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Menczer: a budakeszi buszsáv tervezését
586 millióval támogatja a kormány
A budakeszi buszsávok fejlesztéséről szóló tervezői szerződést 586
millió forinttal támogatja a kormány
– jelentette be a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatásért és
Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára június 8-án
Budakeszin.

vezérigazgatója megkezdett, a
Budapesten hiányzó peremhidak
– a Galvani és az Aquincumi híd
– megépítése, valamint a külső
csomópontokban P+R parkolók
létesítése – fogalmazott Fürjes
Balázs. Külön említette, hogy
a II. és XII. kerületben Budai
kérdések címmel kérdőívet
juttatnak el a háztartásokba,
amelyben
egyebek
között
arról kérdezik a helyieket,
mi a véleményük arról, hogy
az autósok menekülő útként
használják a csendes budai
utcákat.
Győri Ottília (Fidesz-KDNP),
Budakeszi
polgármestere
közölte: a Zsámbéki-medence
Budapestre dolgozni járó lakói
egy évben húsznapnyi időt
töltenek utazással. A nehézkes közlekedés miatt már 2019-ben egyeztetésre
hívta Pokorni Zoltán, a XII. kerület
polgármestere (Fidesz-KDNP), hogy
segítsenek ezen a nehéz problémán.
A munkának a Budapest Fejlesztési
Központ (BFK) adott lendületet, a közös

Menczer Tamás a sajtótájékoztatón
elmondta: Budakesziről Budapestre csúcsidőben 50, egyébként 30 perc alatt lehet
busszal eljutni, a cél az, hogy a szakaszos
buszsávok kialakításával csúcsidőben is
30 perc legyen a menetidő. Az államtitkár
szerint Budakeszi remek hely, ő maga is a
településen él, de a környező települések,
Telki, Páty, Budajenő térségébe is egyre
többen költöznek, amivel párhuzamosan
megnőtt a forgalom és az autósok száma.
Menczer Tamás
A fejlesztésről szólva azt hangsúlyozta:
– mondta, hozzátéve: nem az a cél, hogy
akkor van értelme és jelentősége, ha a
az autósok könnyebben jussanak be a
buszok gyorsabban tudnak közlekedni,
városba, hanem az, hogy P+R parkomint az autók, ezért született döntés
lókba tegyék le az autójukat és közösségi
arról, hogy megkezdődik a kormány
közlekedéssel közlekedjenek. Hozzátette:
támogatásával a szakaszos buszsáv
az ötlet már évekkel ezelőtt megfogalkialakítása, valamint három P+R
mazódott, de most érték el azt a kritikus
parkolót is kialakítanak Budakeszin.
tömeget, hogy az ötlet meg is valósul.
A település határát átlépők
Vitézy Dávid, a BFK vezérhatvan százaléka jelenleg is a
igazgatója
rámutatott:
a
buszközlekedést választja. Ez
Budakeszi és Budapest közötti
csúcsidőben kétezer embert
szakasz Magyarország legforjelent óránként. A fejleszgalmasabb és legsűrűbben járó
téssel kapcsolatban kiemelte:
Volánbusz-viszonylata, reggejobb lesz a busszal közlekelente csúcsidőben óránként
dőknek, az autósoknak pedig
több mint 40 busz jár ezen
választási lehetőséget nyújt, de
a vonalon, és átlagos reggelen
ha valaki úgy dönt, hogy mégis
mintegy 40 ezer perc veszik
az autójában marad, akkor is
el az emberek életéből azzal,
gyorsabban tud közlekedni.
hogy ezek a buszok a dugóban
Fürjes Balázs, a Miniszterállnak. Hozzátette: a járvány
elnökség Budapest és a fővárosi
harmadik hullámának lecsenagglomeráció
fejlesztéséért
gésével visszaálltak az utazási
felelős államtitkára közölte: a
szokások, az emberek 60
kivitelezés 2023-ban kezdődhet;
százaléka választja a tömegközolyan okoslámpákat is telepílekedést.
Vitézy Dávid, Fürjes Balázs és Bretz Gyula Imre, az UVATERV Zrt.
tenek majd, amelyek automaA fejlesztés tervezésére
vezérigazgatója aláírja a tervezői szerződést Budakeszin.
tikusan zöldre váltanak, ha
a BFK nyílt európai uniós
busz érkezik. Az államtitkár az
közbeszerzést írt ki, amelyet
okoslámpák, a szakaszos buszsávok és munka eredményeként pedig elkészült egy 73 éve működő, számos közlekedési
a rövidebb menetidő mellett a fejlesztés a fejlesztésről szóló előterjesztés, infrastruktúrát tervező cég, az UVATERV
negyedik elemének nevezte, hogy jelenleg amelyet 2020 novemberében fogadott el Zrt. nyert el – jelentette be a vezérPátynál nem lehet felhajtani az M1 a kormány. Hangsúlyozta: nem csak a igazgató. Elmondta: a cég nettó 419 millió
autópályára, de a Sasfészek-tó pihenőnél Budakeszin, hanem a régióban élőket is forintos tervezési keretből valósítja meg a
megépítik a felhajtót, így a sztrádán érinti ez a probléma, amit csak összefo- munkát, a fennmaradó támogatást egyéb
is elérhető lesz a főváros a Zsámbéki- gással lehet megoldani.
műszaki feladatokra fordítják, amire
medencéből.
Pokorni Zoltán hozzátette: napi példaként említette, hogy a Budakeszi
Budapesten és környékén négymillióan 10-11 ezer autó érkezik a fővárosba a úton, a Pilisi Parkerdőn keresztül a csapaélnek, a városközpontba az agglomerá- Budakeszi úton és tér vissza délután. dékelvezető árok megszüntetésével tudják
cióból egymillióan érkeznek autóval. Ezen Az autósok gyakran a hegyvidék mellék- bővíteni az utat, tehát egy átfogó közműa nyomáson enyhíteni kell. Budapesten utcáin próbálják kikerülni a Széll tervezésre is szükség lesz. Arról is beszélt,
a közlekedésben új egyensúlyra kell Kálmán tér - BAH-csomópont "Bermuda- hogy meg szeretnék kérdezni a helyben
törekedni. A kormánynak három válasza háromszöget" - fogalmazott a polgár- élőket a projektről, erre létrehozták a
van erre: a tömegközlekedés folyamatos mester, aki szerint ez teszi tönkre és budakeszibuszsav.hu oldalt.
fejlesztése, amit 2010-ben Tarlós István élhetetlenné kerületében a kis utcákat. "
A sajtótájékoztatón felszólalók a 22-es
volt főpolgármester és Vitézy Dávid, A kalandos kedvű autósok rajtunk busszal utaztak Budakeszire.
a Budapesti Közlekedési Központ volt keresztül keresik a menekülő útvonalat"
(MTI/Fotók: Illyés Tibor)
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Elindul a pesti körvasúti megállók tervezése
2027-től, ha kész a déli körvasút, az új
közlekedési rend szerint az Érd vagy
Biatorbágy felől Kelenföldet és a déli
körvasút új megállóit érintő vonatok
áthaladhatnak a külső körvasúton.
A dél-nyugati agglomeráció felől kerülve Kelenföld, Nádorkert, Közvágóhíd,
Népliget, Élessarok, Egyenes utcai
lakótelep, Rákosszentmihály, Újpalota, Pest-újhely, Angyalföld, Újpest,
Óbuda és a pilisi agglomeráció között
teremt kapcsolatot.
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia
kiemelt céljai között szerepel a külső
körvasút fejlesztése, és ennek keretében
új vasúti megállók épülnek Budapesten. A
tervek szerint négy helyszínen állnának meg
a körvasúton vonatok. Lenne megálló a XVI.
kerületben az Egyenes utcai lakótelepnél,
ott a Gödöllői HÉV-re lehet majd átszállni.

Megállót terveznek Rákosszentmihályon
és Újpalotán is. A negyedik új megállóhely
pedig Pestújhely néven a Kolozsvár utcánál
jönne létre, ahol az 5-ös, a 124-es és
a125-ös buszra, valamint a 62-es és a 69-es
villamosra lehetne átszállni - ismertette.
Ezekkel a megállókkal be tudják kapcsolni
a körvasúti közlekedésbe a teljes XVI. és a
XV. kerületet is.
A körvasúton egy éve még csak tehervonatok közlekedtek, és tavaly nyár
elején született meg a döntés, hogy legyen
menetrend szerinti személyszállítás is
Piliscsabától - Óbuda, Újpest, Angyalföld,
Rákospalota, a XVI. kerület és Zugló
érintésével - Kőbányára, Rákosmentére,
és tovább az agglomerációba, Gödöllő felé
közlekednének a vonatok.
Távlati cél, hogy a Nyugati pályaudvarra is be tudjanak menni vonatok a
körvasútról. A kapcsolat megvan, de a

Az alkalmazásnak köszönhetően a magyar
családok olcsóbban és gyorsabban szerezhetnek be szakmailag elbírált, valamint
műszakilag ellenőrzött, helyszíni adaptálásra alkalmas, egyszerű bejelentésre előkészített tervdokumentációt. Egy helyen
találhatják meg a legfontosabb információkat és tudásanyagokat, ami segíti a tervválasztást és a felkészülést az építkezésre.
A Mintatervkatalógus.hu ingyenes
katalógus minden idők legnagyobb
otthonteremtési programjának egyik fon-

tos támogatási formája, hiszen egy
családi ház komplett tervdokumentációja akár több
millió forintos kiadás is lehet.
Jelenleg negyven
felhasználható terv
érhető el, de a cél az, hogy idővel legalább száz terv közül válogathassanak az
építkezni szándékozók egyrészt új családi

Virágos Pest megye – pályázat

tekkel, közösségekkel szervezzenek
helyi településszépítő versenyeket,
amelyek győztes kertjei automatikusan
bekerülnek a megyei megmérettetésbe. A helyi versenyek lebonyolításának szabályai, a versenyek elbírálásának szempontjai a helyi szervezők
hatáskörébe tartoznak. A virágos kert
magában foglalja a dísznövényeket, a
fűszernövényeket, a zöldségeket, sőt a
gyümölcstermő növényeket is.
A megyei versenybe a győztes helyi
családi és/vagy lakóparki otthonok
nevezését várják. Egy településről egy
jelentkezés nyújtható be.

