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Makkosi díszelőadás
5. oldal

Új evangélikus templom 
Budakeszin

6. oldal
Fejlesztés Nagykovácsiban

12-13. oldal
Dr. Horváth Ildikó díszpolgár 

5. oldal 

Bemutatkozott az aranykocsi
Cikkünk a 11. oldalon
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Egy-egy iskola történtét sohasem az 
alapításának dátumától kellene számítani, 
hanem attól a pillanattól, amikor 
megfogan valakiben az ötlet. Hiszen 
mennyi mindenen kell túljutni, hogy  
aztán – kiállva az idő és az akadályok 
rostáját – valósággá váljon. És az elintézni 
való feladatok az iskola működésével egyre 
csak szaporodnak. Most mi is, a Zsámbéki 
Premontrei Technikum, Szakképző Iskola 
és Gimnáziummal itt vagyunk a 25. tanítási 
évünk kezdetén a jubileum méltó megün-
neplésének tervei és feladatai között – 
miközben a fenntartónk, a premontrei 
kanonokrend alapításának 900 éves 
évfordulóját ünnepelte. A Szent Norbert 
által létrehozott rend az első olyan rendek 
egyike, mely a világtól való elvonulást 
nem a világból való kivonulásként értette, 

hanem az imádságos életformát összekö-
tötte a körülöttük élő emberek életének 
segítésével. 

Szerencsére még mindig vannak 
elhivatott emberek, akik szívükön viselik 
a fiatalság sorsát, akik annyi mindent 
kaptak az élettől, hogy fel tudják mérni, 
mennyire meghatározó, ha valaki úgy 
nő fel, hogy hiányt szenved, nem kap 
támogató hátteret, elfogadást, bizalmat, 
sokszor anyagi javakat is nélkülöz. Ez a 
felismerés adja iskolánk hajtóerejét, 
ahol hitbeli meggyőződéstől függet-
lenül segítjük tanulóinkat, hogy elérjék 
az általuk kitűzött célt, hogy elégedett, 
boldog és hasznos tagjai legyenek szűkebb 
és tágabb környezetüknek.

Intézményünk létének alapjait 
egészen rövid idő alatt sikerült megte-

remteni, amin egyértelműen látszott a 
Jóisten áldása. Kezdetben a vissza-
kapott rendház épületében alakítottak ki 
termeket, majd az egyre bővülő létszám 
miatt már 90-es évek végétől építke-
zésbe fogott a fenntartó premontrei női 
kanonokrend és a volt buszgarázs helyén, 
majd az egykori tanácsháza felújításával 
hozták létre a jelenleg is működő iskolát, 
műhelyeket, tornatermet és sportudvart. 
Hagyományainkat követve jelenleg mind 
a szakképzés, mind az érettségit adó 
technikum területén oktatjuk hat ágazat 
tíz különböző szakmáját. 

A 2022-2023-as tanévben induló 
képzéseinkről hamarosan tájékozódhat 
honlapunkról: www.zspsz.sulinet.hu és 
facebook oldalunkról: @PremoZsambek

A 25. tanév kezdődött el 
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Magyarország miniszterelnöke arra 
kéri Önt, hogy amennyiben a család-
jában vagy az ismerősei között van 
olyan, aki még nem vette fel az oltást, 
győzze meg, hogy regisztráljon, és 
éljen az oltás lehetőségével! Csak az 
oltás ment életet, és csak az oltás 
védheti meg Magyarországot és a 
magyar embereket egy újabb, negyedik 
járványhullámtól.

Tisztelt Honfitársam! A magyar emberek 
az elmúlt másfél évben sikerrel vették fel 
a harcot a koronavírus-járvánnyal. Együtt 
sikerült letörnünk a járvány harmadik 
hullámát, és az oltásoknak köszönhetően 
megmentettük sok ezer honfitársunk 

életét. A világ számos országában azonban 
még mindig küzdenek a vírussal, az új 
mutációk pedig már az ajtónkon döröm-
bölnek.

