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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, CsCCsCCs, PP:PP:P: 777 18 Sz77-1111888 SSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.550 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

DISZNÓTOROS
PÁSTÉTOM
TEPERTŐ
DISZNÓSA JT

a Telki úton az első utca balra

       ZONE Bevásárlópark, Bianka u. 1.
       (Tesco és EuroFamily mellett)

       facebook.com/orangesoilbudakeszi      

Automata benzinkút nyílik  

a Budakeszi ZONE Bevásárlóparkban!

Az EnterMode (601125-EPP-1-2018-SK-EPPKA-KA) Erasmus+ által támogatott projekt, melynek 
megvalósításán egy 14 tagú nemzetközi konzorcium dolgozik közösen. A projekt célja, hogy ösztönözze a 
fels�oktatási oktatók, illetve a vállalati személyzet vállalkozó készségeit és fejlessze a fels�oktatási hallgatók 
vállalkozói gondolkodásmódját és kapcsolódó készségeit. Erre azért van szükség, mivel a fiataloknak 
manapság képesnek kell lenniük arra, hogy az ötleteket cselekedetekké alakítsák, sikeresen fejlesszenek új 
kereskedelmi és társadalmi vállalkozásokat, és innovatívak legyenek a munkahelyükön. 
A fejlesztend� vállalkozói kompetenciák az EntreComp keretrendszeren alapulnak. 
EN NEK ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI EREDMÉNYEK SZÜLETNEK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ID�SZAKA ALATT: 
  1. Háttérkutatás a projektben résztvev� fels�oktatási intézmények által a fels�oktatási vállalkozói képzésekr�l. 
  2.  A fels�oktatási hallgatók vállalkozói készségeinek fejlesztésére irányuló, valós kihívásokon alapuló (challange-based learning) szakmai gyakorlat 

megvalósítási modell létrehozása és kipróbálása. A projekt megvalósításába közbeszólt az egész világot érint�, jelenlegi pandémiás helyzet, ám ez 
egy remek lehet�séget biztosított a nemzetközi konzorcium számára, hogy az elkészült modellt kiegészítsék virtuálisan megvalósított 
gyakornoksággal.  A következ� lépés, hogy közösen kipróbáljuk a kidolgozott modellt a minimum 1 hónapig tartó szakmai gyakornokságok alatt, 
amelyekbe minden érdekeltfél bevonásra kerül.

  3.  Gyakorlatközösség, annak érdekében, hogy teret biztosítsunk az érdekelt felek számára a különböz� témák megosztására és megvitatására 
(www.discuss-community.eu). 

  4. Tanári útmutató az EnterMode szakmai gyakorlati modelljének alkalmazásához.
  5. Komoly játék (serious game) a vállalkozói készségek fejlesztéséhez. Ez a játék szerves részét képezi a szakmai gyakornokságnak. 
  6. A fels�oktatási intézmények és a vállalatok közötti partnerségek fejlesztése.
  7. Workshopok a fels�oktatási intézmények tanárai és a vállalati trénerek számára.
  További információ: www.entermode.eu, nora.kovesd@trebag.hu és tunde.kovacs@trebag.hu

Egy európai projekt a vállalati készségek és 
gondolkodásmód fejlesztése érdekében 
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Korlátozzák a sajtószabadságot, 
jogsértő Karácsonyék rendelete

Pest megyei hírek
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Regionális közéleti lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 
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Sajtószabadságot korlátozó módo-
sítást nyújtott be október elején a 
Fővárosi Közgyűlés elé Gy. Németh 
Erzsébet főpolgármester-helyettes, 
a DK fővárosi frakcióvezetője és az 
MSZP budapesti frakcióját vezető 
Horváth Csaba a járvány sújtotta 
vállalkozások védelmét célzó csomag-
hoz. Eszerint aki Budapesten ingyenes 
újságot osztana, négy oldalt ingyen 
a Fővárosi Önkormányzatnak kell 
átengednie, „közérdekű” információk 
közlésére.

Horváth Csaba álláspontja szerint a 
kiváltás kötelező érvényű lenne, vagyis 
mindenképpen oda kell adni négy oldalt a 
fővárosnak, és csak egy jelképes összeget 
fizetni közterület-használati díjként.

A Pesti Hírlap tulajdonosa, Milkovics 
Pál a Médiapiacnak hangsúlyozta: prece-
dens nélküli és teljesíthetetlen, hogy egy 
napilap minden számából úgy köve-
teljen magának ingyenesen négy oldalt 
egy külső szereplő, hogy a főszerkesz-
tőnek még beleszólása se legyen az 
elhelyezett tartalomba. Elképzelhetetlen, 
hogy bárhol Európában hasonló igényeket 
támasszanak például a több nagyvárosban 
is megjelenő Metro újsággal szemben.

A médiatulajdonos a Médiapiac 
cikkében reagált Hargitai Miklós, a 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
(MÚOSZ) elnökének az álláspontjára 
is, aki nem a sajtó érdekeit képvi-
selte a konfliktusban. Hargitai szerint 
ugyanis „nem kötelező” közterületen 
lapot terjeszteni, s mivel ez a közösségi 
közlekedés helyszínein nagy verseny-

előnyt jelent a nagy forgalom miatt, a 
terület fenntartója jogosult arra, hogy a 
sajtótermékek bizonyos felületeit a saját 
tartalmai számára követelje. Milkovics 
ennek kapcsán azt hangsúlyozta, 
bízik benne, hogy a piac és az olvasók 
dönthetik el, hogy érdemes-e egy lapnak 
megjelennie, nem pedig az önkormányzat 
vagy a MÚOSZ. Azzal összefüggésben, 
hogy Hargitai úgy vélte, a négyoldalnyi 
„közérdekű információt” a főváros a 
közlekedési hírekkel is kitölthetné napi 
szinten, Milkovics Pál arra mutatott rá, 
hogy szeretné, ha a lap főszerkesztője 
dönthetné el, mi az, ami közérdekű.

A rendelkezést a Magyar Újságírók 
Közösségének (MÚK) elnöke is bírálta. 
Lovas Dániel szerint a rendelet inkább 
provokáció és politikai hisztériakeltés, 
semmint szakmailag megalapozott 
javaslat. Életbe léptetése beavatkozási 
kísérlet a sajtószabadságba. A MÚK-elnök 
a Médapiacnak nyilatkozva úgy fogal-
mazott: tisztázandó a „közérdekű” 
kifejezés is, hiszen egy újságba bekerülő 
külső, nem szerkesztőségi tartalom a jogi 
szabályozás szerint csak fizetett felület, 
hirdetés lehet. Ha bármilyen politikai 
vonatkozást tartalmaz, politikai hirde-
tésnek minősül, arra pedig megint más 
szabályok vonatkoznak – fejtette ki.

A kormányhivatal törvénysértőnek 
nyilvánította Karácsonyéknak az ingyenes 
lapokat ellehetetlenítő, időközben megsza-
vazott rendeletét, amely miatt törvé-
nyességi felhívást is címeztek a fővárosi 
önkormányzatnak. 

forrás: magyarhírlap.hu; 
mediapiac.com; mnonline; Iránytű

Befejeződött az M1 
helyreállítása

Október végére befejeződött az M1 autó-
pálya tavaly elkezdett, minden eddiginél 
nagyobb, Budapest és Tatabánya között 
összesen 71 pályakilométert érintő hely-
reállítása. A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kormányzati, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 25 milliárd 
forintnyi támogatású beruházásában a 
szakemberek összesen több mint 118 
ezer köbméter aszfaltot dolgoztak be az 
érintett szakaszokon.

A helyreállítás során az autópálya 
Hegyeshalom felé vezető oldalán meg-
újult az érintett szakasz minden sávja. 
A leállósávban két réteg aszfaltot cserél-
tek, a külső sávban három réteg új aszfalt 
épült, míg a belső sávban a kopóréteget 
cserélték. A külső sávban 104 ezer négy-
zetméteren az alapréteget helyszíni hideg 
remix újrahasznosításos eljárással állítot-
ták helyre. 

Az autópálya Budapest felé vezető 
oldalán a külső és a belső sávban is 
három réteg új aszfalt épült, melyből a 
külső sáv alaprétegét szintén helyszíni 
újrahasznosításos technológiával cserélték 
ki. Mindkét oldalon voltak olyan hely-
színek, ahol teljes pályaszerkezetcserét is 
végeztek, továbbá a szükséges mértékben 
felújították a szakaszon található hida-
kat, a vízelvezető aszfalt szegélyeket, 
surrantókat, rendezték a padkákat és új 
burkolati jeleket festettek fel.  (MTI)

Lombkoronasétány 
lesz a Normafán

A Magyar Turisztikai Ügynökség javas-
latára a Normafa területén lombkoro-
nasétány – tanösvény és kilátópont – 
létesülhet. A terepszinten vezetett és csak 
meghatározott pontokon a lombkorona 
szintjére emelkedő sétánnyal az önkor-
mányzat célja, hogy kevesebb parkoló 
legyen a hegyen és a hamarosan megújuló 
Libegővel közelítsék meg a területet az 
odalátogatók.

Az előzetes tervek szerint a sétány a 
Libegő és az egykori Sporthotel közötti 
nyomvonalon valósulna meg, egy kilátó-
ponttal a hotel udvarán. Itt, a jelenleg 
nem üzemelő, rendkívül elhanyagolt és 
bontásra javasolt szálloda területén kisebb 
természetvédelmi oktatótermek, étkező-
helyiség, iroda épülnének. A lombkorona-
tanösvény babakocsival vagy kerekesz-
székkel bejárható lesz.

A földrajzilag és hagyomá-
nyaiban is változatos Pest 
megye gasztronómiai külön-
legességeiről, kézműves ter-
mékeiről készített pillanat-
felvételt a most megjelent 
kiadvány. Míg a szintén a Pest 
Megye Önkormányzatának 
gondozásában megjelent 
A töki pompostól a zsencicáig 
címet viselő füzetben első-
sorban né pi, nemzetisé gi 
ételek szerepeltek, a 
mostani kiadvány az ételre-
ceptek mellett alapanya-

gokat, gasztronó miai 
vá llalkozá sokat, ö tle-
teket is bemutat. 

A könyv ö sszesen 
19 é telt, italt, receptet, 
gasztronó miai terme-
lőket mutat be, és Pest 
megye csaknem vala-
mennyi tá jegysé gé rő l 
vá logat. A Zsámbéki-
medencét Tök képvi-
seli. A kiadvány innen 
letölthető: http://
www.pestmegye.hu/
images/friss_hirek/
pest_megye_izei_
lapozo.pdf 

Pest megye ízei
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Életveszélyessé tett vadászlesek
Ismeretlenek rongálják a Pilisi Parkerdő 
budakeszi és budapesti erdészetének 
vadászleseit augusztus óta. Az erdészek 
eddig tizenkilenc alkalommal fedeztek 
fel szándékos rombolást Budapesten a 
II. és a XII. kerületben, illetve Solymár 
és Remeteszőlős határában.