A szervezők kérik, hogy Pest megye
települései a helyi civil szerveze-

pályaudvar jelenlegi állapotában nem
tud több elővárosi vonatot fogadni a
csúcsidőben. A szolgáltatás bővítéséhez
a pályaudvar rekonstrukciójára van
szükség. Azzal, hogy Budapest népes külső
kerületei között kapcsolatokat teremtenek,
lényegesen, 10-20 perccel rövidítik le majd
az emberek utazását.
2027-től, a déli körvasút teljes elkészültével a közlekedési rend a tervek szerint
megváltozik majd, és az Érd vagy
Biatorbágy felől Kelenföldön és a déli
körvasút új megállóit érintve közlekedő
vonatok némelyike áthalad majd a külső
körvasúton. Így olyan vasúti szolgáltatás
jön létre Budapesten, amely körirányban
a dél-nyugati agglomeráció felől Kelenföld,
Nádorkert,
Közvágóhíd,
Népliget,
Élessarok, Egyenes utcai lakótelep,
Rákosszentmihály, Újpalota, Pestújhely,
Angyalföld, Újpest, Óbuda és a pilisi agglomeráció között teremt kapcsolatot.
(MTI/Iránytű)

Ingyenes mintatervek építkezőknek

A Nemzeti Mintaterv Katalógussal a
Magyar Falu Programhoz kapcsolódva
a lakossági építkezések támogatására
és a magyar vidék épített környezetének minőségi javítására egy tájegységi
karaktereket is hordozó, interneten
ingyenesen elérhető családi ház-tervadatbázist fejleszt a Miniszterelnökség
és szakmai háttérintézménye, a
Lechner Tudásközpont.

Pest Megye Önkormányzata, Szigethalom Város Önkormányzata, Dunavarsány Város Önkormányzata, a
Zöld Háló Egyesület és a Pest Megyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ
pályázatot hirdet Virágos Pest megye
címmel a környezetbarát, kulturált
településkép kialakítására, a megyében
élő emberek életminőségének javítására,
a magyar kertkultúra népszerűsítésére.
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lakóház építéséhez, másrészt a Kádárkockáknak is nevezett kockaházak teljes
átépítéséhez.
A tervezés első lépéseitől, a telekvásárlás
szempontjain, a költségbecslésen, az építkezés fázisain, jogszabályai előírásain át a
beköltözésig, majd a karbantartásig minden megtalálható, amire az építtetőknek
szükségük lehet.
A legmegfelelőbb terv
kiválasztását követően az
építtetőnek felhasználási
szerződést kell kitöltenie,
s eljuttatnia a Lechner
Tudásközpontnak. Ezután
tölthető le a kiválasztott
terv részletes tervdokumentációja, amivel érdemes építész szakembert felkeresni, hogy
az a helyi adottságoknak megfelelően
adaptálja a tervet a család telkére.
A beérkezési határidő:
2021. október 31.
A dobogós helyezetteket a szakmai zsűri
értékes megyei díjazásban részesíti. Az
ünnepélyes eredményhirdetés díjátadással 2021 novemberének végén lesz
a megyeházán.
A pályázati fotókat a jelentkezési lappal
együtt a ckszkpestmegye@gmail.com
e-mail címre kérik. Bővebb tájékoztatás a
06-20-311-1877-es telefonszámon, vagy
a ckszkpestmegye@gmail.com címen
kérhető.
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Pest megye már önállóan pályázhat
az EU-támogatásokra
Vitályos Eszter, az EMMI uniós
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára május 26-i sajtótájékoztatója
szerint 2016-ban Szabó Istvánnal,
a megyei közgyűlés elnökével, a
Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségével és a Nemzetgazdasági
Minisztériummal közösen indított
kezdeményezés eredményeként a Pest
megyei emberek, vállalkozások, civil
és egyházi szervezetek, önkormányzatok már indulhatnak uniós pályázaton.
Úgy fogalmazott: „ez azért történelmi
siker”, mert a Budapesthez képest kevésbé
fejlett Pest megyére jóval kedvezőbb
európai
uniós
feltételek
lesznek
érvényesek a 2021-2027-es időszakban,
és az érintettek nagyságrendekkel
nagyobb forráshoz juthatnak majd, mint
valaha. Pest megyében 187 településen
18 járásban több mint 1,3 millió ember
él. Magyarország területének mintegy
7 százalékát foglalja el, s népességének
körülbelül 12 százalékának ad otthont a

megye. A regisztrált vállalkozások száma
több mint 230 ezer, ez az országban
regisztrált vállalkozások 12,8 százaléka; a
nonprofit szervezetek - amelyek számára
szintén megnyílik a pályázati lehetőség a
2021-2027-es időszakban - száma több
mint 6300, ez az ország összes nonprofit
szervezetének 10 százaléka.
Vitályos Eszter elmondta: a most záruló,
2014-2020-as időszakban több mint
11 ezer milliárd forint állt Magyarország
rendelkezésére uniós fejlesztési forrásból.
Ebből Pest megye – a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program
révén – 69 milliárd forinthoz jutott.
A magyar kormány igyekezett kompenzálni a Pest megyei településeket, ezért egy
olyan programot indított, melynek összege
80 milliárd forint volt. Az államtitkár
ismertetése szerint a most következő uniós
időszakban csak a települési önkormányzatokat fejlesztő operatív programban a
tervek szerint 140 milliárd forint jut a Pest
megyeieknek – közölte, hozzátéve: ezen
felül még további operatív programok is
várhatók. 
(MTI/Iránytű)

Megújul a Jókai-kert a Hegyvidéken
Kormányzati és uniós forrásból 2022
végéig új látogatóközpont és a hazánkban fészkelő madarakat bemutató
múzeum jön létre a XII. kerületben.
A svábhegyi fejlesztés legfontosabb
eleme a Jókai-kert teljes megújítása,
s az itt található Steindl-villa felújítása. A terveket Pokorni Zoltán,
a Hegyvidék polgármestere és Füri
András, a Duna–Ipoly Nemzeti Park
igazgatója mutatta be.
A Jókai-kert egykor a költő nyári alkotóhelye és a korabeli művészvilág találkozóhelye volt. A fejlesztés az Európai
Unió és a kormány kilencszázmillió forintos támogatásával valósul meg. A Jókaikert teljes területe a projektet végrehajtó
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
vagyonkezelésébe került 2020-ban.
A természetvédelmi és műemléki
védettséget élvező történeti kert jelenleg a
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és
a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület székházainak, és a Petőfi
Irodalmi Múzeum Jókai-emlékszobájának
ad otthont. Egyedi értéket jelentenek a Jókai Mór ültetette faóriások, a

költő egykori kőpadja és a róla mintázott Anakreón-szobor. A kertben álló
Steindl-villa, amely a svábhegyi villaépítészet egyik igen jó arányú, romjaiban
is értékeket, igényes részleteket – faragott ajtó- és ablakkereteket, szép előtetőt, belső falépcsőt – őrző képviselője.
A felújítás után Magyarország madárvilágát bemutató természetismereti kiállításnak ad majd otthont foglalkoztató- és előadótermekkel együtt. A projektben Jókai
Mór egykori – ma történelmi kertként
természetvédelmi oltalom alatt álló – gyümölcsöskertje is megújul. 
(mno.hu/Iránytű)

Három erdei szálláshelyet újított fel a Pilisi Parkerdő
Az 55 millió forintos beruházással korszerűbbé vált a Budakeszi Arborétumban
álló háromszobás faház, amely 8 főnek
biztosít szállást; a kőhegyi Czibulka János
Menedékház, amely a bakancsos turistákat várja és Telki közelében az 1900-as
évek elején eredetileg erdészlaknak épített
Anna-lak, ma kulcsos ház. Az Anna-lak
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(képünkön) jelentőségét növeli, hogy a
világhírű vadászfestő, a Fekete Istvánregények illusztrátora, Csergezán Pál is
abban az épületben alkotott. A beruházást
a
Miniszterelnöki
Kabinetirodával
együttműködve a Téry Ödön Nemzeti
Turistaház-fejlesztési Program keretein
belül a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte.
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Elérhetők a
magyar hadifoglyok
szovjetunióbeli adatai
A Magyar Nemzeti Levéltár két éve
kormányzati támogatással vásárolta
meg az Orosz Állami Hadilevéltártól
a második világháború alatt elhurcolt
magyar hadifoglyok és civilek alapvető
adatait tartalmazó kartonok digitalizált, szkennelt képét, valamint az
ebből készített adatbázist. Elképesztő
mennyiségű adat érkezett, amelyet át
kellett ültetni magyarra. Az elkészült
keresőrendszert a Magyar Nemzeti
Levéltár működteti.
Aki kíváncsi a szovjet táborokat
megjárt rokonára, vagy általában
érdekli ez a különös kordokumentum,
az rákereshet ezen a honlapon: https://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/
szovjet-taborok-magyar-foglyai

Elkészült a
hűvösvölgyi nagyrét
A Széchenyi 2020 program keretében
tematikus játszótérrel, szabadtéri
fitneszparkkal is gazdagodott az
elegyes tölgyerdővel övezett, háromhektáros kirándulóhely. A Magyar
Természetjáró Szövetség és a Pilisi
Parkerdő Zrt. végrehajtott, 30 millió
forint értékű zöldterületi fejlesztése
nem csak a hétvégi kirándulóknak
vonzó, XXI. századi erdei pihenőhely,
hanem a hétköznapokon is elsőrangú
helyszín a mozgás és az egészséges
életmód szerelmeseinek.
A Budai-hegység jellegzetes magaslatai, a
Fazekas-hegy, Fekete-fej és a Hárs-hegy
ölelésében fekvő Hűvösvölgyi Nagyréten az
egykori mutatványos bódékat lebontották,
s helyüket a mozgás és a természet vette
át. A 2019-ben megépült kézilabdapályával
kezdődött. A tematikus játszótér elemeit
szobrászművészek készítették, formájukkal
és anyagukkal erdeink őshonos állat- és
növényvilágát idézve. A gyalogút menti
szabadtéri fitneszpark épp egy tucat sporteszközzel várja az erőnlétüket fejleszteni,
vagy éppen kihívásokra vágyókat, akiknek a
has- és hátpad mellett többek között fekve
nyomó pad, kombinált bordásfal, szörföző,
párhuzamos korlát, evezőgép és dupla
fekvőtámasz-állvány is rendelkezésükre áll.
(Pilis Parkerdő Zrt./Iránytű)
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Pedagógusokat díjaztak a városházán
„A tudományos emberfő men�nyisége a nemzet igaz hatalma”
– idézte a legnagyobb magyar,
Széchenyi István gondolatát ünnepi beszédében Győri
Ottilia polgármester a városházán szűk körben tartott pedagógusnapi díjátadón június 7-én.
A polgármester szavai szerint
ezért épített a város új iskolát,
ezért újította fel a Pitypang
Óvodát, és terveztette meg a
Szivárvány Óvoda új
épületét. Oktatási pályázatok kiírásával folyamatosan támogatják a
pedagógusok
szakmai
előmenetelét, az oktatás
színvonalának további
emelését, többek között
Hosszútávú
Városi
Oktatási Koncepció kidolgozásával is, s minden évben budakeszi
pedagógusainknak
tízezer
forintos
vásárlási ajándékutalvánnyal köszöni meg
az odaadó munkájukat. A nyertesek a
mi gyermekeink, akik magas színvonalú
oktatásban, nevelésben részesülnek.
Budakeszi önkormányzata idén Bódi
Zsuzsanna, a Széchenyi István Általános
Iskola igazgatója és Kapronyi Gábor, a
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola
gordonkatanára kiemelkedő szakmai
teljesítményét ismerte el a 2013-ban

