszínéül szolgáló vizsga és 
oktatási épületeket terveznek. 

Az újonnan megvásárolt telkeken terve-
zett sport- és rekreációs jellegű beruhá-
zásokkal a gyermekeket szeretnék köze-
lebb vinni a természethez, haszonkert 
vagy farm, esetleg egy kis tó kialakí-
tásával. Fontos, hogy megismertessék a 
gyerekekkel, hogyan fejlődnek az állatok, 

hogyan nőnek a 
növények. Korábban 
gondolkodtak egy 
kisméretű kollé-
gium építésén, ami 
nyugodt elhelye-
zést biztosítana a 
diákoknak, de ma 
nem ez a fő szem-
pont.

Az első és legfon-
tosabb fejlesztés a jelenlegi iskola melletti 
tornaterem és vizsgaépület megépítése. 
Ez az elkövetkező 2-3 évben valósul meg. 
Az új területek átalakítása még tervezés 
alatt áll. a Következő években a fásítás és 
sportpályák kialakítása várható.

Az új területek megvásárlásával lehe-
tőség nyílik egy Budapesthez közelebb eső 
útcsatlakozás és belső szerviz út megépíté-
sére, így a behajtásra és kihajtásra várakozó 
autók már kevésbé fogják akadályozni a 
Nagykovácsi út forgalmát. Megoldás lehet 
még egy hosszabb lehajtó sáv kialakítása, 
de felmerült a körforgalom kiépítése is.

Nagykovácsival a kezdetek óta együtt-
működik az intézmény: a helyi sport-

egyesületek kedvezményesen bérelhetnek 
pályákat, a zenei és táncművészeti gálákat 
az ő színháztermükben rendezik, a helyi 
iskola és más gyermekcsoportok hasz-
nálhatják az uszodát. Emellett pénzügyi 
megállapodást kötöttek az önkormány-
zattal, melynek keretében négy év alatt 
95 millió forinttal támogatják a települési 
beruházásokat, mint a főutca korszerűsí-
tése, a kamerarendszer vagy a kerékpárút 
kiépítése.  nagykovacsi.hu

Amerikai Nemzetközi Iskola 
– mi készül Nagykovácsi  határában?

Dárday István a 
Nemzet Művésze lett

A Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA) 
Nemzet Művésze díj 
Bizottsága a Nemzet 
Művészei közé válasz-
totta a Remeteszőlősön 
élő Dárday István 
Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas filmrendezőt, 
forgatókönyvírót, a 

MMA rendes tagját filmrendezői és 
művészetszervezői alkotó tevékenysége, 
a társadalmi folyamatok iránti érzékeny, 
műfajteremtő munkái és különleges 
életműve megbecsüléseként.  

fotó: MTI/Cseke Csilla
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Szakmát oktató középiskolaként az idei 
tanév változatos volt, és sok újdonságot 
tartogatott. A szakképzés átalakítása 
miatt a tanévet új képzésekkel és 
új névvel kezdtük meg: Zsámbéki 
Premontrei Technikum, Szakképző Iskola 
és Gimnázium néven. A hagyományosan 
tanított fa- és bútoripar, építőipar, 
gépészet és a turizmus-vendéglátás 
ágazatok mellett a szociális ágazaton 
belül a 3 éves gyermek- és ifjúsági 
felügyelő, valamint az 5 éves kisgyermek-
gondozó, -nevelő szakirányokat indítottuk 
el, továbbá az informatikai és távközlési 
ágazat megújult képzéseit: informatikai 
rendszer- és alkalmazásüzemeltető, 
valamint szoftverfejlesztő és tesztelő 
technikusi irányokat.

Szakiskolai képzéseinket azoknak 
a tanulóknak ajánljuk elsősorban, akik-
nek a tanulás nem adott eddig sikerél-
ményt, míg az érettségit és technikumi 
végzettséget adó képzéseinkhez nagyobb 
kitartásra és szorgalomra van szükség. 
Az idei megmérettetésekre, vizsgákra való 
felkészüléseit megnehezítette a novem-
ber 11-től elrendelt digitális munkarend. 
Szerencsére munkatársaink még időben 
támogatást kaptak a KAPI szervezte 
Tankocka-használatát bemutató képzé-
sen. Emellett iskolánk csatlakozott a Gsuit 
for Education-rendszerhez, ami többek 
közt nagyobb tárhelykapacitást biztosít az 
online oktatáshoz. 