Volt, hogy egyszerűen felborították a fából 
készült építményeket, a létrák fokait ket-
tévágták, vagy éppen a les padlózatát, 
vagy tartószerkezetét gyengítették meg 
úgy, hogy szinte észrevehetetlenül belefű-
részeltek a fadeszkákba, tartógerendákba. 
Más esetben a lest tartó oszlopot teljesen 
átfűrészelték, majd a vágás helyét sárral 
gondosan betapasztották, hogy az lát-
hatatlanná váljon, így veszélyeztetve a 
szolgálatot végző vadászok és kirándulók, 
köztük gyerekek testi épségét. Csak az 
erdészek éberségének és a szerencsének 

köszönhető, hogy eddig senki sem zuhant 
le még a magasból és nem történt akár 
halálos áldozatot követelő vagy mara-
dandó testi károsodást okozó baleset.  

Fontos tudni, hogy a vadászlesek a 
biztonságos vadmegfigyelés és vadállo-
mány-szabályozás eszközei, ezért azokat 
elvileg csak engedéllyel rendelkezők hasz-
nálhatják!

A Pilisi Parkerdő arra kéri azokat a 
természetjárókat, túrázókat, akik elősze-
retettel másznak fel a vadászlesekre, hogy 
legyenek nagyon óvatosak. A parkerdő 
szakemberei rendszeresen ellenőrzik a 
lesek állapotát, de az utóbbi időben elsza-
porodott szándékos rongálás miatt a bal-
esetveszélyre sajnos bármikor számítani 
kell. A parkerdő ismeretlen tettes ellen, 
veszélyeztetés és rongálás miatt, az illeté-
kes rendőrkapitányságon feljelentést tett.

Aki a rongálással kapcsolatos bármilyen 

információval rendelkezik, bejelentést 
tehet a  https://parkerdo.hu/  weboldalon 
található elérhetőségeken.

forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Pest megyei hírek

Átadták a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
200 millió forintból megújult Pilisi 
Len Látogatóközpontját, új Natura 
2000 bemutatóhelyét Pilisszentivánon 
október 30-án a Pilisszentiván, 
Piliscsaba, Nagykovácsi közti Szénás-
hegycsoport élővilágát és a világon 
egyedül itt élő pilisi lent bemutató 
interaktív kiállítással, vetítőteremmel 
és kültéri foglalkoztatóval. A projekt 
részeként megújult a Szénások három 
tanösvénye is.

Rácz András, az Agrárminisztérium 
környezetügyért felelős államtitkára 
kiemelte: az elmúlt tíz évben a kormány 
megduplázta, 700-ról 1400-ra emelte 
az ország tíz nemzeti parki igazgatósága 
dolgozóinak számát, és megnégyszerezte a 
parkok költségvetését, így állami támoga-
tásuk mára eléri a 20 milliárd forintot. 
A látogatószám közel harminc százalékkal 
nőtt, ami 1,6 millió főt jelent. Ebből 200 

ezer a környezeti nevelésen részt vevő 
gyerekek száma.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 
– tájékoztatási anyaguk szerint –  2023-ig 
Natura 2000 bemutatóhelyek sorát 
alakítja ki Budapesten és környékén a 
Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program keretében. A pilis-
szentiváni látogatóközpont mellett 
a legfontosabb helyszínek a budapesti 
Jókai-kert és a Pál-völgyi-barlang, az ócsai 
tájház-együttes, a dömösi Dunakanyar 
Látogatóközpont és a farmosi Madárvárta.

A Szénás hegycsoport területén Borbás 
Vince botanikus 1896-ban fedezte fel 
az egész világon egyedül itt élő pilisi 
lent. Pilisszentiván egykori földbirtokosa, 
Karácsonyi Imre gróf már 1934-ben intéz-
kedett a pilisi len védelmére, melynek 
élőhelye 1978 óta a budai tájvédelmi 
terület részeként fokozottan védett és 
kiemelt európai uniós (Natura 2000) 
védelmet is élvez. Az Európa Tanács 
1995-ben Európa-diplomával ismerte el a 
Szénások értékét és az itt folyó természet-
védelmi munkát, és idén szeptemberben 
a Szénások diplomáját újabb tíz évre 
meghosszabbíttották. 

(MTI/Fotó: Kovács Attila)

Megújult a Pilisi Len Látogatóközpont

Tüzifát webshopból
Az erdőgazdaságoktól származó tűzifa 
garancia arra, hogy a vásárló valóban 
a kifizetett mennyiséget kapja, hiszen 
köbméterben számolnak el, nem pedig 
súly alapján, ami nedves fa esetén sokkal 
nagyobb értéket mutat. Az állami erdőgaz-
daságok mindig számlával és szállító-
jeggyel igazolják, hogy legálisan kitermelt 
fáról van szó.

Aki akar, tud fát venni, ráadásul akár 
személyes kontaktus nélkül, webshopon 
keresztül: http://tuzifashop.parkerdo.hu/). 
 forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Az agglomerációban 
ingázással is megéri 

lakást venni
A fővárosi agglomeráció olcsóbb telepü-
lésein az autós ingázás költségeivel 
együtt is jobban megéri lakást venni, 
mint Budapest divatos kerületeiben az 
OTP Ingatlanpont szakértői szerint. Míg 
Budapest legdrágább belvárosában, az 
V. kerületben átlagosan 985 ezer forint/m2 
árral lehet számolni 2019-es adatok 
szerint, addig az agglomerációs városok 
közül a legdrágábban, Biatorbágyon az 
átlag csupán 556 ezer forint/m2.

Az elemzésben példaként egy 50 m2-
es XIII. kerületi lakás és egy 80 m2-es 
zsámbéki ingatlan adatait hasonlították 
össze. Az 50 m2-es budapesti lakás átlagára 
tavaly 692 ezer forint/m2 volt, míg a csak 
busszal megközelíthető Zsámbékon a 80 
m2-es ház átlagára 350 ezer forint/m2 volt. 
A zsámbéki ház ára az autós ingázással 
megnövelt költséggel együtt nyolc év alatt 
érné el a XIII. kerületi lakások átlagárát.

A Takarék Index vizsgálata szerint is az 
agglomerációban a lakásárakat leginkább 
a főváros megközelíthetősége befolyásolja: 
a közösségi közlekedést tekintve, a 30 
perc alatt elérhető településekhez képest 
a 30-40 perc alatt elérhetők ingatlanjai 
jellemzően 77 ezer forinttal voltak 
olcsóbbak négyzetméterenként, 40-45 
perc menetidőnél a különbség közelítette 
a 150 ezer forintot, 60 percnél a 185 ezer 
forintot. 

A nyugati agglomeráció legdrágább 
településein – Budaörs, Budakeszi – 569 
ezer forint/m2 volt az ár, míg a legolcsóbb 
keleti kistelepüléseken 274 ezer forint. 
Üröm és Budaörs fajlagos lakására a legma-
gasabb, meghaladta a 630 ezer forint/m2-t. 
A budapesti agglomeráció ingatlanárai 
átlagosan 79 %-kal nőttek 2009-2019 
között, ami elmarad a fővárosban mért 
135 %-tól – írta a Takarék Index.

Az agglomerációban 32 ezer új otthont 
adtak át az elmúlt tíz évben, ami a teljes 
állomány csaknem 10 %-a. A legtöbb lakás 
(30% körüli) Herceghalmon, Nagytarcsán 
és Délegyházán készült el. Az első tízbe 
került még Remeteszőlős, Gyömrő, 
Szada, Nagykovácsi, Telki, Halásztelek és 
Veresegyház.  (MTI)
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Kormánydöntés: előnyben részesítik a buszokat
Régóta időszerű fejlesztés indul el 
a magyar kormány november 4-én 
közzétett döntésével: a Zsámbéki-
medence és Budakeszi felől Budapestre 
tartó elővárosi buszok előnyben része-
sítésének érdekében a kormány 586 
millió forint központi költségve-
tési támogatást biztosít a Budapesti 
Fejlesztési Központnak (BFK) az átfogó 
tervezésre, részben útszélesítéssel és 
jelentős átépítéssel létrehozható busz-
sávok előkészítésére. A tervezés során 
a BFK egyenlő elbírálásban részesíti 
az agglomerációs települések érdekeit.

A BFK létrejötte után, idén tavasztól 
kezdett közös munkába Győri Ottilia, 
Budakeszi polgármestere, Pokorni Zoltán, 
a XII. kerület polgármestere, Csenger-
Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képvi-
selője és Fürjes Balázs államtitkár annak 
érdekében, hogy új állami beruházás indul-
hasson az elővárosi buszok közlekedésé-
nek segítésére a térségben - írja Vitézy 
Dávid, a BFK alapító vezérigazgatója a 
közösségi oldalán.

A csúcsidőben mindennapos dugók 
Budakeszin nemcsak a városban élők, 
hanem a Zsámbéki-medence településein, 
Pátyon, Perbálon, Zsámbékon, Telkiben, 
Budajenőn lakók életét is megkeserítik 
és Budapestre is kihatnak. A mostani 
kormányhatározat szerint egy olyan meg-
oldást kell a BFK-nak előkészítenie, amely 
már a Budakeszire bevezető útszakaszok-
tól kezdve rendszerszinten részesíti előny-
ben a buszközlekedést minden torlódó 
útszakaszon. 

A térséget kiszolgáló autóbuszjáratok 
munkanapokon a reggeli csúcsórában 
átlagosan 1,5 percenként közlekednek, 

csúcsidőben óránként kb. kétezer utast 
visznek át Budakeszi és Budapest határán, 
mintegy 2 600 férőhelyet kínálva. A járat-
követés rendkívül sűrű, csúcsidőszakban 
2-3 percenként járnak a kék Volánbuszok 
(22, 22A és 222 járatok) és 5 percenként 
a Volánbusz elővárosi járatai (781-795-ös 
számmezőbe tartozó helyközi autóbusz-
járatok). A városhatáron ugyanakkor órán-
ként 1 000-1 200 gépkocsi halad át, kb. 1 
500 utassal, a közlekedési módok közötti 
arány tehát kb. 40-60% a közösségi köz-
lekedés javára - ehhez képest a buszok ma 
a dugóba kényszerülnek az autók mögött. 
A közúti torlódások miatt az autóbuszok 
is lelassulnak. A gépjárműforgalom az 
elmúlt évtizedben kritikus szintre emel-
kedett a környéken, így halaszthatatlan a 
probléma kezelése.