Elkezdődött a
Dózsa György téri piac
átalakítása
Budakeszi önkormányzata a „Helyi
piacok fejlesztése Pest megye területén”
című, 105,4 millió forintos, vissza
nem térítendő pénzügy-minisztériumi
pályázati támogatást 80,5 millió forint
önerővel egészítette ki, így a 185,9
millió forint összköltségű projekttel a
huszonkét, eddig nyitott elárusítóhely
fölé ernyőszerkezetet építenek, és két
üzlethelyiséget is kialakítanak.
A 2020. december 9-én aláírt szerződés
alapján a HANSA Fővállalkozó és
Mérnöki Iroda Kft.-nek, mint kivitelezőnek 180 nap áll a rendelkezésére,
hogy négy ütemben 2021 szeptemberére
elkészüljön a munkával. A munkaterületet
az önkormányzat március 18-án adta át a
kivitelezőnek.
Győri Ottilia polgármester a város
honlapjára feltöltött videóban azt mondta,
hogy a piac két oldalán kerítést építenek,
megújítják a burkolatot, a parkolókat
áthelyezik, biciklitárolókat helyeznek ki
és az üzlethelyiségek mellett mosdókat
is kialakítanak annak érdekében, hogy
Budakeszi városképét is meghatározó,
impozáns piacképet kapjon a település.

alapított Budakeszi oktatásügyéértdíjjal, melyet eddig Hellner Péterné,
Kaposiné Héger Ágnes, Csákiné Pócsik

Dóra, Baumgartner Szilvia,
Áfra Sándor, dr. Dömötörné
Papp Hargita, Bokor Józsefné,
Szalóczy Dóra, Karskó Ilona,
Téglás Istvánné, Paur Eleonóra
és Svigruháné Jászkovics Anna
pedagógusoknak adományoztak.
Idén
több
budakeszi
pedagógus
kapott
állami
elismerést. Németh Lászlódíjban részesültek dr. Kaposiné
Héger Ágnes és Badalay Tünde,
a Széchenyi István Általános
Iskola tanárai és Danhauser
Zoltán, a Czövek Erna Alapfokú
Művészeti Iskola hegedűtanára.
Miniszteri Elismerő Oklevéllel
jutalmazták Paur Eleonóra,
Béres Katalin és Bezeczky
Erzsébet kimagasló oktatói teljesítményét. Brunszvik Teréz-díjat kapott
Bokor Józsefné Ildi néni, a Szivárvány
Óvoda pedagógusa.

Szükség van a Budakeszit Budaörssel
összekötő kerékpárútra
Ezt erősítették meg azon az április 28-i
egyeztetésen, ahol a két város vezetői,
főépítészei és közlekedési szakértői mellett
részt vett a Budapest Fejlesztési Központ
vezérigazgató-helyettese, Somodi László is.
Budaörs polgármestere, Wittinghoff
Tamás továbbra is támogatja a kerékpárút
megépítését Budakeszi és Budaörs között,
azt viszont fontosnak tartja, hogy olyan
útvonalat találjanak a tervezők, amely természeti látványosságokat is kínál, s lehetőség szerint nem a balesetveszélyes közút
mellett halad. Ez budaörsi oldalon az ipari
parkkal ellentétes, keleti oldalt jelentené.
A szakértők felhívták a figyelmet, hogy az
érintett terület tulajdonosi viszonyai miatt a
terv megvalósítása ez esetben magasabb költségekkel járna, további forrásokat igényelne.
Budakeszi polgármestere, dr. Győri Ottilia
szerint minden nyomvonal-lehetőséget
meg kell vizsgálni a költségek, a tulajdoni
és a domborzati viszonyok, valamint a

természeti értékek, fakivágások szempontjából is, a terveket pedig a két városnak
össze kell hangolnia.
Budakeszinek alapvető érdeke a kerékpárút megépítése, ezért Budaörssel közösen
igyekszik a szükséges forrásokat megszerezni a kiemelt jelentőségű beruházáshoz.
A megbeszélésen döntöttek arról, hogy
a lehetséges nyomvonalakról pár hónapon belül újabb tanulmánytervet készít
a két önkormányzat közös megbízása
alapján a közlekedési mérnök, és arról
akkor újabb egyeztetést tartanak a
két város vezetői és szakértői.
Dr. Győri Ottilia polgármester találkozót
kezdeményezett Budaörs és Törökbálint
polgármestereivel,
és
június
2-án
közös szándéknyilatkozatot írtak alá a
Budakesziről Budaörsön át Törökbálintig,
a Budapest-Balaton (Buba) kerékpárúthoz
csatlakozó biciklis nyomvonal közös kialakításáról.

ÖNKORMÁNYZATI NYÁRI TÁBOR!

Június utolsó két hetében az általános iskoláknál irathatók be a budakeszi iskolás gyerekek a
nyári gyermekfelügyeletre.
Az önkormányzati tábor iskolásoknak június 28-tól augusztus 13-ig tart,
naponta 7.30 és 16.30 között, háromszori étkezéssel.
A Keszi-Köszi kedvezményes tábort a Híd Családsegítő szervezi július 26-30. között a Széchenyi István Általános
Iskola területén (Knáb. J. u. 60.) heti 14 000 Ft-ért.
A jelentkezéseket a 2021nyaritabor@gmail.com címre várják legkésőbb a tábor hetét megelőző hétfőn 17 óráig. A jelentkezés a tábordíj átutalásával érvényes. Az önkormányzat számlaszáma 1174234815390022 (Budakeszi Város Önkormányzata)
Tájékoztatás Németh Katalin táborvezetőnél (+36 30 408 1288), vagy
Bakács Bernadettnél (+36 30 951 3368) és a bede.bakacs@gmail.com címen kérhető.
(x)
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Elhunyt Hámori József

Hámori József életét a tudománynak, a
kultúrának és a nemzetének szentelte.
Kutatói munkássága nemzetközi mércével
is kiemelkedő: maradandó értékeket
hozott létre, új kutatási irányokat jelölt ki
– emlékezett Kásler Miklós a május 1-jén,
életének 89. évében elhunyt tudósra.
Tanárként is jelentős pályát mutatott
fel: példaértékűen oktatta professzorként
a jövő magyar biológusait és orvosait
mintegy ötven éven át. Miniszterként és
azon túl is rendíthetetlenül szolgálta a
magyar nemzet kultúráját. Kivételes tudományos munkássága, embersége, határozott jelleme, hazaszeretete és hite példa
mindannyiunknak.
Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság elnöke, a nemzeti
erőforrások volt minisztere arra emlékeztetett, hogy Hámori József kutatómunkáját a
Szentágothai János pécsi Orvostudományi
Egyetem Anatómia Intézetében kezdte,
majd Szentágothai professzor Hámori
Józsefet és Réthelyi Miklóst is magával
vitte Budapestre, a Semmelweis Egyetem

A budakeszi tanárnő
különdíjas lett
Korábbi tanítványaik
jelölése alapján a MOL
Alapítvány kuratóriuma idén is tíz kiemelkedő munkát végző
tanárt és utánpótlásedzőt díjazott MOL
Mester-M díjjal, emellett a járványhelyzetre
reagálva
„Kedvenc
Online Tanárom 2020” címmel különdíjat is meghirdetett a váratlanul bevezetett
digitális oktatás alatt különösen innovatív
pedagógiai teljesítményt nyújtó tanárok
és edzők munkájára hívva fel a figyelmet.
A különdíjas kategóriában 11 tanár
nyerte el tanítványaik jelölése alapján a
díjat, köztük Mózesné Kulánda Nikolett
(Kitti), a budakeszi Mezei Mária AMI
néptánc-folklórszakos tanára. Az erkölcsi elismerés mellett a Mester-M díj
fejenként egymillió forintos, a különdíj
pedig 200.000 forintos tiszteletdíjjal járt.
A koronavírus-járvány miatt a díjátadó
ünnepségre nem kerülhetett sor, a MOL
Alapítvány virtuális találkozót tartott a
díjazottakkal, akikhez ezt követően személyesen viszik el a díjakat. 
(salt.hu)

6

Anatómiai Intézetébe. Hámori József
számos jelentős tisztsége mellett fontos
szerepet vitt az UNESCO munkájában is,
a nemzetközi szervezet Magyar Nemzeti
Bizottságának elnökeként is tevékenykedett.

Freund Tamás, a MTA elnöke elmondta:
Hámori József családjából hozta a magyar
irodalom és zene szeretetét, majd a
Szentágothai-féle pécsi közösségben is a
tudomány, a művészet és a hit alkotott hármas egységet. Ma már számos
kutatás bizonyítja a művészetek pozitív
hatását a tanulásra. Hámori professzor
élete és életműve ennek ékes bizonyítéka:
„igazi reneszánsz ember volt”. Hámori
József kutatásai a gerincesek idegrendszere, elsősorban a kisagy és a látórendszer szinoptikus szerveződésének felderítését célozták, pályája alatt kétszáznál
több tudományos közleményt, számos
könyvet, tankönyvet, könyvfejezetet írt.
Kutatási tevékenységével miniszterként

sem hagyott fel, miközben a magyar
kultúra és közművelődés fejlesztéséért
dolgozott, a Pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem rektoraként és a
Magyar Rektori Konferencia elnökeként
pedig a magyar felsőoktatás megújításáért
tevékenykedett.
Búcsúztatásán részt vett mások
mellett Orbán Viktor miniszterelnök; Pintér Sándor belügyminiszter;
Martonyi
János
volt külügyminiszter; ViziE.
Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke;
Kovács Árpád, a Költségvetési
Tanács elnöke és Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár.
Orbán Viktor levélben is kifejezte együttérzését az elhunyt
családjának,
hangsúlyozva:
Hámori József tudós polihisztora volt a magyar kultúrának.
Nemcsak kiválóan ismerte az emberi
agy működését, hanem arra is igyekezett
megtanítani bennünket, hogyan és mire
használjuk a fejünket. Kutatási területének szaktekintélyeként a világ legnevesebb intézményeiben taníthatott, mégsem
jutott eszébe soha, hogy a neki felajánlott állások egyikét elfogadva külföldön
maradjon. „Hálásak vagyunk, hogy kivételes tudományos pályafutása és oktatói
munkája mellett arra is tudott időt szakítani, hogy rektorként irányítsa szeretett
városa egyetemének fejlesztését, az első
polgári kormány idején pedig a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma első
minisztereként szolgálja hazánkat. 