A magyar kormány ezért felkészítette 
Magyarországot a negyedik hullámra.  
A sikeres vakcinabeszerzéseknek köszön-
hetően Magyarországon mindenkit be 
tudunk oltani, aki kéri az oltást. Azokat 
az időseket, akik eddig nem oltatták 
be magukat, külön felkeresik a házior-
vosok, a diákoknak pedig az iskolákban is 
elérhetővé tesszük az oltást. Ezzel párhu-
zamosan lehetővé tettük a harmadik oltás 
felvételét minden honfitársunk számára. 
Erőfeszítéseinknek köszönhetően 
Magyarországon az Európai Unión belül 

elsőként oltottunk be a népesség felénél 
több embert két oltással, így nekünk 
állnak rendelkezésre a legmegbízhatóbb 
adataink arról, mennyire véd az oltás az 
újrafertőződéstől. A magyar tapasztalatok 
szerint a két oltáson átesett emberek 
körében ötszázból mindössze egy ember 
kapja el a vírust.

Kérem, amennyiben a családjában vagy 
az ismerősei között van olyan, aki még 
nem vette fel az oltást, győzze meg, hogy 
regisztráljon, és éljen az oltás lehetősé-
gével! Csak az oltás ment életet, és csak 
az oltás védheti meg Magyarországot és 
a magyar embereket egy újabb, negyedik 
járványhullámtól. Együtt sikerülni fog!

Tisztelettel: Orbán Viktor

Éljen az oltás lehetőségével!

Kiosztották az  
Év Főépítésze díjakat

Augusztus 26-án 25. alkalommal osztották 
ki „Az Év Főépítésze” díjat ünnepélyes 
keretek között az Országos Főépítészi 
Konferencián Budapesten. 

Az Év Főépítésze Díjat Pányi Zsuzsanna 
okl. építészmérnök, Érd és Százhalombatta 
városok volt főépítésze, Pest megye főépí-
tésze kapta több mint tízéves települési és 
tizenöt éves megyei főépítészi munkájáért. 
A Főépítészi Életmű Díjat Horváth Gábor 
okl. építészmérnök, Veszprém megyei jogú 
város ny. főépítésze érdemelte ki. Szintén 
Főépítészi Életmű Díjat vehetett át Tóth 
Miklós okl. építészmérnök, Budapest 
XVI. kerületének ny. főépítésze.

Felfutóban  
a fertőzések száma

Több nagyvárosban és a Budapest környéki 
településeken, köztük Biatorbágyon és 
Budakeszin is határozottan nőtt a korona-
vírus örökítő anyagának koncentrációja 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
friss közleménye szerint. A szennyvíz-
eredmények azt mutatják, hogy a fertő-
zöttek száma továbbra is emelkedni fog, 
ezért még inkább figyeljünk egymásra. Aki 
még nem tette, éljen az ingyenes védőoltás 
lehetőségével.

Hauszmann Alajosnak köszönhetően a 
Budavári Palota a XX. század elejére Európa 
egyik legrangosabb uralkodói épületegyüt-
tesévé vált. A századforduló meghatározó 
magyar építészének hála a palota nemcsak 
kívülről újult meg, de a belső terek is királyi 
rezidenciához méltók lettek. 

A Budavári Palota egyik legjelentősebb 
belső tere, egyúttal a századforduló magyar 
iparművészetének kiemelkedő teljesítménye, 
amely az 1900-as párizsi világkiállításon 

nemzetközi sikert aratott a Szent István-
terem. Történetének legünnepélyesebb 
mozzanata 1916 decemberében IV. Károly, 
az utolsó magyar király megkoronázása 
előtti napon volt: itt bontották fel a Szent 
Koronát rejtő ládát, itt őrizték az ország 
és a nemzet legfőbb jelképét, s másnap 
innen vitték át a Mátyás-templomba.  
A II. világháborúban bombatalálatot kapott, 
és belső kialakítása teljesen megsemmisült. 
Az ötvenes években múzeumi irodaként és 
metszettárként használták.

2021. augusztus 20-án nyílt meg az 
érdeklődők előtt a Budavári Palotában 
újjászületett Szent István-terem. 

www.szentistvanterem.hu

A budai vár csodája a Szent István-terem GreenGo 
a Budakeszi útig

A GreenGo Car Europe Kft. július 
30-i közleménye szerint bővítették a 
zónahatárt Csillaghegy, Albertfalva és 
Virányos egyes részeire, a Wekerletelepre, 
a KÖKI-terminálra, a II. kerületre, a 
Budakeszi útra, a XI. és a XIX. kerületre, 
és a IV. kerületben a Megyeri-Váci-Fóti 
utak határolta területre.