Kötöttpályás megoldás nem áll rendel-
kezésre, a domborzati viszonyok miatt 
ez nem is lenne egyszerű. Jelenleg a fővá-
rosban mindössze a Budakeszi út egy-egy 
rövidebb, belső szakaszán van buszsáv 
mindkét irányban, de a torlódások nem 
csak itt, hanem a külső és agglomerációs 
szakaszon is jellemzőek, mindennaposak. 
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, amelye-
ken dugó idején a buszok megelőzik a 
kocsisort. A csomópontokban intelligens 
jelzőlámpák irányítanák a forgalmat, a 
buszokat előre engedve.

A projektben P+R (autó-) és B+R 
(kerékpár-) parkolók is létesülnének, 
hogy Budakeszi távolabb eső részeiből, 
illetve a környező településekről is meg 
lehessen közelíteni az autóbuszokat. Ezek 
végállomását a városból Pátyra, illetve 
Telkire kivezető utak mellé célszerű 
telepíteni a P+R szolgáltatással együtt. 
Ugyanakkor cél az is, hogy forgalomtech-
nikai beavatkozások a környező települé-
sekről inkább az M1-autópálya felé irá-
nyítsák az autókat a Budakeszi út helyett. 
Azt is meg kell vizsgálni, hogy hatékonyan 
csökkentené-e Budakeszi forgalmi terhe-
lését 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, meg-
növelve a városra zúduló autóforgalmat).

A BFK a kormány által biztosított for-
rások segítségével a különböző megoldási 
lehetőségek részletes vizsgálata után a 
buszsávok megépítéséhez szükséges ter-
veket is elkészítteti, együttműködésben 
Budakeszivel és a XII. kerület önkormány-
zatával, a Fővárosi Önkormányzattal és a 
Volánbusszal.

Budakeszi önkormányzatának hírei
 B

U
D A K E S Z

I

(x)

November közepén meg-
született az a kormány-
döntés, amellyel állami 
beruházásban megkez-
dődhet az új általános is-
kolát tervező Turi Attila 
Ybl-díjas építész tervei 
alapján a budakeszi tan-
uszoda építése a sportpálya Márity utca 
felőli területén, a Telki út kereszteződé-
sénél. A terület állami tulajdonba kerül, 

s az uszoda üzemeltetési költségeit a 
Nemzeti Sportközpontok állja. A tan-
uszoda egy 25×15 méteres, 190 centi-
méter mély úszómedencéből és egy 10×6 

méteres, 80 centiméter 
mély tanmedencéből áll 
az ezt kiszolgáló öltö-
zőkkel és egyéb helyi-
ségekkel egy 56×22 
méter befoglaló méretű 
földszintes épületben.
Az intézményt nyolcvan 

gyermek úszásoktatására tervezték, de az 
oktatási időn kívül a külső közönség is 
használhatja majd.

47 éves. 23 éve dolgozik a közigaz-
gatásban, 13 évnyi felsőve-
zetői gyakorlatot szerezve. 
A debreceni önkormányzat-
nál kezdte, majd Vámospércs 
aljegyzője és megbízott jegy-
zője volt. Az utóbbi éveket a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban és 
a Miniszterelnökségen töltötte vezető 

beosztásban, legutoljára a Digitális Jólét 
Programban a Civitas Sapiens Okos Város 

Tudásközpont divízióvezetője 
volt. A szakmai munkájában 
az önkormányzatok és a tele-
pülések fejlesztése volt mindig 
a legfontosabb. Danó János a 
bemutatkozó videójában azt 
ígérte budakeszi lakosainak, 
hogy érzékelhető változást 
tapasztalhatnak majd a pol-

gármesteri hivatal szakmai munkájának 
színvonal-emelkedésében. 

Zöld utat kapott a tanuszoda

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Budakeszi belterület 2746/1 és 2747 
hrsz-okon, természetben az Akácfa 
u. 18. szám alatt, a régi szennyvíz-
tisztító-telep területén kialakítandó 
vállalkozói park hosszú távú bérleti 
jogának megszerzésére

A pályázati kiírás megtalálható 
Budakeszi önkormányzatának honlap-
ján: www.varoshaza.budakeszi.hu 

További információ a cserep.zsolt@
budakeszi.hu címen kérhető.

A pályázatok beadási határideje 
2021. január 4. 10 óra.

A pályázatokat ugyanaznap 11 óra-
kor bontják fel.

A licit időpontja 2021. január 8.
Eredmény hirdetés 2021. január 28.
A birtokba adás időpontja várhatóan 

2021. június 30.

Dr. Danó János 
az új jegyző
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Amikor templomot építünk vagy 
újítunk meg, akkor azt üzenjük 
a világnak, hogy a kereszténység 
él – mondta Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára november 
4-én reggel Budakeszin, a 
domonkos nővérek új kápol-
nájának Spányi Antal megyés-
püspök áldásával kísért alapkő-
letételén.

Soltész Miklós felidézte: hét 
évtizede, amikor a kommunisták 
feloszlatták a szerzetesrendeket, 
több mint kétszáz domonkos nővér élte 
meg, hogy vége a sok száz éves közös-
ségnek, amelyhez egykor Szent Margit is 
tartozott. Végül mégis „volt bátorságuk” 
titokban vagy külföldön tovább éltetni, 
a rendszerváltás után pedig újraszer-
vezni a közösséget, mára pedig az egyik 
legnagyobb női szerzetesrenddé váltak 
Magyarországon - mondta. Az államtitkár 
megköszönte a nővérek elmúlt évtize-
dekben Kőszegen és Hódmezővásárhelyen 
végzett oktató, nevelő munkáját, és azt 
is, hogy templomot építenek egy olyan 
korban, amikor templomban imádkozó 
embereket gyilkolnak le, amikor keresz-
tények százezreit üldözik. A templomépí-
téssel „bizonyítjuk, hogy jelen vagyunk”, 
hogy a „kereszténység él”. Ezt az üzenetet 
kell nap mint nap továbbadni, erősítve a 
reményt a hívőkben és segítve az isten-
keresőket, hogy megtalálják azt, amiért 
érdemes élniük és küzdeniük – fogal-
mazott Soltész Miklós.

Spányi Antal székesfehérvári megyés 

püspök azt mondta: egy kápolna építése 
mindig öröm, de különösen az a domonkos 
nővéreké, akiknek azért van szükségük 
új rendházra és kápolnára, mert a régit 
kinőtte a közösségük. Hozzátette: egy 
templom mindig Isten jelenlétét hirdeti 
a világban.

Deák Hedvig általános főnöknő az 
MTI-nek elmondta: a domonkos nővérek 

budakeszi rendháza új emelettel 
és új kápolnával bővül. A teljes 
épületegyüttes a felújítás után 
2300 m2 lesz. A 22 tagú közösség 
életterén túl a szerzetesi képzéshez 
szükséges, a lelkigyakorlatozók 
fogadására és hitéleti programok 
rendezésére alkalmas helyisé-
geket is kialakítanak. Az építkezés 
várhatóan egy évig tart.

A magyarországi domonkos 
nővérek ötvenen vannak, 
Hódmezővásárhelyen óvodát és 
iskolát, Kőszegen iskolát működ-
tetnek. Budakeszin a szerzetesrend 
központja működik, amelyben a 

nővérek képzése is zajlik. Az ott élő 
rendtagok a plébániai és az iskolai hitok-
tatásban vesznek részt, illetve a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 
tanítanak. Világszerte több mint száz 
kongregációban körülbelül harmincezer 
domonkos nővér él - tette hozzá a magyar 
közösség vezetője. 

(MTI/Fotó: Szigetváry Zsolt)

Kápolna épül a domonkos nővérek rendházánál

A Budakesziről még gyerekként a 
baden-württembergi Philippsburgba 
kitelepített Páhling László augusztus 
21-én ünnepelte kilencvenedik szüle-
tésnapját népes családja és a várost 
képviselő polgármester-helyettes 
társaságában. Albrecht György tudósí-
tását közöljük Philippsburgból.

Rendkívül sokoldalú ember. Ingatlankar-
bantartással foglalkozó kis céget alapított 
és ebből tartotta el a családját. A nevével 
fémjelzett, szerszámokkal, berende-
zésekkel teli kis furgonjaikkal gyakran 
látni a szerelőket munkába menet. A mai 
napig fennmaradt a vállalkozását már fiai 
vezetik.

1954 óta tagja a helyi motoball (motoros 
foci) klubnak, melynek vezetőségi tagja is 
volt. A tagság nem csak motoros focizik, 
hanem egy túratársaságot is alkot, akik 
együtt bejárták Németországot. Részt 
vett a helytörténeti múzeum munká-
jában. Munkáját oklevéllel ismerték el. 
Tehetségesen rajzol, jól főz és a sütemé-

nyekkel is irigylésre méltóan 
boldogul.

Amikor nyugdíjba ment, 
nem bírt tétlenül ülni: beirat-
kozott hát egy számítógép-
kezelői tanfolyamra, s család-
fakutatásba kezdett. Két 
évig dolgozott rajta, mire a 
munkája elejére odaírhatta: 
„Ezt a családtörténetet kitar-
tó kutatással állítottam össze, hogy a 
következő generációknak a származá-
sunkat rögzítsem.” 

Az ezernyolcszázas évek második felében 
négy lány született a Bauknecht-családba, 
közülük Katalin volt Páhling László, 
Franciska (*1861) az én felmenőm, aki 
Albrecht Józsefhez ment később feleségül. 
Így kapcsolódik a családom hozzájuk. 
Feleségemmel, Tiszecker Klárival pedig 
azért rokon, mert 1872-ben Budajenőn 
Tiszecker Franciskát feleségül vette egy 
bizonyos Páhling Tamás. Laci édesapja 
is Budajenön született, s a Budakeszin 
élő Holl Franciskával kötött házasságot, 

aki egy lánnyal és négy fiúval ajándé-
kozta meg, köztük Lacival. Igy került a 
család Budakeszire. Felesége, a kőszegi 
Glatz Margit három fiút szült neki.  
Mindhárman Philippsburg környékén 
élnek és dolgoznak, s nem múlik el nap, 
hogy egyikük-másikuk ne időzne nála. 

Szép listát tesz ki a Budakesziről 
Philippsburgba kitelepítettek névsora, 
amit szintén Páhling László állított 
össze. Csak néhány családnevet említve: 
Frankhauser, Fruh, Hoffer, Eszterle, 
Mocsnek, Preissler, Sauter, Kohler és 
persze hatan a Páhling-családból. 