(MTI)

Nemzetközi verseny győztese
a budakeszi családi ház
gyermekeik saját otthona Budakeszin
a nemzetközi szakmai elismerés
mellett 3300 euró nyereményt is
kapott, amit első alkalommal sikerült
magyar építésznek elnyernie.
A Bécsből online közvetített
díjátadó
gálán
Magyarország
nemcsak a családi házak, hanem a
középület-kategóriában is a legjobbak
közé került: az Ópusztaszeri
Gyógynövényház a műemléki védettséget
élvező Szer monostor romjaira épült 230
m2-es foglalkoztató épülettel, benne gyógynövény-feldolgozó és -szárító részleggel,
palántaneveldével, s egy ökobolttal.
Fotó: epitkezes.info.hu

A magyar tudományos élet és az egész
magyar nemzet egy kiváló tudóst és
kiváló embert veszített el - méltatta
Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere Hámori József munkásságát. A Széchenyi-díjas biológus,
a nemzeti kulturális örökség volt
minisztere, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) egykori
alelnöke búcsúztatását május 31-én a
Farkasréti temetőben tartották.
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A Bártfai-Szabó Építésziroda iroda
tervezte épület nyerte idén a Baumit Life
Challenge Nemzetközi Építészeti pályázat
családi ház kategóriáját, és a döntő közönségszavazását is. Az építészházaspár és

Nyár végére halasztják a
templom szentelését
Tavaly november elején még nem lehetett előre
látni az újranyitás mértékét, ezért a budakeszi
evangélikus gyülekezet presbitériuma tavaszi
ülésén úgy döntött, hogy új templomuk
felszentelését pünkösdről a nyár végére halasztja.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi
Egyház-kerületével egyeztetve az új időpont
2021. szeptember 4. szombat 13 óra.
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Lezárult a
fővárossal közös
csatornázási projekt
Május végén zárult a Budapest Komplex
Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ)
projekt, mellyel Budaörsön is megépült
a dél-budai gyűjtőrendszerbe, és ezen
keresztül a modern, harmadik tisztítási
fokozattal működő Csepeli Központi
Szennyvíztisztító Telepre vezető főgyűjtőcsatorna, így Budaörs szennyvize 2017
óta már nem a Hosszúréti-patakba folyik.
A nagyrészt uniós forrásból megvalósított,
többéves BKISZ-projekt második szakaszába kapcsolódott be Budaörs, ahol 11
utca csatornahálózata is megújult.
A BKISZ-projekt a fővárosi beruházásokkal együtt 2021. május 31-én
fejeződött be, s budaörsi beruházásainak
összértéke 1,53 milliárd forint volt,
amelynek 83,18 százaléka európai uniós
forrásból érkezett. A 16,82 százalékos
önerőt Magyarország központi költségvetése állta. Ehhez adódott még Budaörs
önkormányzatának saját forrásból és
fejlesztési hitelből származó, 1,1 milliárd
forintos út-, járda- és parkolóépítése,
zöldfelületfejlesztése a beruházással
érintett hét utcában. (budaors.hu/Iránytű)

Interaktív
ügyfélkioszk nyílt a
Templom téren

A Templom tér 15. alatt egy interaktív
ügyfélkioszk segítségével tudnak május
elejétől az ügyfelek a hivatalokhoz, szolgáltatókhoz, bankokhoz, biztosítókhoz és
egyéb köz- vagy üzleti szolgáltatóhoz
fordulni, a Telekuckó munkatársai segítségével. A videóalapú Szolgáltatói Látogató
Pont a szintén újdonságnak számító és
különleges OKÉ Szolgálat keretében jött
létre. Erre a magas szintű digitális technológiát alkalmazó, hazai fejlesztésű ún.
telepresence technológia – amely a Vivien
távjelenléti program része – ad lehetőséget. A rendszer használatával az ügyfélkapcsolat alig különbözik a valóságos,
személyes találkozástól, és jogilag is azzal
szinte egyenértékű. A távjelenléti rendszer
használata semmilyen saját informatikai
eszközt, felhasználói készséget, előzetes
felkészülést nem igényel.
A projekt a Telekuckó és Budaörs
önkormányzatának együttműködése a
lakók életminőségének javítása mellett
azért is, hogy a szolgáltatás modellkísérletként széles körben elterjedjen, és
kiépüljön a hazai Szolgáltatói Látogató
Pontok hálózata.
A szolgáltatás a Telekuckó nyitva tartási
idejében érhető el.
Telefon: +36 23 414 446.
Email: infotelekucko@gmail.com
Internet: http://www.telekucko.hu,
https://www.facebook.com/Telekucko
(budaors.hu/Iranytu)
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A Ford új logisztikai központja
Biatorbágyon
Az autóipari vállalatok egyre több
mérnöki, fejlesztési és szolgáltatási
feladatot telepítenek Magyarországra
– mondta Szijjártó Péter április 12-én
a Ford új logisztikai központjának
átadásán Biatorbágyon.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint
Magyarországon ma megközelítőleg
annyian dolgoznak, mint a járvány előtt,
tavaly újabb beruházási rekord született
és százmilliárd euró fölé emelkedett az
export. Az autóipar a magyar gazdaság
gerincét jelenti, a magyar ipar kibocsátásának 30 százaléka innen származik.
Magyarországot kezdetben gyártóhelynek
tekintették az autóipari vállalatok,
majd egyre több mérnöki, fejlesztési és
végül szolgáltatási funkció is érkezett az
országba - tette hozzá, megjegyezve, hogy
a Ford mára 624 magasan képzett, fiatal

magyar mérnököt és közgazdászt foglalkoztat. Magyarország és az USA gazdasági
kapcsolatainak még szorosabbra fűzésével
ma 1700 amerikai vállalat több mint
100 ezer magyar embernek ad munkát,
és az év elején 8 százalékos növekedést
mértek a magyar-amerikai kereskedelmi
forgalomban.
A Ford most átadott regionális alkatrészközpontja 15 közép-kelet-európai
országot szolgál ki, a 10 ezer négyzetméteres modern raktárközpont a cég
mintegy 3 milliárd forintos beruházásával
jött létre. Ez a Ford első Gyors Regionális
Alkatrész Központja Európában, amely
jelenleg 55 embernek ad munkát. A Ford
egyre növekvő magyarországi beszállítói
hálózattal rendelkezik: jelenleg több mint
40 vállalat és 69 ezer munkavállaló gyárt
és szállít részegységeket a Ford üzemeinek.
(MTI/Iránytű)

Hétmillióba kerül Biatorbágynak a baloldal akciója
Tavaly nyár óta akadályozzák baloldali
kötődésű biatorbágyiak, hogy a 2018-ban
bemutatott tervek szerint megvalósuljon
a Budapest–Balaton kerékpárút (BuBa)
városon belüli szakasza. Népszavazást
követeltek, ami miatt a beruházás leállt.
Azóta egy alternatív útvonalon már elérhető lett az országos hálózat, de a felbuj-

tók ragaszkodtak az eredeti nyomvonal
újratervezéséhez. Tarjáni István polgármester a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, a népszavazás kiírása és
megrendezése hatmillióba kerül majd a
városnak, az új tervek pedig több mint
egymilliót vittek el az önkormányzat
kasszájából.

Uniós oltalom a Budaörsi őszibaracknak
Az Európai Bizottság oltalom alá vette a
Budaörsi őszibarack elnevezést, ezzel
67 uniós oltalomban részesült
magyar földrajzi árujelzőnk
lett, melyek használata
komoly gazdasági előnyt
jelent a termelőknek,
hiszen jelentősen növeli a
termék hozzáadott értékét - jelentette be az MTInek küldött közleményében
az Agrárminisztérium április
19-én.
A Budaörsi őszibarack intenzív illatú,
aromaanyagokban gazdag, zamatos gyümölcs, amelynek sajátos jellemzői a piro-

sas fedőszín, a molyhos héj, a nem túl
kemény hús és a leveses állomány.
A Budaörsi őszibarack minősége
a termesztési kultúrának és
az emberi szaktudásnak is
köszönhető.
A 2020 januárjában
közzétett EU-s statisztikai adatok szerint a földrajzi árujelzővel ellátott
agrártermékek értékesítési
ára átlagosan kétszer magasabb, mint az ezzel nem rendelkező
termékeké. E termékek ismertetése elérhető a https://gi.gov.hu oldalon.

Bartók Tavasz:
Aurevoir.

Ki szennyezi
a Füzes-patakot?

A zsámbéki és Zsámbék környéki
tagokból
álló,
2015-ben
alakult
Aurevoir. is szerepelt az első Bartók
Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek
könnyűzenei kínálatában. A számos
forrásból merítő etno-beat zenéjük
inspirációs forrása a Kárpát-medence
népzenéje és az angolszász beat-folk.
Az Aurevoir. május 16-i koncertjén a
nyolc fős együtteshez a Fonó zenekar
vezetője, Agócs Gergely és muzsikustársai is csatlakoztak.

Hónapok óta húzódik Biatorbágyon annak
a vizsgálata, hogy ki és hogyan szennyezi
a Füzes-patakot, de végre megszületett
az eredmény. Biatorbágy polgármestere
a Pest Megyei Főügyészséghez fordul a
probléma megoldása érdekében. A hatóság
hosszú ideje vizsgálja a kérdést, de végül
a bizonyítékot az a vizsgálat hozta meg,
melyet az önkormányzat rendelt meg.
A vizsgálat a pátyi szennyvíztisztító-telep
működésével kapcsolatos – adta hírül a
Magyar Nemzet.
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A rugalmasság a sikerük titka
Az alapítása 900. évfordulóját ünneplő
premontrei rend sikerének egyik titka
a rugalmassága – mondta Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek
május 28-án a rend történetét bemutató kiállítás megnyitóján a Magyar
Nemzeti Múzeumban.
Míg más szerzetesi közösségek a letelepedésük feltételeként szabták, hogy a király
adománylevele biztosítsa létüket és működésüket, addig a premontreiek nagyobb
helyi közösségek kérésére is megkezdték munkájukat. Vállalták az együttélést
a helyi közösségekkel, és nem akartak
a lakott helyektől távol kolostort alapítani. Azután, hogy I. Ferenc császár a
tanítás felételéhez kötötte a szerzetesrendek működését, a premontreiek „igényes
tanítórenddé” is váltak, számos tudóst
ajándékozva a magyar kultúrának - tette
hozzá Erdő Péter.
Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős
államtitkára arról beszélt, hogy a premontrei rend csaknem kilenc évszázada a
magyarok társa. „Ez a közösség végigélte
velünk történelmünk viharos évszázadait
éppen úgy, mint a béke és a gyarapodás
idejét” – fogalmazott. A rend majdnem
megsemmisült a tatárjárás mészárlásaiban, szörnyű veszteségeket szenvedett
el az oszmán hódítás idején és azokban
az években, amikor II. József elvette

a működéséhez szükséges ingatlanjait.
Súlyos csapásokat élt Trianon után és a
kommunizmus idején is. De mindig azokkal az emberekkel maradtak, akiknek a
szolgálatára vállalkoztak, szavaikkal és
életükkel téve tanúságot Istenről. A kormány igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy az egyházak folytathassák évezredes szolgálatukat – mondta az
államtitkár.
A szeptember 15-ig látogatható kiállításon megismerhető a rendalapítás, a
kolostorok belső élete, a rend gazdag
építészeti öröksége és a társadalomban
végzett szolgálata. A tárlat elsődlegesen a
Gödöllői Premontrei Apátság és Levéltár,
a Csornai Premontrei Apátság és Levéltár,
a Premontrei Női Kanonokrend Zsámbéki
rendháza, valamint több premontrei
kötődésű gimnázium gyűjteményéből
származó, korábban kiállításon még nem
látott alkotásokon, liturgikus tárgyakon,
dokumentumokon, fotókon mutatja be
a premontrei rend szellemi és kulturális
örökségét.
A premontrei kanonokrendet Szent
Norbert alapította 1120-ban a franciaországi Prémontrében. A pápai jóváhagyást 1126-ban kapta meg a közösség,
amely ezután gyorsan elterjedt NyugatEurópában. A török uralom után osztrák és
morva segítséggel éledtek újjá. 1802-ben I.
Ferenc császár rend feladatául jelölte meg
a lelkipásztorkodás mellett a tanítást is.