A GreenGo budapesti autómegosztó 
szolgáltatás 2016 novemberében indult, 
kizárólag elektromos flottát működtet. 
A 318 autóból álló flotta percalapon 
bérelhető mobilapplikáción keresztül.  
A cég 2020 februárjában elérhetővé tette 
szolgáltatását Prágában is. A nyilvános 
cégadatok szerint a GreenGo Car Europe 
Kft. 2020. évi értékesítési nettó árbevétele 
553,4 millió forint volt az előző évi 426 
millió forint után.  (MTI)

Megújul a citadella
A közzétett látványtervek szerint a zöldfe-
lület a másfélszeresére, 20 000 m2-re nő. 

Az erődfalon belül egy új, 6000 m2-es 
közpark, tó, kávézó és egy 35 méter magas 
magyar zászló is várja a látogatókat. Új 
átjárók nyílnak, így az erőd nyitottabb, 
szabadabb és természetközelibb lesz. Új 
kilátóteraszokról lehet élvezni majd az 
egyedülálló panorámát. Az ágyútoronyban 
a magyarság szabadságküzdelmeit 
bemutató látványos kiállítás készül.
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Játszóvárat építenek a Szilfa-tisztáson

Pest megyei hírek

A Pilisi Parkerdő, folytatva az erdei 
turisztikai infrastruktúra megújítását, 
a Szilfa-tisztáson a már használatba 
vett padokon és asztalokon, kerékpár-
tárolókon kívül új játszóvárat is épít.  
A munka 2021. július 26-án kezdődött.  
A Budakeszihez közeli, egy hektáros 
Szilfa-tisztás igen közkedvelt a 
környéken élők és a budapestiek 
körében.

Népszerűségét nem csak a hamisítatlan 
erdei környezet, hanem a közelben lévő 
Budakeszi Vadaspark is növeli. A Pilisi 
Parkerdő ezért megkezdte a Szilfa-tisztás 
megújítását.   Mivel a kirándulóhelyet 
nagy számban látogatják családok, a gyere-
keknek a mára már leromlott régi helyett új 
játszóvár épül.  A szülőknek, túrázóknak, 
erdei sétájukon itt megpihenőknek pedig a 
már kihelyezett új padok, asztalok és – tekin-
tettel a Pilisi Parkerdő erdőterletein egyre 
népszerűbb, évente 1,5 milliót is meghaladó 
bringás látogatási alkalomra – kerékpártá-

rolók állnak rendelkezésre ezen az egyedi 
hangulatú erdei tisztáson.
A Szilfa-tisztás korszerűsítése része annak 
a programnak, amely keretében a Pilisi 
Parkerdő teljes turisztikai infrastruk-
túráját megújítja. A VEKOP és GINOP 
forrásokból finanszírozott, több mint egy 
milliárd forint összköltségvetésű program 
az ország leglátogatottabb erdeit felkereső, 
évi mintegy 30 millió látogatónak alakít ki 
XX1. századi színvonalú turisztikai beren-
dezéseket. A Pilisi Parkerdő a fejlesztés 
tartalmát a természetjárók civil szerveze-
teivel, valamint a Magyar Természetjáró 
Szövetséggel egyeztetve alakította ki.  
A beruházás a VEKOP-4.1.1.-15-2017-
0007. számú, „Gyalogszerrel felfedezni a 
Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-
dombság turisztikai termékkínálatát” 
című pályázat keretében valósulnak meg, 
a Magyar Természetjáró Szövetség, mint 
projektgazda koordinálásában, a Pilisi 
Parkerdő Zrt.-vel konzorciumi együttmű-
ködésben. forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Magyarország legnagyobb termetű 
emlőse közel 50 éves volt, ami a 
fogságban élő fajtársai között 
is nagyon szép kornak 
számít. A Budakeszi 
Vadasparkban ezentúl 
Romulus képviseli 
majd a barna medvék 
fajtáját.