Míg a közismereti és 
szakmai elméleti tár-
gyak oktatása digitá-
lisan zajlik, addig a szak-
mai gyakorlatok - egészen 
a most márciusi lezárásig 
– felezett csoportokban és 
a járványügyi előírások betartásával. 
Szükségesnek láttuk ezt a lépést, mivel a 
szakmai alapvizsga írásbeli és gyakorlati 
feladatokból áll, melyek eredménye a 
szakmai bizonyítványba is beleszámít. 
A 9. évfolyam mellett a végzős vizsgákra 
készülőknek is fontos, hogy be tudják-e 
fejezni a mesterremeket és kellő jártassá-
got szerezzenek szakmájukban. 

Szerencsére számos érdekes progra-
mon tudtunk részt venni a digitális taní-
tásra való átállás előtt vagy annak elle-
nére. Mindjárt szeptemberben a 900 éves 
fennállását ünneplő fenntartónk, a pre-
montrei rend rendtörténeti konferenciáját 
hallgathattuk meg. A jubileumi ünnepsé-
gek részeként számos esemény elodá-
zódott a vírushelyzet miatt, mint például 
a Magyar Nemzeti Múzeumba tervezett 
kiállítás vagy az egyházzenei koncert, de 

számos iskolák közötti vetél-
kedő is, a Bazilikában tartott 
hálaadó szentmise kivételével. 

Hangsúlyozzuk emellett, intéz-
ményünk nyitott a más vallá-

súak irányában, egyedül annyit 
kérünk tőlük, hogy fogadják el azt a 

formát és módot, azokat az értékeket, 
ahogyan mi látjuk a világot. 

Tanulóinknak a Zsámbéki Közmű-
velődési Intézet és Könyvtár adott hely-
színt még szeptember elején a Spirit Dance 
Company Társas-Játék párkapcsolat-
elemző műhelyének, melyben az előadást 
nyitott beszélgetés követte. Köszönet a 
lehetőségért. Az október 23-i ünnepséget 

is sikerült osztályszintű vetélkedővel, 
ügyességi feladatokkal megszerveznünk, 
melynek kitalálásában és lebonyolításá-
ban elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a 10.A technikumi osztály Némethné 
Budaházi Anikó osztályfőnök vezeté-
sével. A szalagtűzőt korábbi időpontba 
szervezve egy bensőséges és meg-
ható ünnepséget tudtunk végzős diák-
jainknak útravaló tarisznyájukhoz adni. 
A jelen online időszakra esett már a 
hagyományosan farsang keddjén tartott 
iskolanapunk, melynek süteménysütő 
bajnokságát házi keretek között sikerült 
megtartanunk – meglepően gusztusos 
eredményekkel. 

Akár jelenléti oktatást tartunk, akár 
digitális munkarendben tanítunk, törek-
szünk hűek maradni ahhoz, amit a PREMO 
jelent számunkra: példamutatás, remény, 
elfogadás, motiváció, otthon. (x)

Patakiné Dr. Veres Magdolna
igazgatóhelyettes
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Egy színes lapocska
Járási hírek

A vírus miatt ritkán hagyom el a 
házat, csupán vásárolni megyek 
néha egy környékbeli áruházba. 
A parkoló térkövén egy szélkergette 
színes lapocska. Felveszem.   Magyar 
Természetjáró Szövetség. Jelzés: 
Sárga sáv. Útvonal: Zsámbék –Szent 
Ferenc-kút – Templomrom – Nyakas-
hegy – Perbál. Csak úgy egyszerűen 
– Perbál. Sem nevezetes épület, sem 
érdekes találkozási pont, még csak egy 
buszmegálló sem, csak simán, Perbál. 