Elkezdődött a Zsámbéki
Nyári Színház

Beavató esttel kezdődött június 6-án
a Zsámbéki Nyári Színház idei évada
Kelemen Barnabás hegedűművész és
Vecsei H. Miklós színművész előadásában
a zsámbéki romtemplomban. Folytatódik
a KedvesZsámbék! zenés irodalmi felolvasószínház-sorozat Seres Tamás rendezésében olyan művészekkel, mint Csákányi
Eszter, Csuja Imre, Járai Márk, Bálint
András, Udvaros Dorottya, Vecsei H.
Miklós, Czutor Zoltán, Hajdu Steve,
Hámori Gabi, Szakács Gergő, Kocsis
Gergely, Fekete Ernő, Lovasi András, ifj.
Csoóri Sándor, Beck Zoli, Máté Gábor,
Gálffi László, Szilágyi Tibor, Ruidner
Vivien, Rudolf Péter, Ónodi Eszter, Lackfi
János, Szirtes Edina Mókus és Pásztor
Anna.
A programok között szerepel Lackfi
János Jóéjtpuszi című könyvének és
előadásának bemutatója Szirtes Edina
Mókussal és Vecsei H. Miklóssal. Dés
László Dalok egy zongorával című
estjén a zeneszerzői alkotás folyamatába
pillanthatnak be a nézők, Csoóri Sándor
életművéből mutat be koncertszínházi
előadást Frimmel Jakab, Kiss Flóra,
Mihalik Ábel, Novai Gábor és Vecsei
H. Miklós, ifjabb Vidnyánszky Attila
segítségével.
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Befogad és kitaszít a világ címmel
érkezik Mácsai Pál és Huzella Péter
Villon-estje Zsámbékra, Berecz András
ének- és mesemondó fiával, Berecz István
táncossal Apja-fia című műsorával lép
színpadra. Beck Zoli Gyereknek bátor
című szerzői estjén látható, közös estet
ad Lackfi Dorottya, Lackfi János és Sinha
Róbert, júliusban A két pápa tekinthető
meg Vecsei H. Miklós rendezésében a
főszerepekben Lukács Sándorral és Jordán
Tamással.
Kollár-Klemencz László Farkas Róbert
hegedűművésszel, a Budapest Bár vezetőjével és Dargay Marcell zongoraművésszel,
a Katona József Színház állandó zeneszerzőjével együtt készítette el Zabolátlan
lovaim című produkcióját, ahol különleges hangulatvilágú köntösbe öltöztetnek
emblematikus magyar és külföldi dalokat,
köztük Kollár saját dalait is.
A Péterfy-Novák Éva Egyasszony című
könyvéből készült monodráma Tenki
Rékával a főszerepben látható Paczolay
Béla rendezésében. Szarvas József a Pustol
a hó, avagy könnyű neked, Szarvas Józsi
című önálló estjét adja elő, két előadással
lesz jelen Fabók Mancsi Bábszínháza,
fellép a Platon Karataev, Payer Öcsire
koncerttel emlékeznek. 
(MTI)

Nagyváradon 1808-ban indult el a gimnáziumi oktatás és zavartalanul folyt 1923ig, amikor a román hatóságok bevonták a premontrei gimnázium működési
engedélyét. A XIX. században premontrei
középiskola 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 újjászervezte a Gödöllői Premontrei Apátságot
és a Csornai Premontrei Prépostságot,
valamint a határon túl a Váradhegyfoki
Prépostságot, továbbá női rendházat alapított Zsámbékon. Premontrei iskola van
jelenleg Szombathelyen, Keszthelyen,
Gödöllőn és Zsámbékon, szociális intézetük pedig Zsámbékon működik a női
kanonokrend fenntartásában. 
(MTI)

Régi óvoda, új szerep
A falu központjában, a templom mellett
álló épület a falu iskolája volt, de innen
indították útnak a kitelepítésre ítélt
budajenői svábokat is. 2018-ban új
hatcsoportos óvoda épült Budajenőn.
Most a régit újítják fel. Helyet kap
benne a német nemzetiség, a polgárőrség, a posta, sőt sváb és székely tájház
is. A fedett terasz kisebb közösségi
rendezvények színtere lehet. A Magyar
Falu programban a magyar kormány
támogatja a kistelepülési boltok megmaradását. Ezt kihasználva Budajenő
egy minőségi pékséget üzemeltetne a
felújított épületben, ahol nemzetiségi
kézműves termékeket is lehet majd
kapni. A templom és az épület közötti
teret parkosítják.

Illegális gyógyszergyárat
számoltak fel

A zsámbéki családi házban kialakított
laborban hamis, vényköteles és orvosi
ellenőrzés mellett adható altató-nyugtató
szereket készítettek, amiket főleg
skandináv országokba vittek. Hat férfit,
köztük egy külföldit gyanúsítottak meg,
négyüket letartóztatta a bíróság, egy pedig
házi őrizetbe került.
A szervezet vezetője egy 51 éves
budajenői lakos volt, aki a gyógyszerek
gyártásához szükséges anyagokat beszerezte, koordinálta a raktározást, az
értékesítést. A többi gyanúsított zöme
a szállításban vett részt, de volt köztük
egy vegyész is, aki – szakmai tudását
használva – elkészítette a tablettákat.
A rendőrség honlapjára a sajtótájékoztatót
követően felkerült közlemény szerint
a laborban és a raktárakban lefoglalt
nyugtatók és vegyi anyagok feketepiaci
értéke több mint 6,3 milliárd forint, a
gyanúsítottak között pedig a budajenői L.
László mellett egy 48 éves debreceni férfi
és egy szír állampolgár is van.
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Gondolat, erő és bátorság szükséges
Gondolat, erő és bátorság szükséges ahhoz, hogy a magyarokat eredményesen lehessen képviselni –
mondta Menczer Tamás Tisza István
miniszterelnök emlékrendezvényén
Nagykovácsiban május 29-én. Tisza
Istvánnak (1861–1918) volt gondolata
arról, hogy mit és hogyan kellene csinálni, amihez erő is társult, de mindez
kevés, ha nincs bátorság a cselekvéshez.
Tisza István minden magyarnak segíteni akart, a nemzetet képviselte és arra
törekedett, hogy a magyarsággal kapcsolatos döntések a lehető legszuverénebb
módon szülessenek meg. A jelenkor és
a pandémiás időszak itt kapcsolódik
személyéhez – jelentette ki az államtitkár, utalva arra, hogy a koronavírus
emberéleteket követelt, Európában pedig
a magyar miniszterelnök és a magyar
külügyminiszter voltak az elsők, akiknek
volt gondolata már tavaly októberben
a járvány kezelésére – hangsúlyozta a
külügyi államtitkár a Nagykovácsi Gróf
Tisza István Nemzeti Kör rendezvényén,
a Teleki-Tisza-kastélyban.

Menczer Tamás emlékeztetett arra:
mindenki számára világossá vált, hogy
a vírus ellen vakcinára van szükség, de
a magyar miniszterelnök azt is látta,
hogy nem lesz elegendő, ezért ahonnan
csak lehetséges, be kell szerezni,
és ezért tárgyalt a kormány sokkal
korábban másoknál olyan országokkal –
Oroszországgal és Kínával –, amelyekkel
nyugati országok nem. A miniszterelnök és a kormány álláspontja az volt,
hogy a magyarok életét akarja menteni,
ezért Magyarországnak szuverén ország
módjára kell cselekednie. De a gondolathoz erő is kellett – folytatta Menczer
Tamás –, azaz stabil belső helyzet és
stabil kormány, így volt belpolitikai erő
a döntés végrehajtására. Egyben külpolitikai ereje is volt, mert Magyarország
a külpolitikáját a kölcsönös tiszteletre
építi és alapozza, s ez adott lehetőséget
arra, hogy vakcinát lehessen vásárolni
olyan világpolitikai tényezőktől, mint
Oroszország vagy Kína.
Szükség volt a bátorságra is, hiszen
itthonról és külföldről is támadták a keleti
vakcinák vásárlását. Külpolitikai nyomás-

gyakorlásnak és belpolitikai támadásoknak egyszerre volt kitéve a kormány
Menczer Tamás szerint, aki kijelentette:
olyan még nem történt, hogy magyar
politikai erők, mint most a baloldaliak
kockáztassák a rájuk bízott emberek
életét és sorsát, mert hatalmat akarnak
szerezni. Gondolat, erő és bátorság
szükséges ahhoz, hogy a magyarokat
eredményesen lehessen képviselni, és a
kormány döntései a jövőben is kizárólag
a magyar érdekek mentén történnek.
A rendezvényen rövid előadást tartott
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős
államtitkár, aki Tisza emberi alakját
idézte fel Schmidt Henrik, a Geszten
házitanítóskodó, később jelentős pályát
befutó tanár könyve alapján. Az államtitkár megidézte az egykori miniszterelnököt mint gazdálkodót, a közvetlen
embert, de beszélt a tudományhoz és a
sporthoz való viszonyáról is.
Az esemény résztvevőit Janits Béla, a
Nagykovácsi Gróf Tisza István Nemzeti
Kör elnöke köszöntette, aki áttekintette
a 2001-ben alakult egyesület húsz évét is.