 
A barna medve (Ursus 
arctos) fokozottan védett 
állat. Korábban Európa-
szerte elterjedt volt, mára 
azonban leginkább a magasabb 
hegységekben fordul elő. Magyarországon 
főként a vadasparkokban és az állatker-

tekben lehet találkozni vele. Nagytestű 
mindenevőnk példányai a 

vadonban általában csupán 
10-25 évig élnek, az 

50 év körüli Tibor 
azonban jócskán 
meghaladta ezt 
az életkort.  
Az állatkertek és 
a vadasparkok 

békés életkörül-
ményei, a minden-

napos gondoskodás, 
a folyamatos táplálás és 

a rendszeres orvosi vizsgá-
latok, s nem utolsó sorban a termé-

szetes ellenség hiánya teszik lehetővé, 

hogy az állatok akár kétszer tovább is 
élhetnek vadon élő társaiknál.

Tibor 2017. március 8-án érkezett a 
Budakeszi Vadasparkba a Veresegyházi 
Medveotthonból barátjával, Romu- 
lusszal. Annak ellenére, hogy a  
medvék a természetben magányos  
életmódot folytatnak, Tibor és 
Romulus jól megértették és tiszteletben 
tartották egymást. Bár Tibor idős kora 
miatt szeretett inkább a barlangjában 
pihenni, mégis sok örömöt okozott a 
Vadaspark látogatóinak és gondozóinak 
is. Mostantól az örök vadászmezőkön 
vándorol.

 .forrás: Budakeszi Vadaspark

Kilenc megyei sportolót segít a MOL Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi 
Állatpark alapító igazgatóját válasz-
tották a Magyar Állatkertek Szövetsége 
(MÁSZ) új elnökének a szervezet 
június 30-i tisztújító közgyűlésén.  
A alelnök Sós Endre, a Fővárosi Állat- 
és Növénykert vezető állatorvosa 
lett. Az elnökségbe Szabó Péter, a 
Budakeszi Vadaspark vezetője is 
bekerült.

Közleményük szerint az európai állatkerti 
szakma új kihívások előtt áll, amire a 
magyar szövetségnek is fel kell készülnie, 
a tagság ezért a legrégebben hivatalban 
lévő, nagy tapasztalattal rendelkező 
Gajdos Lászlót választotta elnökének.

A Magyarországon működő, elsősorban 
önkormányzati alapítású állatkerteket 
összefogó szervezet élén Gajdos László 
Andréka Györgyöt, a győri Xantus János 
Állatkert ügyvezető igazgatóját váltotta. 

 (MTI)

77 tehetséges fiatal sportolót összesen 
25 millió forinttal díjazott a MOL 
Alapítvány idén. Pest megyéből 
a 15 éves Kriszt Sarolta, a GEAC 
többpróbása, a 14 éves Szabó Vilmos 
gödi kajakos, a 13 éves Antal Panni 
gyömrői RG-versenyző, a 16 éves 
Görbe Soma vecsési autóversenyző, 
a 16 éves Fleischer Dóra karatés, a 
15 éves Molnár Kitti teniszező, a 
16 éves Fedor Zoltán dunaharaszti 
karatés, a 16 éves Szeleczki Szabina 
ceglédi dzsudós és a szintén 16 éves ifj. 
Gombócz Ferenc pályi sakkozó nyert 
támogatást.

Gombócz Ferenc hat évesen kezdett el 
sakkozni. 2014-ben felvették a Maróczy 
Géza Központi Sakkiskolába, amelynek 
4 éven keresztül volt a hallgatója. Jelenleg 
a Pátyi SE igazolt versenyzője, emellett a 

többszörös magyar felnőtt csapatbajnok, 
Nagykanizsai Tungsram Aquaprofit 
csapatának vendégjátékosa. Még nem 
volt 13 éves, amikor megszerezte a 
FIDE-mesteri címet. A 2004-2006 között 
születettek között a legfiatalabbként 
sikerült 2300 feletti Élő pontszámot 
szereznie Magyarországon. 2018-ban 
és 2019-ben is képviselte hazánkat az 
U16 Sakk Olimpián a magyar válogatott 
csapat tagjaként. Élő-pontszáma a közel-
jövőben ismét 2300 fölé fog emelkedni és 
várhatóan egy éven belül fogja teljesíteni 
a nemzetközi normát is. A Korcsoportos 
Világbajnokságon, Romániában a minél 
jobb helyezés megszerzése a cél, szeretne 
az első 15 helyezett között végezni.  
A megszerzett tudás birtokában és a 
nemzetközi versenyeken való részvétellel 
a nemzetközi mesteri cím megszerzése a 
kitűzött cél. 