1978-ban, amikor asztalitenisz csapa-
tunk NB II-es bajnokságot nyert, a rivális 
edző megkérdezte tőlem: „A mezeteken 
szereplő PERBÁL, az egy vállalat?” Már 
akkor sem értettem, hogy történelmünk 
és legendáink ismeretében miért vagyunk 
ennyire rejtőzködőn szerények.

Hazafelé jövet eszembe jut, hogy az 
ötvenes évek elején édesanyám agyag-
edényben több ezer római pénzérmét 
talált. Bár a Nemzeti Múzeum darabjáért 
csak húsz fillért adott, már a lelet érintése 
és anyám hozzáfűzött meséje elég volt 
ahhoz, hogy büszke perbáli gyereknek 
érezzem magam. Mesélt Aquincumról, 
és hogy Perbál a nevét egy római kato-
nától, Perbaldustól kapta. Ma már sokkal 

többet tudunk Szent István gyóntató-
járól, Perbaldusról, a szent remetéről és 
a köréje gyűlt hívek közösségéről. Arról, 
hogy XII. század végén III. Béla francia 
felesége kíséretéhez tartozó Aynard-család 
királyi adományként kapta meg az akkor 
már virágzó Pest megyei Zsámbék és 
Pilis megyei Perbál községeket, és hogy 
a tatárjárást követően Aynard itt épített 
várat. Ismerjük a Szent Miklós tiszteletére 
szentelt középkori, majd annak romjaira 
épülő Szent Anna-templom történetét. 
Tudunk az itt élőket sújtó törökdúlásról, 
az elnéptelenedésről, a később helyükre 
telepített iparos és földművelő svábok 
falut építő szorgalmáról és a gyalázatos, 
II. világháborút követő kitelepítésükről. 
A régi útikönyvek barokk templomot, vízi-
malmot és egy paraszt barokk házat emle-
gettek. A vízimalom más funkciót kapott, 
az órásház lassan elenyészik, maradtak a 
temető faragott sírkövei.

Szerencsére mégiscsak történt valami! 
Híreket kaptunk az iskola építési terüle-
tének régészeti feltárásáról, a templom-
belső restaurálásáról, a parókia felújítá-
sáról, egy turista pihenőpont létesítéséről, 
ám nem kapunk híreket az évek óta 
tervezett Fehér úti kápolna helyreállítá-
sáról. Sajnos eldugottan rejtőzködik a 

Schindekrum mellett elhaladó vadregé-
nyes út és a köbölkúti forrás csodálatos 
környéke is. Fel kellene támasztanunk 
Perbál közszájon forgó legendáit, olya-
nokat, mint pl. József Attila története, aki 
Perbálon vadászott egyszer a helyi főva-
dász vendégeként, s akár annak Balázs 
nevű kisfiához is írhatta volna az Altató 
című versét. A költő perbáli emlékét erősí-
tené középületünk homlokzatán a KIS 
BALÁZS ÓVODA-felirat. Az elcsépelt 
Piactér helyett legyen inkább Anna-piac 
vagy valami más, a település történetéhez 
fűződő elnevezés.

Időszerű lenne az is, hogy a Perbálon 
élő, országosan elismert művészeket, spor-
tolókat és más köztiszteletben álló szemé-
lyeket az önkormányzat díszpolgárai közé 
fogadja, e megbecsülésükkel is emelve 
községünk hírnevét.

Vírus ide vagy oda, köznapi nyelven 
mondva Perbál folyamatosan „pofásodik”. 
Utcák burkolata, iskola- és óvodabővítés, 
játszótér, egészségház, piactér, hogy csak 
a látványosabbakat említsem. Itt az ideje, 
hogy e létesítmények mellett községünk 
története is kiemelt hangsúlyt kapjon, 
hogy az ide tévedt vándornak legyen 
kedve egy kicsit nézelődni.