(MTI)

Magyar pilóta hősi halála a Telki-hegyen
Varga László, 23 éves szakaszvezető 1944.
december 11-én egy Messerschmitt−109-es
vadászrepülőgéppel szállt fel a budaörsi
reptérről bevetésre. Alegységének német
romboló repülőgépeket kellett biztosítania
Vácegres légterében, de soha nem tért
vissza A roncsokat és a holttest maradványait csak 2003-ban találták meg a
Telki-hegyen a Magyar Veterán Repülő
Szövetség roncskutatói. A munkálatok
során csontszilánkok és
a pilóta egyenruhájának
korrodált zubbonygombja
került elő, melyen kivehető volt a Magyar Királyi
Honvéd Légierő jelzése, a
koronás sas. 2003. november
20-án a budaörsi német−
magyar katonai temetőben
a megtalált maradványokat
ismeretlen magyar pilótaként temették el, mivel a
csontok állapota miatt nem volt lehetőség
a DNS-azonosításra. 2011. július 20-án

Új jegyző házon belülről
Pályázat útján 2021.
április 12-től Nagykovácsi
új jegyzője a jelentős
hely- és szakmai tapasztalattal
rendelkező
Grégerné Papp Ildikó,
aki korábban a polgármesteri hivatal hatósági
és szervezési osztályának
vezetőjeként dolgozott. 

(Nagykovácsi önkormányzata)

a HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Osztály kiadta a
hivatalos nyilatkozatot arról, hogy
a közvetett bizonyítékok alapján
Varga László szakaszvezető földi
maradványai kerültek elő Telki
mellett. A sír felszentelésére 2012.
december 11-én, eltűnésének 68.
évforduláján került sor a budaörsi katonatemetőben Varga László

szakaszvezető húga, özv. Kozma Lajosné
Varga Erzsébet jelenlétében, és a MH 86.

Szolnok Helikopter Bázis
szervezésében – tájékoztat a
honvedelem. hu
2019. december 19-én
emléktáblát
avattak
a
tragédia helyszínén a Pilisi
Parkerdő Zrt. szervezésében,
hogy a kirándulók is megismerhessék a kitores.hu tájékoztatása szerint igazoltan
157 bevetésben, három légi
győzelemben részt vett,
bronz-, Kis és Nagy Ezüst,
Vitézségi, I. Osztályú és II.
Osztályú Tűzkereszt, Vaskereszt kitüntetéssel elismert vadászpilóta életét és az
egykori Magyar Királyi Honvéd Légierőt.
Varga László vadászpilóta emlék- és ismertetőtábláját bárki felkeresheti a Telkihegyen, ha Telki felől, a zöld keresztjelzésen, az Anna-vadászlak irányába halad.
A tábla a dózerút mellett, a hegy tetején
húzódó nagyívű útkanyarulatban áll.
kitores.hu/Iranytu

Elhunyt Hajdufy Miklós filmrendező
Április 8-án, életének 89. évében perbáli
otthonában elhunyt Hajdufy Miklós,
a Magyar Televízió filmrendezője és
forgatókönyvírója. Hetvenhat mű
képernyőre vitele fűződik a nevéhez,
mint Klapka légió, Sakk, Kempelen úr!,
Illatszertár, Forró mezők, A szerelem
bolondjai, És mégis mozog a föld.
A Balázs Béla-díjjal kitüntetett Érdemes
Művész a Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét is megkapta 2006-ban.

Az 1990-es országgyűlési választáson
a Szabad Demokraták Szövetsége
parlamenti képviselő-jelöltje volt –
perbáliként Pest megye 10. (pilisvörösvári központú) választó-kerületében –, de nem jutott be a parlamentbe.
Április 30-án búcsúztatták a perbáli
temetőben a római katolikus egyház
szertartása szerint.

Szilágyi László, Perbál
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Változások Telkiben
Április 25-i hatállyal Móczár Gábor
alpolgármester leköszönt tisztségéről
és visszaadta önkormányzati képviselői mandátumát is, mivel a Nemzeti
Örökség Intézetének főigazgatójává
nevezték ki. Az intézet 2013 óta biztosítja a nemzeti emlékezet intézményes
kereteit. Ide tartozik a mintegy 6000
sírhelyet magában foglaló nemzeti
sírkert, a magyarországi nemzeti és
történelmi emlékhelyek, s a Fiumei Úti
Sírkert is.
Móczár Gábor képviselői helyét nem
tudták betölteni Telkiben, mivel a
legutóbbi önkormányzati választás listáján
már csak egy olyan jelölt maradt, aki nem
szerzett mandátumot, s ő a felkínált lehetőséget nem fogadta el. Móczár Gábor
feladatait így átszervezéssel szétosztották
a képviselők között. A testvértelepülési
feladatokat referensi minőségben Móczár
Gábor továbbra is segíti.
Deltai Károly polgármester a családjával
húsz éve Telkiben élő, az Óvoda-Iskola
Telkiben Alapítvány vezetőjét, Koltai
Piroska képviselőt kérte fel alpolgármesternek, aki 2019 óta tagja a képviselőtestületnek. Az ő megüresedett bizottsági helyére pedig Király Péter képviselőt
(Szociális Bizottság) és dr. Vida Rolland
képviselőt (Pénzügyi Bizottság) jelölte.
Móczár Gábor a Budapesti Piarista
Gimnáziumban tett érettségi után 1992-

ben a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerezett gépészmérnöki diplomát okleveles
épületgépészként.
2004-ben az ELTE Bölcsészkarán „Kulturális menedzser” posztgraduális felsőfokú szakképesítést kapott.
Szakmai és diplomatervezési gyakorlatát Németországban töltötte. A 2002es önkormányzati választásokon független
jelöltként képviselői mandátumot szerezett Telkiben. 2002-től 2006-ig az Oktatási
és Kulturális Bizottság elnöke volt, 20062021 között nem főállású alpolgármesterként tevékenykedett. 1993-2002 között
a saját alapítású tervező-fejlesztő-gyártókivitelező cég, a Fiorentini Hungary Kft.
helyettes vezetője volt. Kezdeményezője
és szervezője volt a pomázi Teleki-Wattay
kastély kulturális központtá alakításának,
majd működtetésének.
1992-től hosszú ideig énekelt a
Budapesti Monteverdi Kórusban, emellett a Monteverdi Kórusok Nemzetközi
Fesztiváljának alapítója. 2003 óta a
KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége) tagja, majd elnökségi
tagja. 2006-2016 között az Európai
Kórusszövetség magyarországi irodájának
vezetője, majd 2012-2018 között a szervezet elnöke. Elnökségi tagja a Kóruszenei
Világszövetségnek. Külső tanácsadóként

és művészeti bizottsági tagként segíti több
nemzetközi kóruszenei
rendezvény munkáját,
többek között a „World
Symposium on Choral
Music” 2020-as és
2023-as kiadásai adminisztratív
irányító
testületében. A Pécsi
Kulturális Központtal
együttműködésben aktívan részt vett
a „Pécs Cantat 2010 - Európa Éneklő
Kulturális Fővárosa EKF” rendezvény
előkészítésében és lebonyolításában,
2013 júliusától az EUROPA CANTAT
Pécs 2015 Nonprofit Kft. ügyvezetője.
2015-2019 között a Zsolnay Kulturális
Negyedet, a Kodály Központot, az
UNESCO világörökségi helyszíneket
is működtető Zsolnay Örökségkezelő
Nonprofit Kft. nemzetközi kapcsolatokért
felelős igazgatójaként nemzetközi örökségvédelmi együttműködési hálózatot épített
ki Magyarország déli szomszédaival és a
balkáni régióval.
2016. augusztus 20-án Magyar Arany
Érdemkereszt állami kitüntetést kapott.
Kiválóan beszél angolul, németül és
olaszul, társalgási szinten franciául és
oroszul is. Nős, négy gyermeke és egy
unokája van. 2021 márciusától a Nemzeti
Örökség Intézetének megbízott főigazgatója.

Kastélyfejlesztési vita Nagykovácsiban

A Teleki–Tisza-kastély 2013-ban került
a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába,
majd a kastélyt csaknem 2,5 milliárd
forintból 2018-ra felújították. A szövetség
a Lechner Ödön-programban panzió és
matracszállás kialakításának előkészületeire újabb forrást kapott. 2021 áprilisában
be is nyújtották az előzetes tervdokumentációt a Pest Megyei Kormányhivatalhoz,
de anélkül, hogy azt a helyi önkormányzattal érdemben véleményeztették volna.
Akkor kiderülhetett volna, hogy nem
felelnek meg a helyi építési előírásoknak,
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mányzati választáson polgármester-jelöltet indított Kósa
Emőke
személyében,
aki
alulmaradt ugyan Kiszelné
Mohos Katalinnal szemben, de
az egyesület listájáról bekerült
a képviselő-testületbe.
Szél Bernadett május 25-én
írásbeli kérdést intézett az
emberi erőforrások miniszteréhez és a Miniszterelnökséget
vezető miniszterhez, amelyben
arról érdeklődött, eleget tesz-e a kormány
a nagykovácsi civilek kérésének és
megvonja-e a kastélyparkba tervezett
nagyberuházás kormányzati támogatását. Négy nappal korábban azonban
Menczer Tamás, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium államtitkára már
bejelentette: Nagykovácsiban csak olyan
beruházás lesz a kastélyparkban, amit
helyben támogatnak, ezért – minden
érintettel egyeztetve – leállította a
fejlesztés előkészületeit. Menczer hozzátette: a polgármestertől és a cserkészektől
azt kérte, hogy a lakók bevonásával
kezdjenek egyeztetéseket, állapodjanak
meg. Ha van olyan megoldás, amely
minden érintettnek és a lakosságnak is
megfelel, akkor a kormány azt támogatni
fogja.
magyarnemzet.hu/Iranytu
Fotó: Bánkuti Ákos

Miközben a nagykovácsi önkormányzat konzultációt indít a helyben
nagy vitákat kiváltó kastélyfejlesztéssel kapcsolatban, hogy megtudja,
mi az emberek véleménye a tervezett
beruházásról, a Biatorbágyon néhány
hónapja a Budapest-Balaton kerékpárút helyi szakaszának megépítését
akadályozók kis csoportját felkaroló
Szél Bernadett most a kastélyfejlesztés ellenzőit támogatja. Az LMP
volt társelnöke, a Momentum országgyűlési képviselőjelöltje már a konzultáció előtt visszavonatná a fejlesztés
támogatását. A kormány mindenesetre
csak olyan megoldást támogat, amely
minden érintett félnek megfelel.