Új vezetője lett a Magyar 
Állatkertek Szövetségének

Az örök vadászmezőkön Tibor, a medve
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Földi hatalom, égi kegyelem
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus kísérő rendezvénye, az 
Ars Sacra Fesztivál keretében mutat-
ták be Budakeszi önkormányzata és a 
Mezei Mária Kulturális Egyesület szer-
vezésében szeptember 6-7-én a Varga 
Lóránt Kővel, kő nélkül című munká-
jából készült Földi hatalom, égi kegye-
lem című színdarabot a makkosmáriai 
kegytemplom kertjében. A rendezvény 
fővédnöke Spányi Antal székesfehér-
vári megyéspüspök, fő támogatója a 
Miniszterelnökség, de támogatta a 
Magyar Művészeti Akadémia is.

Sigmond Bertalan alpolgármes-
ter, a rendezvény fő szervezője 
köszöntő beszédében elmondta, 
hogy 2011-ben mutatták be 
először a makkosmáriai kegy-
hely Bakács Bernadett alpol-
gármester felkérésére Varga 
Lóránt által megírt történetét 
diákszínjátszók előadásában. 
2015-ben a darab újbóli szín-
padra állításával megszületett 
Makkosmárián a budakeszi 
közösségi színházi modell, ahol 
hivatásos színészek és tehet-
séges budakesziek együtt állnak a helyi 
közönség elé. 

A tíz színész közül nyolcan budakeszi 
lakosok. A produkcióban három színház-
igazgató is közreműködött: Oberfrank 
Pál, a Veszprémi Petőfi Színház Jászai 

Mari-díjas igazgatója állította össze a tár-
sulatot. Balázs Péter, a szolnoki Szigligeti 
Színház Kossuth-díjas nyugalmazott igaz-
gatója Falconeri festő szerepét vállalta a 
tőle megszokott bravúros alakítással, de 
színpadra lépett a Budakeszin élő Crespo 
Rodrigo, a tatabányai Jászai Mari Színház 
igazgatója is.

Soha ennyi budakeszi színész nem sze-
repelt együtt színpadon: Détár Enikő 
és Timkó Eszter, Betz István, Borbély 
Sándor, Szabó Sipos Barnabás, Szakács 
Tibor és Széles Tamás, aki az előadás 
rendezője is. Fülöp Tamás színész mellett 

láthattuk még a budakeszi amatőröket:  
Ambrózy Istvánt, Mechler Annát, 
Pfendtner Józsefet, Rajnai Lászlót és 
Tóth Balázst. Szerepeltek a jövő buda-
keszi művészei is: Danó Dorka az 
Operettszínházban, Thoma Noémi a 

Zeneakadémián tanul ének szakon, Mucsi 
Emma pedig a színművészeti egyetemre 
készül.

Sigmond Bertalan beszédében kiemelte: 
az elmúlt háromszáz évben Fogolykiváltó 
Boldogasszony templomát nem csak 
bezárták, de le is rombolták. Kőről köre 
építették újjá azok, akiknek erős volt a 
hite. Magyarország biztos pont ebben 
a bizonytalan világban. A mai Európa 
elvesztette ezeréves keresztény értékeit, 
de azok, akiknek még van hitük, talán 
számon tartják, hogy ez az az ország, 
amely megőrizte azokat az értékeket, 

amelyek Európát Európává teszik. 
„Európa és benne Magyarország 
válaszút előtt áll. Hiszem, hogy 
Magyarországnak és benne 
Makkosmáriának küldetése van” 
– zárta gondolatait Budakeszi 
alpolgármestere.

Menczer Tamás, a Külgazdasági  
és Külügyminiszté-rium tájékozta-
tásért és Magyarország nemzetközi 
megjelenítéséért felelős államtit-
kára ünnepi beszédében elmondta: 
ma már minden tíz, vallása miatt 
üldözött ember közül nyolc keresz-
tény. Ez ellen fel kell lépnünk és 

kiállnunk keresztény értékeinkért, a nem-
zet, a család, a munka becsülete és újabban 
már a józan ész védelméért is, hiszen ez a 
kiállás már régen nem csak vallási kérdés: 
az évezredes keresztény kultúrában gyöke-
rezők mindegyikét kötelezi. 