Albrecht György

Páhling László 90 éves

A gyülekezet tervei szerint november 22-én, az építési 
terület átvételének első évfordulóján szentelték volna 
fel az elkészült templomot, de a koronavírus járvány 
második hulláma miatt a presbitérium úgy döntött, hogy 
tavaszra halasztják, hogy minél többen személyesen is 
részt vehessenek a várva várt eseményen.

A Márity utcában álló új evangélikus templom felszen-
telésére a tervek szerint 2021. május 24-én, Pünkösd 
hétfőjén kerül majd sor ünnepélyes keretek között.

A vértanú keresztények tiszteletére épült templom 
Benczúr László, Ybl-díjas építész tervei alapján készült.

Jövő pünkösdkor szentelik az 
evangélikus templomot

Páhling László 
a három fiával
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A város római katolikus templomának 
felújításához a kormány 50 millió 
forinttal járult hozzá. A templomot és a 
híveket Spányi Antal, a Székesfehérvári 
Egyházmegye püspöke áldotta meg.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára október 11-én 
a budaörsi Nepomuki Szent János 
Plébániatemplom felújításának ünnepén 
arról beszélt, a 300 éve Magyarországra 
telepített helyi németség az unokáinak 
is építtette a templomot, itt képzelte a 
jövőjét, szorgalmával és igényességével 
gazdagította a nemzetet. Emlékeztetett, 
hogy az elmúlt tíz évben a kormánynak 
is köszönhetően javult a gyermekvál-
lalási kedv, az arányszám 1,25-ről 1,53-ra 
emelkedett, 80 százalékkal nőtt a házas-

ságkötések száma, 27 százalékkal kevesebb 
a válás, és 36 százalékkal csökkent az 
abortuszok száma is.    

Csenger-Zalán Zsolt, a térség ország-
gyűlési képviselője arról beszélt, külön-
legesnek számít a mai Európában, hogy 
megújulnak egyházi intézmények, hiszen 
Európa-szerte a templomokat inkább 
bezárják. Pedig erős nemzet csak erős 
közösségekre épülhet, a közösségekhez 
pedig tudás és hit kell.  

(Iránytű/MTI-fotók: Illyés Tibor)

Megújult a budaörsi templom

Járási hírek

Csenger-Zalán Zsolt, a térség ország-

Építészeti díjra esélyes a 
budaörsi buszpályaudvar 

Tizenhatodik alkalommal rendezte meg 
az Építészfórum online építészeti napilap 
a Média Építészeti Díja versenyt, melyre 
59 épületet, 84 tervet és 22 környezeti 
alkotást neveztek. Az Épület kategória 
tíz finalistája között szerepel a buszpálya-
udvar Budaörsön, Dobos Botond, Kurucz 
Olívia (Intramuros) pályázata.     

A november 15-ig tartó közönség-
szavazást követően a közönségdíjakat 
a Média Építészeti Díja online közve-
tített gálaestjén, november 21-én adják 
át a szervezők. A médiazsűri tagjai idén 
Zubreczki Dávid kultúrblogger, építé-
szeti szakíró, a zsűri elnöke; Bagi László, 
a Forbes magazin szerkesztője; Földes 
András, a Telex újságírója; Géczi Nóra 
építész; Oltai Kata, a FERI projektga-
léria vezetője, és Wesselényi-Garai Andor 
építész.  (MTI/Iránytű)

Autót kaptak Biatorbágy 
és Herceghalom polgárőrei

Idén nyáron több mint 570 rászoruló 
nagycsalád és egyszülős család nyaral-
hatott a Mészáros Csoport kétszáz millió 
forintos támogatásával Zalakaroson, 
Gyulán és a Balaton partján, 5-7 napos 
turnusokban. A jövőre is folytatódó 
ingyenes üdültetést elsősorban a korona-
vírus-járvány ideje alatt nehéz helyzetbe 
került családok vehették igénybe a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete és 
az Egyszülős Központ koordinálásában. 
Az M1 Flotta jóvoltából pedig Mészáros 
Lőrinc egy-egy gépjárművel segítette 
Biatorbágy-Herceghalom és Felcsút 
polgárőreinek munkáját.   (MTI/Iránytű)

A Magyar Falu Programban a Magyar 
Közút beruházásában 489 millió 
forintért megújult a 8106-os, Biatorbágy-
Etyek-Alcsútdoboz összekötő út 
4 km-es szakasza, csatlakozva a 2019-ben 
felújított 6 km-hez. A beruházás jelen-
tősége az, hogy Biatorbágyról közvetlen 
kapcsolatot biztosít több faluhoz is, 
melyek az 1-esen és az M1-en csak 
kerülővel érhetők el.

A Magyar Falu Program keretében, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházá-
sában, 2018-tól 2022 elejéig az országos 
mellékúthálózat 2500 kilométeren újul 
meg 230 milliárd forint kormányzati 
támogatásból - mondta Gyopáros Alpár, 
a Modern Települések Fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos október 30-án 
Alcsútdobozon. A Magyar Falu 

Programban az önkormányzatok saját 
fenntartású közútjaira az elmúlt két évben 
900 önkormányzat több mint 18 milliárd 
forintot kapott. 

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve és 
a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztos elmondta, hogy a 
Biatorbágy - Etyek - Alcsútdoboz útvonal 
felújítása öt szakaszból áll, ebből kettő 
befejeződött, három még folyamatban 
van. Az öt szakasz összesen 1,614 milliárd 
forint lesz.

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke azt mondta, hogy a 
fejlesztések nagyrészt nemzeti forrásból 
valósulnak meg. Az 1,412 milliárd forintos 
keretből elindult a Vereb - Vál - Etyek 
- Gyúró úthálózat tervezése, valamint 
nettó 650 millió forintból a váli Ürményi-
kastély teljes felújításának a tervezése is. 

Megújult Biatorbágy - Etyek - Alcsútdoboz 
összekötő útja

Biatorbágyon megtorpedóznák a már 
2013 óta tervezett és 2018 őszén 
az önkormányzat által is elfogadott 
beruházást azzal az indokkal, hogy a 
főút melletti ingatlanok tulajdonosai 
attól tartanak, hogy azon az oldalon, 
ahol a kerékpársáv létesül, a ki- és 
beálláskor az autók veszélyeztetik majd 
a kerékpárosokat. A kivitelező leállt, fel-
merült a népszavazás igénye. Október 
22-én tartottak lakossági fórumot.

Tarjáni István polgármester szerint ha 
a helyi népszavazás a kijelölt nyom-
vonal ellen dönt, akkor a balatoni kerék-
párút csak Budapesttől Biatorbágyig, 
illetve Biatorbágytól tovább valósul meg. 
A kerékpárosoknak azonban így is át kell 
menniük a városon. Tehát a helyzet csak 
rosszabb lesz, hiszen a biciklisek nem 

védett útvonalon haladnak majd, hanem 
nagy valószínűséggel a főúton.

A tiltakozás azért érdekes, mert a ter-
veket már 2014-ben bemutatták a lakos-
ságnak, a projekt alakulásáról folyama-
tosan tájékoztatott az önkormányzat, 
2018-ban pedig egy újabb lakossági 
fórumot követően bólintott rájuk a kép-
viselő-testület. A kezdeményezés civil 
voltát az teszi kétségessé, hogy az országos 
politikából ismert baloldali politikusok is 
azonnal beleálltak. „Szél Bernadett, Keller 
László igyekszik megmondani föntről, 
hogy miként legyen Biatorbágyon. Vagyis 
már megint nem szakmai kérdésekről 
beszélgetünk, hanem politizálunk” – nyi-
latkozta a Magyar Nemzetnek Tarjáni 
István polgármester.

Időközben kiderült, hogy okafogyottá 
válhat a népszavazás. Mivel egy országos 

Blokkolja a baloldal a 
balatoni kerékpárút építését

hatókörű állami projekt áll a helyi patt-
helyzet miatt, Tarjáni István polgármester 
egy alternatív nyomvonalról egyeztetett 
Révész Máriusszal, a projektért felelős 
kormánybiztossal. (Magyar Nemzet/Iránytű)
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Életének 93. évében, október 3-án 
elhunyt Callmeyer Ferenc, Prima- 
és Ybl-díjas építész, a Magyar 
Építőművészek Szövetségének alapító 
tagja, a Magyar Építész Kamara első 
elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) levelező tagja, a magyar modern 
építészet meghatározó épületeinek 
alkotója. Halálával a háború utáni nagy 
generáció egyik utolsó tagja távozott el.

Callmeyer Ferenc Miskolcon született 
1928. április 3-án. Családneve felmenői 
dán származását őrzi. Gyerekként 
szembesült az erőszak értelmetlenségével: 
élete végéig őrizte tanúként annak emlékét, 
hogy kilencven pozsonyligetfalui levente-
társa tömeggyilkosság áldozata lett.

1947-1951 között végezte el a 
Műegyetem építészmérnöki képzését. 
1953-1955 között elvégezte a Mesteriskola 
első ciklusát. 1951-től meghívott 
előadóként, gyakorlatvezetőként dolgozott 
a Műegyetem Építészmérnöki Karán, majd 
kétéves angliai tartózkodása után az idegen 
nyelvű képzésbe kapcsolódott be. Több 
évtizedig meghatározó oktató, innen ered 
a szakmában közkeletű beceneve, a CöFö 
Tanár Úr.

1956-ban, 28 évesen Ybl-díjat kapott „a 
mezőgazdasági víztoronytípus készítéséért, 
a Kőbányai Gyógyszergyár Irodaépület 
tervezéséért.” A szélmalom alapformájából 
kiindulva tervezett víztornya a korszak 
ikonikus mezőgazdasági épülete lett, megva-
lósult példája ma is áll Püspökladányban.

Az 1956-os forradalom 
idején a Kossuth téri 
sortüzet a helyszínen, a 
Mezőgazdasági Minisztérium 
árkádjai alatt elbújva élte túl. 
A rendszerváltást követően 
maga állított emlékművet a 
sortűznek a helyszínen: az 
árkádok vakolatába illesztett, 
ötcentiméteres bronzgolyók 
az egykori sortűz ütötte 
sebeket jelzik, beszédes 
gesztussal. Ugyancsak 
fontos, a korszakhoz kötődő 
munkája, hogy az 1956-os 
pusztítások után ő állíthatta 
helyre a megsérült Rókus-
kápolnát Budapesten.

Emblematikusnak számító épületeket 
alkotott az átfogó Balaton-fejlesztés 
keretében: a badacsonyi Poharazó, a 
Tátika étterem, a tihanyi Rege presszó és 
a magtárból kialakított Németh László 
Művelődési Ház a magyar modernizmus 
fontos alkotásai, amelyekre élete végéig 
büszke volt.