Szilágyi László

„Oscar-díj” a 
Buda környéki 

Egészségprogramért
A Buda környéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) Buda környéki 
Egészségprogramja a világ valamennyi 
pályázója közül – nemzetközi szakér-
tőkből álló zsűri értékelése alapján – a 
III. helyezést kapta a városok kategó-
riában, az egészségprogramok európai 
uniós „Oscar-gáláján”.

Az Európai Bizottság szervezte 
Egészség-díj átadáson a BÖT 
komplex gyermek-egészségfejlesztő 
programját Dr. Rákosy Zsuzsanna PhD 
egyetemi adjunktus, a Buda környéki 
Egészségprogram szakmai vezetője 
ismertette.

Függetlenül attól, hogy a program 
milyen eredményt ér el a kategóriáján 
belül, óriási elismerés jelent az abban 
résztvevőnek. Magyarországról idáig egy 
program sem kapott ilyen magas fokú 
nemzetközi minősítést a gyermek-egész-
ségfejlesztés területén.

Aki elfogadja a Buda környéki 
Önkormányzati Társulás kihívását, 
három lehetőség közül választhat: 
30 ezer, 45 ezer, vagy 60 ezer lépést 
teljesít hetente, melyet a MASPORT 
- Magadért sportolj mobilapplikáció 
letöltésével és használatával lehet 
mérni és igazolni. A díjak odaítélé-
séről sorsolással döntenek: 50 – 60 – 
70 ezer forintos sportszercsomagok 
várnak a nyertesekre.

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft. támogatást kapott a 
VE¬KOP-7.2.2-17-2017-00002 azo-
nosítószámú, „Közösségek az egész-
ségtudatos lakosságért a budakeszi 
járásban” című pályázaton. A projekt 
keretében egy Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) jött létre biatorbágyi székhely-
lyel, amely ingyenes egészségmeg-
őrző, betegségmegelőző programokat 
kínál a budakeszi járás lakosságának 
(Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, 
Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, 
Zsámbék). 

Az Egészségfejlesztési iroda csatla-
kozik a Buda környéki Önkormányzati 
Társulás „Lépéssel nyerhetsz” 2021. már-
cius 1. és június 1. között! elnevezésű kihí-
vásához Nagy Imola programkoordinátor 
vezetésével (+36705042290 nagy.imola@
efibiatorbagy.hu). A program támogatója 

a Buda környéki Egészségprogram, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Magyar Szabadidősport Szövetség. 

A kihívásban való részvétel ingyenes! 
A kihívás részletei: https://

magadertsportolj.hu/lepessel-nyerhetsz-
kihivas-felnotteknek/

Lépéssel nyerhetsz!

(x)

Olvasói levél
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A nyugaton oly népszer� „bels� vállalkozó” (Intrapreneur) hazánkban még nem túl 
ismert fogalomnak számít. A cégeknek, f�képp a mostani élet- és gazdasági válságid�-
szakban márpedig létfontosságú, hogy bels� vállalkozói készségekkel rendelkez� munka-
társakat alkalmazzon. Mir�l is van szó? A vállalkozói kulcskompetencia, mellyel ezek 
a bels� vállalkozók rendelkeznek az alábbi készségek és képességek, illetve attit�delemek 

összessége: magas szint� tudatos-
ság, önbizalom, kezdeményez�kész-
ség, kockázatvállalás, kreativitás, 
problémamegoldás, közgazdasági 
és pénzügyi jártasság, kommuni-
kációs és prezentációs készségek, 
tervezés képessége, csapatmunka, 
üzleti és tulajdonosi szemlélet. 

Az Intranet projekt (“Intranet: Intrapreneurshipnet-playbook” – 2018-1-ES01-
KA204-050708) egy, az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásában 
megvalósuló nemzetközi projekt, amelynek célja egy olyan online oktatási felület létre-
hozása, mely segíti a fenti készségek elsajátítását.

A programot a spanyol CIDET egyetemi oktatókból és IT szakemberekb�l álló csoportja 
álmodta meg és vezeti. Magyar részr�l a Trebag Kft vesz részt a projektben. 