Budakeszi önkormányzatának hírei
 B U D A K E S Z I

Menczer Tamás államtitkár augusztus 
20-án Budakeszin mondott beszédében 
kiemelte: olyan kihívásokkal terhelt 
időkben, mint amiben most élünk, a 
legfontosabb a közösségek, de legfőképpen 
a családok megerősítése. Mindennél 
fontosabb, hogy a vágyott gyermekek 
megszülessenek. Ez magyar érdek! - jelen-
tette ki. Magyar érdek a keresztény kultúra 
megőrzése, és az is, hogy egy ország 
kormánya egy világjárvány idején vakci-
nákat tudjon szerezni országa lakosainak. 
Magyar érdek a határvédelem, a biztonság 
megvédése, de magyar érdek az idősek 
megbecsülése is. „Aki nem becsüli az 
időseit, az nem fogja becsülni a következő 
generációt sem” – fogalmazott Menczer 
Tamás.

A Családi Nap Fesztivált 26 éve rendezi 
a település önkormányzata a Szent István- 
napi ünnepi megemlékezéshez kapcso-
lódóan. Bográcsos ételfőző verseny, 
könnyűzenei koncertek, táncbemutatók 
és számos gyermekprogram színesítette az 
egész napos rendezvénysorozatot.

Budakeszi Szent István-napi ünnepi 
megemlékezésén díszpolgári címet 
adományozott a város önkormányzata 
prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyi 
államtitkárnak, az MTA doktorának, aki 
rendkívül sikeres és sokoldalú egészségügyi 

karrierje részeként az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Egészségpolitikai 
Főosztályát vezette 2010-2014 között, 
2011 óta a Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika egyetemi tanára. 
Az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézetben 2014-2015-ben stratégiai 
igazgató, a Szervezési-Módszertani  
Osztály osztályvezető főorvosa, 2015-től 
a XIV. Tüdőbelosztály osztályvezető-
főorvosa, 2017-től orvos-igazgató. 2017-től 
a Semmelweis Egyetem Népegészségtani 
Intézetének megbízott igazgatója volt. 
Házas, négy gyermek édesanyja.

Budakeszi építészeti értékeiért-díjat 
kapott a Budakeszi, Fő u. 178. alatti 
épület felújítása, az Árnyas u. 38. és a 
Bem u. 4. társasházi épületegyüttese és a 
budakeszi evangélikus templom. (x)

Október végére 
kész a makkosi 

csapadékvíz-elvezetés
A 645 millió forint összköltségű beruhá-
záshoz az önkormányzat 345 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
a megye területfejlesztési programjának 
(2014-2020) célzott pénzügyi támogatá-
sából. A projektben a Patak, a Kert, az 
Árnyas utca és a Makkosi út a telepü-
lésrész teljes csapadékmennyiségét vezeti 
el a Budakeszi-árokba. 

A kivitelezés második szakaszában 
632 folyóméter vasbeton árokelem 
épült vízbeeresztős betonfedlapokkal és 
víznyelő rácsokkal. A kocsibejáróknál tíz 
tonna, a többi helyen öt tonna teherbírású 
fedlapokat helyeztek el.

A harmadik ütem várhatóan október 
25-én ér véget.  (MTI)

Az a helyes, ha a magyar érdeket képviseljük
A rendezvényen rész vett még 

prof. dr. Horváth Ildikó, az EMMI 
egészségügyért felelős államtitkára,  
dr. Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium 
államháztartási szabályozásért, humán 
és önkormányzati költségvetésért felelős 
helyettes államtitkára, dr. Simon Attila, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium jogi, igaz-
gatási és agrárszakképzési ügyekért felelős 
helyettes államtitkára is. 

Koós Hutás Katalin
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Fabiny Tamás, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-püspöke 
igehirdetésében elmondta: a templom 
a XX-XXI. század keresztény mártír-
jainak állít emléket a templom tetejét 
tartó hat, a Kárpát-medencét és az öt 
kontinenst jelképező oszlopon tizenkét 
– tizenkét, különböző felekezethez 
tartozó vértanú nevével.
 