Az 1996-ban újra megalapított Magyar 
Építész Kamara első elnöke. Pozíciójáról a 
Nemzeti Színház építészeti tervpályázata 
körül kialakult szakmai-etikai körülmények 
miatt köszönt le.

Három alkalommal, 1978-ban, 
1980-ban és 1989-ben is elnyerte az 
Építészeti Nívódíjat. 1993-ban „több 
évtizedes kiemelkedő, szerteágazó építé-
szeti munkásságáért” megkapta második 

Ybl-díját. 2008-ban 
Prima-díjas. 2014-ben 
az MMA Építőművészeti 
Tagozat díját kapta. 
2015-ben Jean Monnet-
emlékéremmel ismerték 
el a közép-európai 
nemzetek közötti megbé-
kéléséért tett tevékeny-
ségét. 2019-ben ő kapta 
meg elsőként a Biatorbágy 
Városépítészetéért Díjat. 
Még fiatal építészként 
kérték fel a biatorbágyi 
Szily-Fáy-kastély bontási 
terveinek elkészítésére. 
Az épület felmérése után 

a bontás helyett átalakítási és felújítási 
tervet készített és meggyőzte felet-
teseit, hogy az épület megmenthető és 
használható. Ennek köszönhető, hogy a 
kastély épülete még ma is áll és iskolaként 
funkcionál.

Nyugdíjas éveit Telkiben, saját tervezésű 
családi házában töltötte családja körében. 
Dolgozott visszaemlékezésein, szakcikkein 
és építészeti munkássága rendezésén, 
amelynek digitális másolatát a Lechner 
Tudásközpontban helyezte el. Halálával a 
korszak tevékeny tanúját, a XX. századi 
magyar építészet nemzetközileg is megha-
tározó alkotóját, generációk mesterét 
vesztettük el. A MMA és a Magyar Építész 
Kamara saját halottjának tekintette. 
Utolsó útjára október 16-án kísérték a telki 
temetőben.  (epiteszforum.hu/Iránytű)

Elhunyt Callmeyer Ferenc

Járási hírek

A Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület 
és az Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség (IKSZ) rajzpályázatot 
hirdetett alsó és felső tagozatos 
általános iskolásoknak. A díjazottakat 
az ország 13 iskolából választották ki, 
az eredményhirdetést a pátyi Szent 
II. János Pál Plébániatemplomban 
október 16-án tartották. A pályázatot a 
kormány anyagilag is támogatta.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára Szent II. János Pál 
pápa születésének századik évforduló-

jához kapcsolódó rajzpályázat eredmény-
hirdetésén felidézte, hogy 42 éve ezen 
a napon jelentették be a lengyel pápa 
megválasztását. Kiemelte, hogy a rajzpá-
lyázatra mintegy 400 pályamunka 
érkezett, Magyarországról és a határon 
túlról.  

Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata 
országgyűlési képviselő, az IKSZ elnöke 
rámutatott: Szent II. János Pál a fiatalok 
pápája volt. Üzenetei talán még aktuá-
lisabbak, mint valaha. Európa bajban 
van, a normalitást fel akarja váltani az 
abnormalitás, elmossák a határokat jó és 
rossz között, a családokat relativizálni 
akarják. Szent II. János Pál pápa mindig 
kiállt a nemzetállamokért, a normalitásért, 
a keresztény egységért, és arra is mindig 
szakított időt, hogy találkozzon a fiata-
lokkal, ő volt az utazó pápa, és ő indította 
útnak az ifjúsági világtalálkozókat is. 

(Iránytű/MTI – Fotó: Kovács Tamás)

Országos rajzpályázatot díjaztak Pátyon

Páty önkormányzata húszmillió forint 
támogatást nyert a Belügyminisztérium 
pályázatán, melyből az Iskola utca (2-18. 
szám) és a Rákóczi út páros oldalán (2-68. 
szám) az Iskola utcától a Telki útig új járda 

Kommunális adóemelés 
jövőre

Páty önkormányzata a kommunális adó 
emeléséről döntött, így az jövőre 12 ezerről 
20 ezer forintra nő. Ez az adónem tíz éve 
nem változott, viszont a mostani adóeme-
léssel egy időben a zöldhulladékot ingye-
nesen szállítják majd el a jövőre felépülő 
komposztáló üzembe. Az emelé s havonta 
670 forintot jelent ingatlanonként.

Összehasonlításképpen a környékbeli 
települések többségében kommunális 
adó helyett építményadót vetnek ki 
az ingatlanokra, amely például Nagy-
ková csiban 800Ft/m2, Budakeszin 
1100Ft/m2. Éves szinten, a családi 
kedvezményeket is beleértve, az adó 
mértéke minimum 45-50 ezer Ft eze-
ken a településeken. Ezzel szemben 
Pátyon a kommunális adó 12 ezerről 
20 ezer forintra emelkedik, viszont belte-
rületen nincs építményadó – érvel honlap-
ján Páty önkormányzata.

épül. A járda másfél méteres szélességben, 
egyoldali egy százalékos kereszteséssel, 
az úttest felől járdaszegéllyel készül, a 
padkákon növényekkel. A beruházás teljes 
összege 44,8 millió Ft. (paty.hu)

Pályázatos járda Pátyon
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Regnum lesz a Zimboból

Járási hírek

Kő Boldizsár épített 
közösségi teret

Művésztársaival jellegzetes stílusú 
tematikus játszótereket készítenek. 
2016-ban egyedi kültéri játszóeszkö-
zökből álló Magyar Termék Nagydíjat 
nyert termékcsaládjuk. Egyik legismertebb 
munkájuk a Millenárison a Zöld Péter-
játszótér, de a Budakeszi Vadasparkban, 
sőt a Normafánál az Anna-réten is talál-
kozhatunk a munkáikkal.

Az önkormányzat megbízásából készült 
herceghalmi alkotás fő eleme egyik 
oldaláról bábszínház, másik oldaláról 
színpad, melyen az események különböző 
magasságú padokon üldögélve figyelemmel 
kísérhetők. Emellett egy mesebeli trónra, 
mesés szimbólumokra, vonzó színekre és 
a talányos szemforgató asztalra vár a 
feladat, hogy segítse a közösségi hangulat 
megteremtését.

Megvásárolta a Spar Magyarország 
Kereskedelmi Kft. a Zimbo Perbál 
Húsipari Termelő Kft.-t, melyet tovább 
modernizál – közölte a Spar november 
2-án. Júliusban hozták nyilvánosságra 
és október 31-én zárták a vételt. 

A nyilvános cégadatok szerint a Zimbo 
Perbál árbevétele tavaly 7,6 milliárd, 
2018-ban 6,7 milliárd forintot tett ki. 
Adózás utáni vesztesége tavaly 671 millió, 
a megelőző évben 179 millió forint volt. 
A német RZ-Zimmermann húsipari cég 
1998-ban alapította magyar gyártóüzemét 
Perbálon, a német cégben 2008-ban a 
Bell AG, Svájc húsiparának legnagyobb 
vállalata szerzett többségi tulajdont.

A Spar közleménye szerint az üzem 
a Regnum Húsüzem Perbál nevet viseli 
a jövőben, termékeit a Spar üzleteiben 
értékesítik. Gyártását összehangolják 
a bicskei húsüzemmel. Korszerűsítik a 
hűtéstechnológiát, bevezetik az ISO 22 
000 rendszert, várhatóan két év alatt.

Horváth Ferenc, a Spar Magyarország 
Kereskedelmi Kft. élelmiszeripari cégve-
zetője elmondta, hogy a perbáli üzem 
kétszáz munkavállalója tovább dolgozhat 
az élelmiszer-termelési üzletágban, 
melynek létszáma hatszázra nő. Így bővül 
a saját márkás és nő a magyar termékek 
aránya.

A Spar bicskei húsüzeme 2004-ben 
létesült, 2018-ig 8 milliárd forintot 
fektettek a fejlesztésébe, 2018-ban 2274 
szarvasmarhát és 477 ezer darab félsertést 
dolgozott fel. Az üzem indulásakor 70 
embernek, 2018-ban már 366-nak adott 
munkát. Tavaly 40 ezer tonna húster-
méket állítottak elő.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. 
jelenleg 13 ezer embert foglalkoztat, több 
mint 580 áruháza van, ebből kétszáz 
franchise üzlet. A vállalat árbevétele 
2019-ben 679,6 milliárd forintot tett ki, 
ez tíz százalékos növekedés az előző évhez 
képest.  

(MTI)

Nyertek a Magyar Falu 
Program pályázatain

A Magyar Falu Programban három töki 
civilszervezet is nyert a kiírt pályázato-
kon - adta hírül Bősze András polgármes-
ter a falu önkormányzatának honlapján. 
A Gyermekbarát Egyesület a helyi gyer-
mektánccsoport táncruháira pályázott. 
A Kotkoda Népdalkör a töki lakodalom 
ismételt megrendezéséhez jutott forrás-
hoz, a Töki Lovas Egyesület pedig 
rendezvényeihez, fejlődésükhöz kapott 
állami támogatást.

Több mint 220 millió forintot érő, 
közel 90 kilogramm kábítószert 
foglaltak le a rendőrök - közölte a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság a police.
hu oldalon október 17-én. Még 15-én 
délelőtt egy zsámbéki parkolóban egy 
kamion sofőrje fejjel lefelé beszorult 
egy papírbálába. Egy rajta segítő 
állampolgár vette észre az első gyanús 
csomagot, ő értesítette a rendőröket. 
Ez azonban még koránt sem a valódi 
történet.

A nyolc kilogramm, az előzetes vegyész-
szakértői vélemény alapján delta-9THC-t 
tartalmazó csomagot lefoglalták, a 71 éves 
bosznia-hercegovinai sofőrt, a segíteni 
próbáló 22 éves budapesti férfit pedig 
előállították. Kihallgatásuk során kiderült, 

hogy A. Máté barátjával, a vele egykorú 
B. Dániellel együtt a sofőr kamionjából 
éppen az autójukba pakolta át a tizenegy, 
egyenként 7,5-8,5 kilós csomagot, amikor 
az utolsó zsák kiemelésénél a sofőr fejjel 
beesett és beszorult az egyik papírbálába. 
B. Dániel autójával elhajtott, barátja pedig 
egy arra járó segítőnek adta ki magát. 
A rendőrök a sofőr meghallgatása után 
egy újbudai parkolóban további tíz ugyan-
ilyen csomagot és 92 millió forintnyi 
bankjegyet foglaltak le. 