s nem vizsgálták a környezeti, forgalomtechnikai vagy a már most is szűkös
közműkapacitásra gyakorolt hatását
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek
Kiszelné Mohos Katalin polgármester,
aki egyeztetést kezdeményezett Szórád
Előddel, a fejlesztés helyi vezetőjével. Az
egyeztetésbe bevontak helyi civilszervezeteket, mint a Nagykovácsi Természet- és
Környezetvédelmi Egyesületet (NATE),
az Összekovácsoló Egyesületet és a
Szépkovácsi Egyesületet, és együttműködési megállapodást írtak alá április
27-én.
Tizenkét nappal a megegyezés után
azonban a NATE és az Összekovácsoló
Egyesület váratlanul felmondta a
megállapodást. A balliberális kötődésű
Összekovácsoló Egyesület a helyi önkor-
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A Nemzeti Összetartozás Napja a
budakeszi erdőben
Szent II. János Pál pápának állítottak
emlékkeresztet
és
székelykaput
avattak a Pilisi Parkerdő arborétumában. Beszédet mondott Menczer
Tamás, a Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi
megjelenítéséért felelős államtitkára,
Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár,
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott és Reinitz Gábor, a Pilisi
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.
Az arborétum bejáratánál felállított
székelykaput, Kádár Ferenc, Pátyon élő
operaénekes, képzőművész, fafaragó
készítette. A kapu díszítőelemei között
szerepel a Pilisi Parkerdő Zrt. jelképe, a
Duna fölé magasodó hegyeken álló holló
– utalva Mátyás királyra – valamint a
Budakeszi Arborétum logója is. A látogatókat üdvözlő mondat: Ittenjáró embertársam, ha erényes kebeled, akkor nyíljon
Neked kapunk s legyen Isten Teveled.
Menczer Tamás államtitkára arról
beszélt, hogy Trianon emléke fáj, hiszen
„méltatlanul, tisztességtelenül bántak
velünk, mert kéjes örömmel belénk rúgtak
és elszakították tőlünk nemzettársainkat”.
Ugyanakkor nem kell, hogy a magyar
nép átadja a magát a fájdalomnak, mert
„nem vagyunk vesztesek”, mert olyan
száz évet, amilyen „mögöttünk van”, a
világon talán egyetlen másik nemzet sem
élt volna túl. Úgy fogalmazott: „büszkék
lehetünk magunkra, mert többet adtunk
ennek a világnak, mint amit kaptunk
tőle”, és bár sokan örültek volna annak,
ha a magyarság eltűnik, „még mindig itt
vagyunk és itt is maradunk”. Kitért arra
is: a kormány külpolitikájának sarokköve,
hogy mindenkinek megadják, de mindenkitől el is várják a tisztelet. Azt is mondta,
Magyarország nincs egyedül, szövetségeket épít, és szövetségeseivel együtt
dolgozik Közép-Európa felemelésén és
megerősítésén. A határon túli magyarokról
szólva hangsúlyozta: a kormány nem
akarja Budapestről megmondani, hogyan
kellene élniük a külhoni magyaroknak.
Ugyanakkor a külhoni magyarok mindig
számíthatnak a magyar kormányra, amely
őket meghallgatva igyekszik segíteni nekik,
hogy minél jobb körülmények között, a
szülőföldjükön tudjanak boldogulni.
Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt.
vezérigazgatója az eseményen elmondta:
„a Pilisi Parkerdő hivatása a természet és
az ember igényeinek összehangolása,
olyan erdőkezelés megvalósítása, amely
mind a két szempontra tekintettel van. Az
emlékkereszt és a székelykapu felállítása
ezt az elkötelezettséget teszi hangsúlyossá, az ember és az erdő, a teremtett
világ eltéphetetlen kapcsolatát, egységét
fejezi ki.” a Pilisi Parkerdőben számos

példa, római utak, kolostorromok és más
szakrális helyek bizonyítják, hogy az erdő
befogadója, egyben természetes közege is
a kulturális emlékeknek.
Az idén 62. évébe lépett, Budakeszi és
Telki között fekvő Budakeszi Erdészeti
Arborétum a Budai Tájvédelmi Körzet
legdélebbi
egységeként
1978-ban
védett, mára fokozottan védett státuszt
kapott. Az arborétum nyugalmat árasztó
környezete természetes közege a szellemilelki elmélyülésnek, így a Pilisi Parkerdő
a helyi közösség kezdeményezését felkarolva, tölgyfa keresztet állított fel az egyik
tisztáson, bensőséges, természetközeli
helyet teremtve az elcsendesülésre, imára,
hálaadásra vágyóknak. A kereszt talapzatán elhelyezett tábla emlékeztet az
idei Eucharisztikus Világkongresszusra,
valamint II. János Pál pápa születésének
100. évfordulójára.
Soltész Miklós szerint azért is
emlékezni kell, mert sokan próbálják
elfeledtetni a tényeket. Románia
nagyobb területet kapott, mint a jelenlegi
Magyarország, 10,7 millió embert szakítottak el Magyarországtól, elvették az
ország gyárainak felét, vasútvonalainak
60 százalékát, és 92 városát. Az országnak
nem volt többé só-, ezüst- és aranybányája. „Elveszítettük fenyveseink 97,
lombhullató erdeink 85 százalékát” sorolta. Van tehát min szomorkodni, de
van „küldetésünk” is. Aki a maga területén
tesz a magyarságért, az gyógyít, legyen akár
a fák sebeit gyógyító erdész vagy a magyar

kultúrát őrző zenész
– vélekedett. Szent II.
János Pál pápáról szólva
felidézte, az egyházfő
egész életében közel
állt a természethez. A
pápát idézte, aki szerint
„amikor
az
ember
hátat fordít a teremtő
terveinek,
olyan
zavart idéz elő, amely
óhatatlanul visszahat
a teremtés rendjére.
Ha az ember nem él
békében Istennel a
föld maga sem lehet
békében.” II. János Pál pápára emlékezve
idézte a pápa szavait: ”Ne féljetek!”
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott az „igazságtalan békediktátum”
napján Szent II. János Pál Evangélium
című versének az igazságról szóló sorait
idézte: „az igazság nem olajcsepp a sebre,
hogy ne fájjon, ami éget, / nem ültetik
szamárra, hogy körülvigyék az utcán / az
igazságnak szenvednie s rejtőzni kell” –
hangoztatta.
Az emlékkeresztet és a székelykaput
főtisztelendő Spányi Antal, megyés
püspök áldotta meg.
Forrás: Pilisi Parkerdő/MTI/Iránytű
Fotók: MTI – Kovács Tamás;
Pilisi Parkerdő Zrt.

A Budakeszi Arborétum
1958-ban a településeket övező,
közjóléti használatra is nyitott
erdők megfelelő alakjának kutatásához keresett területet az Erdészeti
Tudományos Intézet. Így kezdődött
1959-ben az erdőtelepítés átalakítása
erdőszerűen nevelt gyűjteménnyé a
mai arborétum területén. 1970-re az
alapító Galambos Gáspár (1900-1980)
erdőmérnök és munkatársai elkészültek
a telepített 1060 fajta növény részletes
értékelésével, felmérték és katalogizálták az állományt. 1978-ban az
arborétum a Budai Tájvédelmi Körzet
legdélebbi egységeként védett, mára
fokozottan védett státuszt kapott.
Hatvan év az arborétumok életében
általában rövid időszaknak számít:
sok esetben akár száz év is eltelik,
mielőtt elérkezik a megnyitás ideje.
De látva az egyre növekvő érdeklődést,
a Budakeszi Erdészeti Arborétum
kapui ennél jóval előbb megnyíltak:
2016 nyara óta szabadon látogatható.
A különleges természeti környezetet
nyújtó 36 hektár több mint 40 000
látogatót fogadott eddig. A nyugalom
szigete a zsibongó nagyváros mellett.
A cél, hogy ez így is maradjon.
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Tanév vége a Premoban
Míg a tanulók a tanév végét várják, és
a centit vágják, addig a végzőseink jó
része vizsgáin túljutva már fellélegezhetett, és bizonyítvánnyal a kézben
keresi munkahelyét. Büszkeségünkre
és örömünkre a gazdasági informatikus és a vendéglátásszervező technikusi képzésünk tanulói kitűnő és
jó átlaggal vizsgáztak. Gratulálunk
teljesítményükhöz, és sok sikert
kívánunk nekik. Hasonlóképp megkapták szakmai bizonyítványaikat az
asztalos, lakatos, szakács és pincér
tanulóink. Az új szakképzés szerinti
kilencedik évfolyamnak is izgalmasak
az utolsó hetek, hiszen elkezdődtek
az ágazati alapvizsgák. Az írásbelik
javarészt lezajlottak már, míg a gyakorlati vizsgarészek a tanév zárásával
következnek.
A Rákóczi Szövetség diákutaztatási pályázatának hála azonban nem
csak vizsgákról és számonkérésekről szólt az újra jelenléti oktatásban
zajló másfél hónap, hanem kultúráról,
országjárásról, az ismeretek kibővítéséről. A száz főt támogató pályázattal a Zsámbék-Abda-Győr-Komárom
útvonalat járták be osztályaink.
Hála az egyszerűsített pályázatnak
és a Rozetta Tours munkatársának,
Márkus Panna pályázatírásban nyújtott segítségének, a kirándulást rövid
idő alatt sikerült megszervezni és
lebonyolítani.
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Néhány közérdekű információ
iskolánkról, képzéseinkről:
A Zsámbéki Premontrei Technikum,
Szakképző Iskola és Gimnázium pótfelvételit hirdetett június 23-24re előzetes telefonos egyeztetés
alapján. Aki ezekről az időpontokról
lemarad, vagy akadályoztatás miatt
nem tud megjelenni, kérjük, vegye
fel a kapcsolatot intézményünkkel a
következő telefonszámok egyikén:
06-23-342-337 vagy 06-30-154-4075
Szeretnénk ismét indítani – kellő
számú érdeklődő esetén – esti képzés keretében a két éves felnőtt szociális gondozó és ápoló képzésünket.
A jelentkezés feltétele legalább alapfokú végzettség (8 általános), betöltött 18. életév. Az oktatás ingyenes,
heti két alkalommal délutánonként
szervezzük. További részletekért látogasson el honlapunkra http://www.
zspsz.sulinet.hu/ vagy facebook oldalunkra.
Beiratkozás intézményünkbe június
28-án, hétfőn esedékes. Iskolánk a
nyári szünetben ügyeletet tart szerdánként 9-12 óra között.
Zsámbéki Premontrei Technikum,
Szakképző Iskola és Gimnázium
(x)
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Május 28-tól szeptember 15-ig

Június 20-ig

PREMONTREI 900

TÓTH JÓZSEF FÜLES

kiállítás a Magyar Nemzeti
Múzeumban

NYÁRI TÁBOROK
a Marczibányi téren
https://www.marczi.hu/
Content/viewEvents/1042

Június 18-28.
SZABADTÉRI JÁTÉKOK

a szentendrei skanzenben
Részletek: https://iiszt.hu/

repertoar/szabadteri-jatekok-askanzenben-0618-0628-86

2021. JÚNIUS 18-19.
A KESZI-ART EGYESÜLET

szabadtéri tárlata a Buda
környéki sörfesztiválon
Budakeszin

Június 18-19.
SZÉCHÉNYI-összművészeti

fesztivál a Magyar Nemzeti
Múzeumban
Részletes program: https://
mnm.hu/hu/muzeum/hirek/
szechenyi-osszmuveszetifesztival

fotókiállítása
a Klebersberg Kultúrkúriában

Június 20. vasárnap 20 óra
Herczeg Ferenc: KÉKRÓKA
a Klebersberg Kultúrkúriában
Belépő: 200 Ft

Június 26.
Múzeumok éjszakája

Június 27. vasárnap 16-20 óra
GYERMEKBÚCSÚ

a Klebersberg Kultúrkúria
udvarán
16.30 Vaskakas Bábszínház
17.30 Varázs Tamás bűvész
18.00 Kiskalász zenekar
koncertje
19.00 Zsonglőrbemutató
A belépés díjtalan.