Bels� vállalkozói készségek fejlesztése
AZ INTRANET PROJEKT 

További információ: Nagy Enik� | email: eniko.nagy@trebag.hu | web: www. Intra-net.org 

Az online világ térhódítása az elmúlt években vitathatatlan, ezért 
lassan elengedhetetlen, hogy a vállalatok is valamilyen formában 
jelen legyenek az online térben.
Ennek az egyik lehet�sége az online marketing eszközök alkal-
mazása, amely magában foglalja többek között a tartalommarke-
tinget, keres�marketinget, közösségi média marketinget, azonnali 
üzenet küldésre alapuló marketinget, e-mail marketinget és part-
nerprogramokat.
Mindezek alkalmazása egyszer�nek t�nhet, ám valójában nem az. A vállalatoknak alapvet�en két lehet�ségük van arra, ha szervezett módon szeret-
nék megvalósítani az online marketingjüket. Az egyik az, ha valamelyik munkavállalójuk rendelkezik ehhez kapcsolódó szaktudással (például szakmai 
képzéseken való részvétel által) vagy egy alternatív megoldásként online marketing ügynökségek szolgáltatásait is igénybe vehetik, amelyek segítenek 
a teljes online marketing stratégia kidolgozásában.
Ám ebben az esetben szembe kell nézni ezekkel az alapvet� kérdésekkel: Hogyan válasszunk jó online marketing ügynökséget? Mit tehet értem az 
ügynökség? Milyen az ideális kommunikáció az ügynökséggel? Hogyan er�sítheti tárgyalási pozícióját?
Az ERASMUS+ által támogatott INSOM (2019-1-CZ01-KA204-061365) projekt célja, hogy segítsen megválaszolni többek között ezeket kérdéseket 
azáltal, hogy felkészíti a vállalatok munkavállalóit az online marketing ügynökségekkel folytatott kommunikációra. Ennek érdekében elkészült egy 
online tananyag, amely hat nyelven elérhet�.

INSOM – Innovatív támogatói hálózat a 
hallgatók számára az online marketing területén

További információ: https://insom.eu/en/  
Kövesd Nóra (nora.kovesd@trebag.hu) és Zsóri Gergely (gergely.zsori@trebag.hu)
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Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket március 16-ig juttassák el hozzánk!

ÁLLÁSHIRDETÉS
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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
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes 
körű szolgáltatás! Időpont-
kérés, vérvétel…! 
Kiszállási díj: 4500 Ft. 
Tel.: 06-20-423-9708
• 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

•TEHERFUVAROZÁS, KÖL TÖZ TE TÉS 
1,5 T-IG   Tel.: 06-20-922-0263

• 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

• VÁSÁROLOK nerc-, róka-,
nutria-, mindenfajta 
szőrmebundát, teljes 

ruhanemű hagyatékot, 
kiegészítőket, valamint 
könyveket, hanglemezeket, 
varrógépeket és mindenfajta 
bizsukat. Tel: 06-20-229-0986
• VÁLLALUNK veszélyes 
fakivágást, kerti munkát, 
gazolást, telektisztítást, 
ezermesteri munkákat, kézi 
kaszálást, műholdantenna- 
és mindigTV-szerelést 
Budakeszin és környékén. 
Szabó Norbert 06-20-386-
9642, Németh Ágnes 06-20-
259-3461

• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET
VÁSÁROLOK! Porcelánt, 
kerámiát, festményt, csillárt, 
bronz- és ezüsttárgya
kat, képeslapot, bizsut, 
borotyánt, bakelit hangle-
mezt, retrotárgyakat,  
órákat, könyveket, 
hifit, bútort, szőnyeget, 
teljes hagyatékot, lomtalaní-
tást díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel. 
Hívjon bizalommal!
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

• ANYAKÖNYVVEZETŐT keres Zsámbék önkormányzata. 
Pályázati határidő: 2021. március 28. Info: munkaügyi előadó 
(06-23-565-619 vagy www.zsambek.hu). 

• JEGYZŐT keres Nagykovácsi önkormányzata. 
Pályázatihatáridő: 2021. március 29. Info: Kiszelné Mohos 
Katalin polgármester (06-26-555-009, 06-30-479-5208 vagy 
www.nagykovacsi.hu).