Az ügyben a kamionsofőr ellen 
kábítószer birtoklása, a két fiatallal 
szemben kábítószer-kereskedelem miatt 
indult eljárás. A bíróság a sofőr és 
B. Dániel letartóztatását, A. Máté bűnügyi 
felügyeletét rendelte el.  

(MTI)

Kilencven kiló kábítószert foglaltak le

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
(OMSZA) legújabb, Ne parázz, sokkolj! 
című oktató videóját az újraélesztés 
október 16-i világnapjára mutatták be. 
A társadalmi célú kisfilmben a Valami 
Amerika színészei mellett a mentők 
szóvivője is fontos szerephez jut, s 
a nyilvánosan elérhető, közel 1500 
defibrillátor használatáról szól.

Magyarországon a hirtelen szívhalál a 
vezető halálokok közé tartozik, ráadásul 
az ilyen esetek többsége közterületen 
következik be. Országszerte mintegy 1500 
defibrillátor érhető el nyilvános helyen, 
használatukkal 6%-ról akár 74%-ra is 
növelhetjük a sikeres újraélesztés esélyét, 
ha időben merünk és tudunk cselekedni. 
Erre azonban egyelőre jó, ha tízből 
hárman vállalkoznak. A mentőalapítvány 

felmérései szerint félünk tőle, laikusként 
bonyolultnak érezzük ennek az amúgy 
könnyen kezelhető eszköznek a haszná-
latát.

A youtube-on is megtekinthető 
kisfilm célja elérni, hogy bátran csele-
kedjünk. A mentők kiérkezéséig merjük 
használni a nyilvános helyeken – benzin-
kutakon, bevásárlóköz-
pontokban, pályaud-
varokon – kihelyezett 
defibrillátorokat, hiszen 
ezeket az eszközöket az 
átlagember is könnyen 
kezelheti. Egy gépi hang 
egyértelmű utasításokat 
ad, egyszerűen nem lehet elrontani. 

Lapunk, a Buda környéki Iránytű 
támogatja a mentőszolgálat kampányát. 
A budakeszi járásban igénybe vehető 

nyilvános készülékek listájának 
közzétételére is törekedtünk, 
de próbálkozásunk nem talált 
támogatásra a települési önkor-
mányzatoknál, csak Perbálon és 
Remeteszőlősön. Náluk azonban 
nem áll rendelkezésre ilyen 

készülék. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
tájékoztatásra ez ügyben sokkal nagyobb 
szükség van, mint azt kezdetben gon-
doltuk. (OMSZA/Iránytű)

Ne parázz, sokkolj! – defibrillátorral
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Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) már a korona-
vírus-járvány első hulláma idején 
több mint 20 fejlesztési programot 
indított el a védekezés hatékonysá-
gának biztosítására. A 2020 áprilisában 
rendelkezésre álló, előzetes klinikai 
adatok alapján a Természettudományi 
Kutatóközpont (TTK) és a Pécsi 
Tudományegyetem (PTE) vezetésével 
megkezdődött a széles spektrumú, 
japán antivirális gyógyszer, a favipiravir 
hatóanyag-tartalmú Avigan magyar-
országi fejlesztése. Ezzel a korábban 
engedélyezett remdesivirrel együtt már 
két antivirális gyógyszer hatékonyságát 
igazolták a COVID-19 fertőzés ellen. 

Az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet is részt vesz a hazai fejlesztésű 
favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai 
vizsgálatában – közölte Bogos Krisztina, 
az intézmény megbízott főigazgatója 
október 3-án az MTI-vel. Takács Gábor, 
a kórház osztályvezető főgyógysze-
része elmondta: a gyógyszert Japánban 
és Kínában más indikációban influenza 
kezelésére már használták. A legújabb 
adatok szerint azonban a koronavírus 
kezelésében is hatékony. 

Első körben száz beteg kezelésére 
elegendő gyógyszert kapott Magyarország 
Japántól, ezt fogják felhasználni a négy 
egyetemi klinikán és a Korányiban. A teljes 
engedélyeztetési eljárás hat hónap-egy 
év lesz, de az ideiglenes engedély 
birtokában a tesztek alatt is „eljuthat 
a készítmény” a magyar betegekhez 
– mondta a favipiravir hazai fejlesz-
tésével foglalkozó konzorcium vezetője 
október 2-án reggel az M1 aktuális 
csatornán. Keserű György Miklós akadé-
mikus (Természettudományi Kutató-
központ) közölte: az eredetileg Japán-
ban kifejlesztett favipiravir enyhe és 
középsúlyos koronavírus-fertőzéssel 
küzdő betegek kezelésére alkalmas. 
A Japánban elvégzett kutatások megerő-
sítették, hogy még a kezdődő tüdőgyul-
ladással küzdő koronavírusos betegek 
esetében is hatékony a gyógyszer. 
„Átlagosan mintegy hat nap alatt kisöpri 
a koronavírust az emberi szervezetből, és 
hozzájárul ahhoz, hogy átlagosan tizenkét 
nap alatt a klinikai tünetek is javul-
janak”. Ez azt jelenti, hogy megszűnik 
a láz, a légzési nehézség és a köhögés, 
így nincs szükség intenzív terápiás 
ellátásra – hangsúlyozta az akadémikus. 
 (MTI/Iránytű)

A Korányi-kórház is teszteli 
a favipiravirt

Új donorokat 
várnak

Új donorokat vár az OrthoSrea, az 
Innovációs és Technológiai Minisz-
térium (ITM) támogatta kutató-
csoport, hogy vérplazma-terápiával 
kezelhessék a betegeket. A jelenleg 
ismert egyik leghatásosabb eljárás 
hazai alkalmazásával már több mint 
száz embert sikerült meggyógyítani 
– közölte az ITM november 7-én az 
MTI-vel.

A közleményben idézik Lacza Zsombort, 
az OrthoSera kutatócsoport vezetőjét, 
aki kiemelte, hogy felszálló ágban van 
a járvány, így egyre nagyobb az igény 
új donorokra. A plazma fagyasztva csak 
néhány hónapig tartható el, így az első 
hullámban begyűjtött mennyiség felhasz-
nálásával nagy szükség van az utánpót-
lásra. Donoronként egy-három egységnyi 
vérplazmát tudnak levenni, ami azt 
jelenti, hogy egy donor egy betegen tud 
segíteni. Csak azoknak a vérplazmája 
megfelelő, akik már átestek a betegségen, 
és a vérükben magas maradt az ellenanyag 
szintje.

Vérplazmaadásra az info@orthosera.com  
címen vagy a +36 70 363 8768-as telefon-
számon lehet jelentkezni.

A vérplazmaterápia koronavírussal 
szembeni alkalmazásának hazai elindí-
tásához az ITM és a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal nyújtott 
113 millió forint támogatást.  

(MTI)
Sokan ismerték meg az utóbbi időben 
a kis Zente és sorstársa, Levente törté-
netén keresztül a Magyarországon sok 
gyermeket érintő SMA-betegséget. 
A genetikai rendellenesség az izmok 
különböző súlyosságú sorvadását és 
bénulását idézi elő – emiatt vannak, 
akik csak feküdni tudnak, míg mások 
ülni, állni vagy akár járni is képesek. 
A tüneteket egyelőre egyetlen gyógyszer 
sem képes teljes mértékben megszüntetni. 
Speciális mozgásfejlesztéssel azonban 
rendkívüli eredményeket lehet elérni, 
hogy a gyermekek felnőtt korukra minél 
önállóbbá váljanak. 

A Mészáros-csoport egy PODROBOT 
nevű, innovatív mozgató robot beszer-

zését finanszírozta a Szent János Kórház 
gyermekgyógyászati rehabilitációs osztálya 
(korábban Budai Gyermekkórház) javára. 
Magyarországon eddig mindössze két 
helyen alkalmazták ezt az orvostechnikai 
eszközt, komoly anyagi terhet jelentve a 
családoknak. A most adományozott gép 
használata viszont ingyenes lesz.

Eddig 100 millió forinttal támogatta 
Mészáros Lőrinc az SMA-ban szenvedő 
Zente, 120 millió forinttal pedig Levente 
gyógykezelését, az utóbbi esetben felhí-
vásukra további 180 millió forintot 
ajánlottak fel magyar nagyvállalkozók – 
emlékeztetett Tóth Krisztina, a Mészáros-
csoport kommunikációs igazgatója.

forrás: Magyar Nemzet

Bővül a Szív- és 
Érgyógyászati Klinika

A Hegyvidéki Önkormányzat támogatá-
sával bővül a Semmelweis Egyetem Szív- és 
Érgyógyászati Klinikája. Ennek érdekében 
a XII. kerületi önkormányzat a Városmajor 
utca 70. szám alatti ingatlanát a Magyar 
Államnak átadja, döntött a képviselő-
testület. Az intézmény fejlesztése és 
bővítése az Egészséges Budapest program 
részeként nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű. A városmajori klinika 
amellett, hogy európai szinten is vezető 
szívgyógyászati centrum, és napjaink 
kiemelt népegészségügyi problémájának 
egyik országos felvételi központja, orosz-
lánrészt vállal a XII. kerület szív- és 
érrendszeri betegeinek kezelésében. 
Ezért az önkormányzat is támogatja, 
hogy a klinikán a tervezett új diagnosz-
tikai központ és a szívtranszplantáció 
fejlesztését elősegítő új részleg létrejöjjön, 
valamint a műtői kapacitásbővítés is 
megvalósuljon.  (Magyar Nemzet)

Ingyenes kezelés SMA-s gyermekeknek

Ötvenmillió forintos támogatást 
kapott az Új Szent János Kórház 
Dr. Palich-Szántó Olga Alapítványa 
a Mészáros-csoporthoz tartozó 
Mészáros Építőipari Holding Zrt-
től. A felajánlást a hatékonyabb jár-
ványügyi védekezést segítő egyedi 
eszközök vásárlására fordították. 
A kórház szerepe kiemelkedő a járvány 
elleni küzdelemben: egyike a három 
kijelölt központnak a fővárosban.

Több területen is segít a Mészáros-Csoport: 
az MKB Bank Nyrt. áprilisban egymilliárd 
forintot adományozott az időskorúak 

tájékoztatásával és védelmével kapcsolatos 
kormányzati intézkedések elősegítésére. 
A járvány miatt az anyagi ellehetetlenülés 
szélére sodródott Hársfalevél Ápolási 
Intézet és Nyugdíjas Ház működési 
költségeire 25 millió forintot utalt át a 
Mészáros-csoporthoz tartozó Fejér B. Á. 
L. Zrt. A Semmelweis Egyetem Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinikájának a fertőzés-
gyanús vagy igazoltan covidos édesanyák 
koraszülöttjeit ellátó szállítóinkubátort 
adományozott a csoport, a Balatontourist 
pedig mobilházakat bocsátott a Veszprém 
Megyei Tüdőgyógyintézet rendelkezésére 
a járványügyi feladatok megoldásához. 