Júli. 11., 18., 25. vas. 20.30
MARCZI MOZI
Igényes filmek minden
vasárnap augusztus 29-ig.
Belépő: 1000 Ft
www.marczi.hu

Június 19., július 3., 17., 31.,
augusztus 14., 28.

Július 29. csütörtök 19 óra

TERMELŐI PIAC

Moldvai és gyimesi táncház:

Telkiben a Pajta Faluháznál

Június 19. szombat 19 óra
KALÁKA-koncert a

Marczibányi téren
Belépő: 2500 Ft

NYÁRI GUZSALYAS –
BATYUS BÁL
SZIGONY, FANFARA
COMPLEXA

Belépő: 1200 Ft
Diák: 800 Ft
www.marczi.hu

• PALACKOS PB-GÁZ ingyenes
házhoz szállítással.
Elõrendelés: 06-20-922-0263

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

• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves
szakmai, kiállítói, tenyésztõi
gyakorlattal vállalja az Ön
otthonában kutyája teljes körû
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK megkozmetikáját. Tel.: 06-23-450bízható, munkájukra igényes
866, 06-20-9735-090
idősgondozókat, takarítónőket,
• VÁLLALUNK veszélyes
bébiszittereket, igény szerint,
fakivágást, kerti munkát,
akár bentlakással is. Empátia
gazolást, telektisztítást,
Iroda. Tel.: 06-70-380-5650,
ezermesteri munkákat, kézi
06-20-465-8458
kaszálást, műholdantenna• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes
és mindigTV-szerelést
körű szolgáltatás! Időpontkérés, vérvétel…! Kiszállási díj: Budakeszin és környékén.
4500 Ft. Tel.: 06-20-423-9708 Szabó Norbert 06-20-3869642, Németh Ágnes 06-20• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgé
259-3461
pek, fagyasztók javítása garan
•MINDENNEMŰ RÉGISÉGET
ciával, hétvégén is. Nyugdíja
VÁSÁROLOK! Porcelánt,
soknak kedvezmény. Akciós
kerámiát, festményt, csillárt,
lakásklíma szerelés.
bronz- és ezüsttárgyakat,
Tel.: 06-20-467-7693
képeslapot, bizsut, boros• NERC, RÓKA, mindenfajta
tyánt, bakelit hanglemezt,
szőrmebundát vásárlok,
retrotárgyakat, órákat,
teljes ruhanemű hagyatékot,
könyveket, hifit, bútort,
kiegészítőket: 0620/229-0986 szőnyeget, teljes hagyatékot,
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS lomtalanítást díjtalan kiszál1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263 lással, értékbecsléssel. Hívjon
bizalommal! Pintér Nikoletta
• TÉRDEPLŐ SZÉK hát- és
06-1-466-8321,
derékfájósnak 15 000 Ft-ért
06-30-973-4949
eladó. Tel.: 06-30-115-8631
•MUNKÁJÁRA IGÉNYES, megbízható személy vállal takarítást
• ÜVEGTÁBLÁK homokfúvott,
vagy idősgondozást Budakebontott állapotban ingyen
szin és környékén. Tel.: 06-30elvihetők.
Tel.: 06-30-115-8631
4554474,06-23-457-574
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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.

Térképm elléklett el,

nyelven!
útvonalt ervekkel , három

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

MEGVÁSÁROLHATÓ
a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-115-8631) és a Kiskápolna Könyvesboltban (Fő tér 6.).

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 kiegészültek a magyar
vonatkozású helyszínekkel.
A kötet megvásárolható a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-115-8631),
a Kiskápolna Könyvesboltban (Budakeszi, Fő tér 6.) és a Magyar Menedék Könyvesházban.

Rövid Élelmiszerlánc szervezők képzése

A REL fogalma (Rövid ÉlelmiszerLánc, angolul SFSC, Short Food Supply Chain) egyre
nagyobb teret hódít Európában. A rövid ellátási lánc / élelmiszerlánc kifejezés sokféle
értékesítési csatornát takar. Általános jellemzőjük, hogy a termelő és fogyasztó kis
földrajzi távolságra van egymástól, és környezetbarát módon termesztett egészséges
élelmiszer cserél gazdát. Az élelmiszer egyre inkább bizalmi termék. Szeretjük tudni,
milyen gazdaságból érkezik a gyümölcs, mivel permetezték a fákat, milyen más vegyi
anyagot használtak a zöldségek termesztésénél, illetve milyen körülmények között
tartották az állatokat. Ezekre a kérdésekre a közvetlen értékesítésnél könnyen választ
kaphatunk. A rövid élelmiszerlánc előnye továbbá, hogy helyi termékek vásárlásával
hozzájárulunk a helyi gazdaságok és a kisgazdaságok fejlesztéséhez, támogatjuk a
helyi termelőket, feldolgozókat. Az élelmiszer útjának minimalizálásával a környezetterhelés is jelentősen csökken. A rövid élelmiszerlánc működési
formái sokfélék lehetnek, mind országos szinten, mind pedig Európai Unió szintjén is számos követendő példát lehet látni a megvalósításra.

A 2019-ben indult Erasmus + projektünk, a Rural Facilitator (Rural Facilitator Training in Agricultural Short Food Supply Chains, 2019-1-CZ01KA202-061270) a Rövid Élelmiszerlánc szervezőinek szóló oktatási anyagot állított össze nemzetközi kooperációban. A partnerségben a Prágai
Agrártudományi Egyetem, a Spektum román oktatási központ, az ARID lengyel mezőgazdasági nonprofit intézmény, a francia REL képzési központ
és magyar részről a KISLÉPTÉK Egyesület és a Trebag Kft. vesz részt.
Az elkészült tananyag oktatását kisebb csoportokban fogjuk tartani az ősz folyamán, valószínűleg októberi
kezdéssel. A témák között a rövid élelmiszerláncok háttere és szervezése, az ökológiai átmenetben betöltött
szerepe, az üzleti gondolkodásmód erősítése, a marketing, a kommunikáció, és a konfliktuskezelés gyakorlata
szerepel. Várjuk érdeklődők jelentkezését a képzésre, legyen Ön is REL szervező!

További információk a https://www.ruralfacilitator.eu/hu/ holnapon és a https://www.facebook.com/RuralFacilitatorErasmusPlus oldalon találhatók,
valamint Kövesd Andreától (andrea.kovesd@trebag.hu) és Várnai Mónikától (monika.varnai@trebag.hu) lehet további felvilágosítást kérni.
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Tök, Kis sor 11
+36-70-772-8059
info@mazligepkolcsonzo.hu
www.mazligepkolcsonzo.hu
H-P : 07:00-17:00
SZ : 07:00-12:00

Gépkölcsönzés
Kisgép szervíz
Ágdarálás
-

Kerti gépek
Épitőipari gépek
Fúró és vésőgépek
Faipari gépek, fűrészek
Ipari hőlégfúvók és
páramentesítők

Akár házhozszállítással is !*

(*házhozszállítási feltételeinkről érdeklődjön elérhetőségeink egyikén.)

- 3-5 m3/óra aprító kapacitás
- 12 cm átmérőig

További információkért
érdeklődjön telefonon:

+36-70-772-8059

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

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

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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VÁLLALUNK MINDENFÉLE
kőműves és burkolási munkát
Budapesten és környékén

• Gépi vakolás
• Térkövezés-térburkolat
• Homlokzati szigetelések
• Dryvit rendszer kiépítése
• Kerítések építése
• Gipszkartonozás, szárazépítés
• Belső burkolás

KAPCSOLAT:
Toma János Tamás

+36-70-396-5016
tomaepitok.hu

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

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
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A PÁTYI HENTES

26 éve a Kovács Imre u. 7-ben
a Telki úton az első utca balra

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók
Kézmíves házi füstölt termékek
vegytisztítása, mosása
családias környezetben
Hús- Hentesáru ¡ bõr, velúr és irhabundák
egyeskvácesrI eskedés tisztítása és festése
GRILLHÚSOK, FRISS
és VTEPERTŐ
mre utca
ty, Ko
7.
2071 Pá
GRILLKOLBÁ SZ, PULYKÁBÓL
ü
s
t
f
ö
i
z
l
t
á
¡
drapériák leszedése
t
h
e
s
r
mfüggönyök,
íve
é
KACSÁBÓL , SERTÉSBŐL
kézm aládias környezetben kek
cs
¡ tisztítás után felrakása
KACSAHÚS-PÁ STÉTOM
- Tőkehús - Szalámik, felvágottak - Disznósajt
¡ szõnyegek felszedése
- Tőkehús
- Friss tepertő
- Tepertőkrém
- Baromfi
és tisztítás utáni visszahelyezése
- Grillhúsok
- Grillkolbász
- Házi zsír
- Baromfi
- Házi zsír
Nyitva tartás ¡ háztól házig szállítás

- Friss tepertő
- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

ítóba
Vízlágy ta
t
le
b
sót a

K, Sz, Cs, P: 7-18

Kórósi Miklós vegytisztító

Szo 7-13

h, v: zárva

0623/343-324

k
25kg/zsá
t
F
0
0
.6
2

Budakeszi, Fõ u. 96. | Telki, Muskátli utca 1/b
Nyitva tartás: H-P 7-18
25kg/zsák 2.100 Ft
Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu
Belsõ udvari parkoló!

Vízlágyítóba sótabletta

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

0623/343-324

SZENDVICSPANEL, TRAPÉZLEMEZ, CSEREPESLEMEZ, C ÉS Z PROFIL
�������������������������������������������������������

TRAPÉZLEMEZEK
�����������������������������
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.
CSEREPESLEMEZ

�����������������

AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:

- jó kommunikációs készség

PIR,- kPUR,
EPSeladói
�� ÁSVÁNYGYAPOT
ereskedelmi,
tapasztalat előny,
de
nem
feltétel
�������������������������������������
- B-kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat

Metál-Sheet Kft.

AMIT KÍNÁLUNK ÖNNEK:

- egy 25 éve sikeres, magyar tulajdonú

+36 30 857 0477 | +36 30országos
985 4214 | +36
30 636
3737 | háttere
+36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
hálózat
biztos

www.metal-sheet.hu- |versenyképes
ertekesites@metal-sheet.hu
jövedelem

- prémiumok
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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)

2014.05.0