• ÓVODAVEZETŐT keres Páty önkormányzata a Pátyolgató 
Óvoda élére. A vezetői megbízás 2021.08.01.-2026.07.31.-ig 
szól. Pályázati határidő: 2021. március 31. Info: Dr. Hekman 
Tibor jegyző (06-23-555-531 vagy www.paty.hu).

• VÉDŐNŐT keres Tök önkormányzata. PÁLYAKEZDŐT is 
jelentkezhet. Pályázati határidő: 2021. április 30. 16 óráig. 
Info: Bősze András polgármester (06-23-341-166 vagy 
www.tok.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

Nővéri állás 

betöltésére várja 

jelentkezését

Dr. Veres Gábor

bőrgyógyászati

magánrendelése

BUDAKESZI, ÉRD

Érdeklődni: 06-30-291-8357

Állásinterjú videohívással is 

lehetséges.
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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.

  

Az oktatás a kett�s marginalitásban (EM2) egy nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Erasmus+ programja társfinanszíroz.

Az EM2 projekt célja az alacsony képzettség�, vagy vidéki elszigeteltségben él� feln�ttek készségeinek fejlesztése és munkalehet�ségeinek 
növelése egy közösségi megállapodás segítségével, mely f�képp a vidéki közszféra és magánszféra összefogásával valósul meg. 
A projektben kamarák és oktatási szervezetek segítségével 4 országból 137 résztvev�t sikerült megszólítani és közülük több mint 50 f�nek 
elhelyezkedési és/vagy oktatási lehet�séget biztosítani cégeknél. 

Közösségi összefogással 
a munkanélküliség leküzdéséért
AZ EM2 PROJEKT 

További információ: Kövesd Andrea és Nagy Enik�       
email: andrea.kovesd@trebag.hu 
web: https://www.coopcramars.it/project-em2/  |  www.trebag.hu

A projektet az olaszországi CRAMARS 
Società Cooperativa Sociale vezeti. Magyar 
részr�l a Trebag Kft és a Magyar Növényvé-
d� Mérnöki és Növényorvosi Kamara vesz-
nek részt a projektben. A projekten belül 
a magyar összefogás a hátrányos helyze-
t� térségek agrár szektorára koncentrál. 
A projekt eredményeképp hamarosan el-
érhet� lesz az esetleírásokkal és példákkal 
gazdagított közösségi összefogás-alapú 
munkahelyteremtés kézikönyve.
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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

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

Stíl és modern bútorok áthúzása, javítása

Hívjon bizalommal! 
06 20 551 0283

www.budaikarpitos.hu

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés

2071 Páty, Kovács Imre utca 7.
– a Telki útról az első utca balra

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

0623/343-324

HÚSVÉTI BÁRÁNYRENDELÉST FELVESZÜNK!

HÚSVÉTI SONKAVÁSÁR!
- Tőkehús

- Baromfi 

- Házi zsír

- Friss tepertő

- Disznósajt

- Tepertőkrém

-  Szalámik,  
felvágott ak

o 77-1313 HH VV: ázárva

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K SzSz CsCCsC PP:P:: 7777 18 Sz77-11-1888 SSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.600 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben



Magasan képzett
szakorvosok az Ön

egészségéért!

Nőgyógyászat
Endokrinológia
Labordiagnosztika
Sebészet, proktológia
Bőrgyógyászat, kozmetológia
Teljeskörű ultrahang
Szemészet
Belgyógyászat
Foglakozás egészségügy,
üzemorvos
Pszichológia
Gyógytorna

www.budakeszimedical.hu info@budakeszimedical.hu
+36 30 216 00902092 Budakeszi, Fő utca 247.

Budakeszi, Fõ u. 96. | Telki Muskátli utca 1/b
Nyitva tartás: H-P 7-18

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 Válaszd Te is az automatát!
Az Oranges Oil Company hálózat szeretettel 
vár Téged is új, budakeszi benzinkútján!