A járványhelyzettel összefüggésben 
Mészáros Lőrinc kétszázmillió forintot 
biztosított magánvagyonából idén nyáron 
az egyszülősök és nagycsaládok üdülte-
tésére.

A Szent János-kórházat támogatta a Mészáros-csoport
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Márton Áron (1896-1980), Erdély min-
den diktatúra ellen következetesen 
kiálló római katolikus püspöke. Kövér 
László házelnök szavai szerint a szobor 
tisztelgés Erdély XX. századi lelki veze-
tője és székely szentje előtt, akit „az 
egyházjogi kánon még nem, de mi, az 
Istent, a hazát és a nemzetet szerető 
magyarok milliói a szívünkben már 
szentté avattunk, és akként tisztelünk”.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
Kaposvár Kossuth terén, a Budakeszin 
élő, Párkányi Raab Péter Munkácsy-díjas 
szobrászművész alkotásánál hangsúlyozta: 
Márton Áron ember- és nemzettársainak, 
híveinek reménységet nyújtott a 
reménytelenségben, emberséget az 
embertelenségben, hitet a hitetlenségben, 
magyarságot a magyarellenességben, 
székely öntudatot az árvaságban, és 
tetteivel visszaadta a szavak magyar 
értelmét, erkölcsi súlyát, emberi hitelét. 
„Márton Áronban nagyon bízott a 
Teremtő, ezért rendelte őt Erdély földjére, 
nagy történelmi szakítópróbák idejére” – 
fogalmazott Kövér László, aki felidézte: 
Márton Áron egy csíkszentdomokosi 
székely földműves család harmadik 
gyermekekeként született. Az első világ-
háborúban harcolva háromszor is megse-
besült, 1919 nyarán két hónapig román 
katonai fogságba került, majd hazatérve 
döntött úgy, hogy szülőföldjét és népét a 
lélek erejével fogja tovább szolgálni.

Márton Áron 1920 októberében 
jelentkezett a gyulafehérvári papnevel-
débe, XI. Pius pápa 1938 karácsonyán 
nevezte ki gyulafehérvári püspöknek. 
1944-ben magyar hatóságoknál kelt az 
észak-erdélyi zsidóság védelmére, 1945 
után a román hatóságoknál a romániai 
görögkatolikusokat vette védelmébe min-
denféle diplomáciai vagy politikai támasz 
nélkül.

Az Országgyűlés elnöke kiemelte, a 
püspök 1948 és 1980 között a kommu-
nista román biztonsági szervek leginkább 
megfigyelt célszemélye volt, 1949-ben 
letartóztatták, életfogytiglani kényszer-
munkára ítélték, hat évig börtönben tar-
tották, évekig kényszerlakhelyen pró-
bálták elzárni a külvilágtól. 1971-ben 
VI. Pál pápa fogadta és szentnek nevezte 
kísérői előtt.

„A bolsevizmus édes gyer-
meke a liberalizmusnak. Marx 
és Lenin a legkövetkezetesebb 
liberálisok. Nem álltak meg 
félúton, a liberális tételekből 
lehozták a legvégső követ-
keztetéseket” – idézte a ház-
elnök Márton Áron 1933-ban 
írt sorait. Kövér László szerint 
„napjainkban szemlélhetjük, 
ahogy a nagyvilágban a mai 
liberalizmus lassan, de biztosan 
átfordul a bolsevizmusra emlé-
keztető újabb önkénybe”. Kitért 
arra, hogy Márton Áron 1947-
ben azt írta: a mai, Istentől és az 
ő törvényeitől elfordult ember 
tragédiája, hogy tompult a lelki-
ismerete, nem tud különbséget 
tenni a jó és a rossz, az igaz és a 
hamis, a megengedett és a meg 
nem engedett, a tisztességes és a 
tisztességtelen, a becsületes és a 
becstelen cselekedetek, az erény 
és a bűn között.

Kövér László szerint napjainkra beérett 
Márton Áron jövendölése, felmorzsolták 
az emberi értéktudatot azok, akik elér-
kezettnek látják az időt arra, hogy a 
XXI. században ismét alávessék és kifosz-
szák embertársaikat. A házelnök azt 
mondta: egyelőre úgy tűnik, hogy a vérrel 
és mocsokkal, bűnnel, szenvedéssel és 

halállal terhelt XX. század nem akar véget 
érni, sőt, mintha a gonosz – az emberek 
önmaguk által előidézett szenvedéseinek 
tapasztalatait összegezve – egy még pusz-
títóbb színjátékra készülne.

„A tudatipar korábban soha nem látott 
hatékonyságú eszközeivel felfegyverkezett, 
láthatatlan, de anyagi értelemben nagyon 
is létező birodalom tör az életünkre, sza-
badságunkra, emberi mivoltunkra. A XX. 
század totalitárius rendszerei a kommu-
nizmus és a nácizmus még csak Istentől 
akarta eltiltani az embert, csak a nemzet-
fogalom meghamisításával és a legbenső-
ségesebb közösséget, a családot összetartó 
alapvető bizalom aláásásával akarták a 
személyiséget kiölve az emberből lelki és 
fizikai rabláncra fűzött tömeget csinálni” 
– mondta. Úgy vélte: a XXI. században 
épülőfélbe lévő totalitárius liberalizmus 
már túl van az Isten, haza, család fogal-
mának tagadásán és egy lépésre van az 
ezek által meghatározott közösségek betil-
tásától. Már nem kevesebbel próbálkozik, 
mint az ember teremtés általi, vagy bioló-
giai meghatározottságának kétségbe voná-
sával, azt ígéri, hogy megvalósítja, a töké-
letes, korlátlan szabadságot, valójában a 
lelkünk amputálására készíti elő a műtőt 
– hangsúlyozta. A lelkünk Isten kezében 
van, de azért adott szabad akaratot, hogy 

cselekedeteinkkel magunk határozzunk 
sorsunk felől, rajtunk is múlik, milyen élet 
vár a XXI. században gyermekeinkre és 
unokáinkra – mondta Kövér László.  

A szobor a Csíksomlyói Búcsújárók 
kezdeményezésére állami, önkormányzati 
és egyházi támogatásnak, továbbá magán-
személyek és gazdálkodó szervezetek ado-
mányainak köszönhetően készülhetett el.
  (MTI/Fotók: Varga György) 

Párkányi Raab Péter alkotását 
avatták fel Kaposváron

Budakeszi hírek

gy

cselekedeteinkkel magunk határozzunk
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A Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft. 89,92 mil-
lió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült a 
VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 
azonosítószámú, „Közösségek 
az egészségtudatos lakossá-
gért a budakeszi járásban” 
című pályázatával. A projekt 
keretében jött létre a Budakeszi Járás 
Egészségfejlesztési Iroda (EFI).

Az elmúlt huszonhat hónapban az iroda 
mindenki számára hozzáférhető és érzé-
kelhető, standard minőségű népegész-
ségügyi szolgáltatásokat nyújtott. Szoros 
együttműködésben dolgozott a járás 
egészségügyi ellátórendszerével (alap- 
és szakellátás), az önkormányzatokkal, 
oktatási intézményekkel. Az iroda prog-
ramkínálatát az országos népegészségügyi 
célkitűzéseknek és a helyi igényeknek 
megfelelően alakították ki a járás sajátos-
ságainak figyelembe vételével.

Az iroda programjai iránt tanúsított 
érdeklődésnek köszönhetően több mint 
11 ezer találkozásra nyílt lehetőség 
Biatorbágyon, Budajenőn, Budakeszin, 
Budaörsön, Herceghalmon, Nagy-
kovácsiban, Pátyon, Perbálon, Remete-
szőlősön, Telkiben, Tökön, Zsámbékon 
élő emberekkel.

Az iroda működésében a testi jóllétet 
segítő programok közül különösen nép-

szerűek voltak a testmozgásprog-
ramok (jóga, zumba, önvédelem), 

az életmódváltást támogató tanács-
adás, a diabéteszklub és a szív- és 

érrendszeri megbetegedések megelőzését 
segítő Nordic Walking túraterápia klu-
bok. Elsősegélyt oktattak a gyermekek-
nek, nyári időszakban életmódtáborokban 
színesítették a gyermeknapi programokat. 
A járás településein szűréseket, egészség-
napokat szerveztek.

A Lelki Egészségközpont az intézmé-
nyekben (önkormányzatok, iskolák, 
óvodák, családsegítő központok) tartott 
stresszkezelő tréningeket, szakembereknek 
képzést a depresszió-felismerésről, 
öngyilkosság-megelőzésről. A járás 
településein demenciaszűrést végeztek 

az alapellátással együttműködésben. 
A szülőknek programokat szerveztek 
a baba-mama klub keretében a baba-
várásról, a kisgyermekeseket a kapcsolódó 
neveléstámogató csoport segítette, az 
iskolás korra a tanulást segítő csoport-
foglalkozás nyújtott felkészülési lehető-
séget.

Együttműködtek a „Három generáci-
óval az egészségért” projekt háziorvosa-
ival. A járványhelyzet idején izgalmas, 
egészségtudatos magatartással kapcsolatos 
témákban küldtek online hírleveleket az 
arra feliratkozóknak, online tanácsadást 
nyújtottak és a közösségi médiában elin-
dították mozgáskihívásukat.

Az iroda köszönetét fejezi ki a sike-
res együttműködésért a járás települései 
vezetésének, az egészségügyben dolgozó 
munkatársaknak, a civil szervezeteknek és 
mindazoknak, akik igénybe vették ingye-
nes szolgáltatásaikat, melyeket a járás-
ban élők egészségtudatosságának növelése 
érdekében nyújtottak.

A munka folytatódik: Az Egészség-
fejlesztési Iroda a három éves fenntartási 
időszakban is készségesen áll az 
intézmények, a civil szervezetek és a 
lakosság rendelkezésére.  (x)

A budakeszi járás lakóit 
szolgálja az EFI

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
A

álto atnál 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!

Budakeszi
látnivalók

sehenswürdigkeiten

sights

MEGVÁSÁROLHATÓ 
a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-922-6418) és a Kiskápolna Könyvesboltban (Fő tér 6.).
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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.: 06-23w-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

• MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐT, MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT középfokú 
végzettséggel, JOGI REFERENST egyetemi végzettséggel keres a 
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal. 
A pályázati határidő 2020. december 2. Info +36-23-565-619

• JOGÁSZT keres Budaörsi Polgármesteri Hivatal Városépítési 
Irodája. A pályázati határidő 2020. december 4.

• KISGYERMEKNEVELŐT keres Budaörs önkormányzata a Dózsa 
György u. 17/a. alatti Százszorszép bölcsődébe A pályázati 
határidő 2020. december 12. Info: Lányiné Barabás Enikő 
+36-23-415-402 vagy munkaugy@bolcsode-budaors.hu

• BÖLCSŐDEVEZETŐT keres öt évre Budakeszi önkormányzata 
a Fő u. 133. szám alatti intézmény élére, legalább három éves 
vezetői gyakorlattal. A pályázati határidő 2020. december 
18. Info: Baumgartner Zsuzsanna +36-23-535-710/164 vagy 
baumgartner.zsuzsanna@budakeszi.hu 

A téli madáretetés legfőbb 
szabályai

A madáretetés szezonja november közepén, a tartós 
fagyokkal kezdődik. Téli kertünk szárnyas vendégeinek 
városokban és vidéken egyaránt segíthetünk madárete-
tőkben zsírban és tápanyagban gazdag eleség kihelyezé-
sével. A Budakeszi Vadaspark az ezzel kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókat foglalta össze. 

Ősszel nem minden madár vonul el melegebb égtájakra. A cinege, 
a nagy fakopáncs, a szajkó, a rozsdafarkú vagy a meggyvágó 
nálunk telel át. A tél sikeres átvészelésében mi is segíthetjük 
őket, ha ismerjük és betartjuk a szabályokat.  

CSAK TÉLEN ETESSÜNK!
Nyáron az erdők és a mezők bőven ellátják a madarakat megfelelő 
táplálékkal, például gilisztákkal, rovarokkal, bogarakkal és 
magokkal. Éppen ezért a madarakat a téli hónapokat követően 
semmiképpen ne etessük, különben hozzászoknak a tálcán kínált 
eleséghez, ezért a későbbi madárpopuláció képtelen lesz gondos-
kodni magáról, hosszú távon életképtelenné válik.

NAPRAFORGÓMAGOT, FAGGYÚT IGEN, 
KENYERET ÉS MORZSÁT NE!

A madarak kedvenc téli eledele a faggyúba kevert napra-
forgómag, amiből kisebb-nagyobb golyókat formázva tápláló 
„cinkegolyókat” készíthetünk. Az etető tartalmát kiegészíthetjük 
túróval vagy szalonnával, valamint az állatkereskedésekben 
kapható magkeverékekkel is. Jó megoldás még az alma, amit fák 
és bokrok ágaira akaszthatunk.

A kenyér azonban többet árt, mint használ. A kenyérdarabok 
csak a madarak begyét telítik el, tápértékkel nem szolgálnak. 
Ráadásul az etetőben hagyott morzsák hamar meg is romlanak, 
ami súlyos bél- és gyomorgyulladást okozhat az énekes- és 
vízimadaraknak is.

A MADÁRETETŐ LEGYEN FEDETT 
ÉS VÉDETT!

A jó etető megvédi a madarakat a ragadozóktól és szárazon tartja 
az eleséget. Tegyük magasra, készítsünk rá tetőt és ellenőrizzük 
naponta. Ha szükséges, söpörjük le róla a maradékot is és friss 
élelemmel töltsük fel.

Fontos!
•  Ha a madáretetést egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba a 

következő év tavaszáig! A madarak idővel megszokják segít-
ségünket, és számítanak arra, hogy az etető mindig tele lesz 
eleséggel.

• Gondoskodjunk az itatásról is, mindig legyen víz is az etetőben!
•  Kerüljük a sózott, cukrozott élelmet! A fűszeres ételek felgyor-

sítják az állat anyagcseréjét, amitől nagyon hamar kiszáradhat.
•  Kenyér helyett almát, magokat, sótlan faggyút vagy kölest 

szerezzünk be!
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Pest megyében első töltőállomását 
nyitja a magyar tulajdonú, országszerte 
számos városban jelenlévő automata 
benzinkúthálózat. Budakeszin, a ZONE 
Bevásárlóparkban rövidesen elérhető 
az Oranges Oil Company védjegyévé 
vált kiváló minőségű üzemanyag, 
melyet diszkont áron, a nap 24 órájá-
ban vásárolhatnak a tankolók.

Az új benzinkúton az országos átlagár 
alatt kínált dízel és 95-ös oktánszámú 
benzin vételezése – a kiváló elhelyez-
kedésnek köszönhetően –, nem csupán 
Budakeszi, hanem Páty, Telki, Budajenő, 
akár Budaörs lakosai számára is kényelme-
sen napi rutinná válhat. Az egység ugyanis 
a Farkashegyi Repülőtértől egy ugrás-
nyira, Budakeszi déli határán, a ZONE 
Bevásárlóparkban, a Bianka u. 1. szám 
alatt nyílik heteken belül.

A négy beállós kút nonstop működik 
majd, így a koronavírus elleni küzdelem 
részeként életbe lépett kijárási tilalom 
feloldása után az autósok éjjel-nappal 
megtankolhatnak. Addig is reggel 5 és este 

8 óra között személyes érintkezés, sorban 
állás nélkül, a többi tankolótól bizton-
ságos távolságot tartva vételezhetnek 
üzemanyagot. A családosoknak további 
előny, hogy mivel a fizetés helyben, az 
autó mellett történik, a kúton tartózkodás 
ideje alatt a gyerekeket egy pillanatra sem 
kell felügyelet nélkül hagyni. 

A töltőállomáson készpénzzel, bankkár-
tyával és Oranges Oil Company kupon-
nal fizethetnek. Az automaták kezelésé-
től nem kell tartani: 
a rendszer magyar 
nyelven működik, 
használata logikus és 
egyszerű. A lépése-
ket a kút  Facebook- 
oldalán  is közzétett 
szemléltető videók, 
valamint a helyszínen 
kihelyezett magyarázó 
táblák közérthetően 
bemutatják, de az 
ügyeletes személyzet 
is boldogan áll majd a tankolók rendel-
kezésére.

A benzinkút különlegessége, hogy a 
tankolás végösszegét előre kell megadni, 
így mindenki pontosan annyi üzemanya-
got vásárolhat, amennyit szeretne – túlköl-
tésnek esély sincs! Készpénzes vásárlásnál, 
ha a kezdetben befizetett összegnél 
kevesebbet költ, az automata kupont ad 

vissza, mely a következő tankoláskor, 
vagy 60 napon belül felhasználható. 
Bankkártya használatakor, bár tankolás 
előtt szintén meg kell adni a tervezett 
összeget, az egyenlegről végül – természe-
tesen – csak a tényleges költést vonja le a 
rendszer.

„Célunk és küldetésünk, hogy felrázzuk 
az árversenyt. Terveink szerint a minden-
kori országos átlagár alatt kínálunk majd 
kiváló minőségű üzemanyagot a minket 

választó autósoknak. 
Bízunk benne, hogy 
a budakeszieken túl 
a térség valameny-
nyi lakója magáénak 
érzi majd az Oranges 
Oil Company kútját, 
és gyakran kanya-
rodnak a ZONE 
Bevásárlópark felé” – 
mondta Nyakas Erik 
tulajdonos.

Az első, telje-
sen magyar tulajdonban lévő, önkiszol-
gáló elven működő benzinkúthá-
lózat országszerte Zalaegerszegen, 
Mosonmagyaróváron, Győrben, Nagy-
kanizsán és Ózdon üzemeltet egységeket, 
míg Zalaszentgróton és Keszthelyen újabb 
töltőállomások építése van folyamatban.

További információért kövesse a kút Facebook-
oldalát: facebook.com/orangesoilbudakeszi 

Hirdetés

A Trebag Kft. 2019-ben egy 8 tagú konzorcium vezet�jeként Erasmus+ pályázati támogatást nyert egy 
olyan oktatóanyag kidolgozására, amely az Ipar4.0-ra való áttérést könnyebbé teszi. A projekt célja egy 
olyan gyakorlatközpontú képzési eszköztár összeállítása, mely alapvet�en a KKV-k m�szaki beállítottságú 
középvezet�ire koncentrál. 6 ország 29 helyszínén történtek a felmérések, amely alapján meghatároztuk 
azokat az igényeket, amelyekre az oktatóanyagot építjük. 
Az iparosodási folyamat kezdete óta el�ször most van az, hogy a munkahelyeken 5 különböz� generáció 
képviselteti magát. Mindannyiuknak eltér� nézetei, vágyai és motivációi vannak a munkával kapcsolatban, illetve azzal, hogy miképp szállnak 
szembe a kihívásokkal.  
Az elmúlt egy évben a partnerség Európa-szerte felméréséket végzett, ám a COVID-19 nagyban megnehezített a munkánkat. Számos KKV 
vezet�jét és döntéshozóját vontuk be a megkérdezettek körébe, hogy megtudjuk, hogy szerintük milyen lesz a jöv� munkavállalója, aki az ipar 
4.0 átállás okozta kihívásokra id�ben fel tud készülni. 
A digitális átalakulásnak még csak az elején vagyunk és a legnagyobb változások, amelyek teljesen átalakítják a munka világát még el�ttünk 
állnak, átalakulnak a szervezetek és a foglalkoztatási formák.  Ezt az elmúlt hónapokban mindenki a saját b�rén megtapasztalhatta. 
Célunk a siker alapjául szolgáló innováció és a motiváció ösztönzése, vagyis azokat a képességeket kívánjuk minél jobban meger�síteni, 
melynek révén a munkaer�b�l a lehet� legtöbb kihozható, illetve inspirálható az újítás, és optimalizálható a HR lehet�ségek kihasználása. 
A projektben egyetem (Írország), kamara (Szlovénia), oktató intézmények (Bulgária, Görögország) és tanácsadó cégek (Portugália és 
Magyarország) alkotják a partnerséget.  

Munkaalapú képzési program vezet�k 
számára az Ipar 4.0-ra való áttéréshez 

A projekt eddigi felméréseinek eredményei a http://train4future.eu/ honlapon olvashatók, további 
kérdésekkel a forduljanak a Trebag Kft. munkatársaihoz: Kövesd Andrea ( andrea.kovesd@trebag.hu), 
Kégl Márton (marton.kegl@trebag.hu) 

Hamarosan automata 
benzinkút nyílik Budakeszin!

Pest megyében első töltőállomását
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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

 

 
 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 

Budakeszi, Fõ u. 96. | Telki Muskátli utca 1/b
Nyitva tartás: 2021. január 1-től 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 

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

Stíl és modern bútorok áthúzása, javítása

Hívjon bizalommal! 
06 20 551 0283

www.budaikarpitos.hu



Magasan képzett
szakorvosok az Ön

egészségéért!

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

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

  

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.

  