E mártíroknak a sorsában 
igazzá vált Jézus mondása: 
„úgy küldelek titeket, mint 
juhokat a farkasok közé” – 
mondta. Bármikor eljöhet az 
idő, amikor Jézus mellett hitet 
tenni egyenlő lehet a biztos 
halállal. Az új templom az 
«ég kapuja, jeladás a szentről 
egy Istentől távolodó, gyakran 
istentelen világban». Reményét 
fejezte ki, hogy a templom és 
még inkább az «élő kövek», a 
gyülekezet, valamint az egész 
evangélikus egyház arról lesz 
felismerhető, hogy mindenki 
számára nyitott.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára köszöntőjében 
kiemelte: az elmúlt időben Kárpát-
medence-szerte közel 150 új templom 
épült a kormány és a keresztény egyházak 
összefogásával. E templomok azonban 
csak akkor lesznek tele hívekkel, fiata-
lokkal, „ha felvállaljuk a hitünket”. 
Nyugat- és Észak-Európában azért ürülnek 

ki a templomok és szűnnek meg a gyüle-
kezetek, mert az egyház tagjai „megha-
jolnak” egy „politikailag  
korrekt világ” elvárásai 
előtt és nem merik kimon- 
dani Jézus Krisztus igaz- 
ságát – tette hozzá Soltész 
Miklós. 

Azbej Tristan, a Miniszter-
elnökség üldözött keresz-

tények megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program megvalósításáért felelős 
államtitkára tolmácsolta Orbán Viktor 
miniszterelnök jókívánságait. Beszédében 
kiemelte: látszólag ugyan sok mindenben 
erősebbek vagyunk az üldözött keresztény 
közösségeknél, valójában azonban „mi 
tudunk tőlük tanulni, mi tudunk az ő 
hitükből erőt meríteni”. Egyiptomi 
útja során például találkozott olyan 

emberekkel, akiknek családtagjait néhány 
héttel korábban végezték ki az Iszlám 

Állam tagjai. Egy kislány, 
akinek édesapját és 
nagybátyját is meggyil-
kolták, azt mondta, nem 
siratja szeretteit, mert ők 
már jó helyen vannak. 
Sírni, imádkozni a gyilko-
saikért kell. 

Győri Ottilia, Budakeszi 
polgármestere arról be- 
szélt: nagy jelentősége van  
a hit- és erkölcstanok-
tatás bevezetésének, mert 
ennek is köszönhető, hogy 

szemben Nyugat-Európával, hazánkban 
nem lebontani kell a feleslegessé vált 
templomokat, hanem éppen hogy újakat 
kell építeni a gyarapodó gyülekezeteknek.

Az ellipszis alapú templom Benczúr 
László Ybl-díjas építész – a gyülekezet 
felügyelője – tervei alapján készült. 
Legmagasabb pontja a látszóbetonból 
készült 18,5 méter magas torony.  
A templomhoz gyülekezeti közösségi tér 
is épült. Építését a kormány 330 millió 
forinttal támogatta. 

MTI/Iránytű/Fotók: Soós Lajos

Budakeszi hírek

Felszentelték Budakeszi új evangélikus templomát

Augusztus 25-én avatta az Agrárminisz-
térium és a Miniszterelnökség a templom  
előtti réten az LII. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus emlékére 
azt a kersztet, amihez hasonlót mind a 
huszonegy állami erdőgazdaság területén 
felállítanak. A Pilisi Parkerdő keresztjén 
Makkosmárián a kongresszus mottója áll: 
„Minden forrásom belőled fakad.”

Magyarországon az erdőgazdaságok 
számos emlékhelyet gondoznak. Ezek 
sorában mostantól kiemelkedő helyet 

foglal el ez az emlékkereszt is 30x30 cm- 
es oszlopával, ötméteres magasságával.

Az eseményen részt vett Menczer Tamás, 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
tájékoztatásért és Magyarország 
nemzetközi megjelenítéséért felelős 
államtitkára, Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott, és Reinitz Gábor, 
a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.  
Az emlékkeresztet Filó Kristóf plébános 
szentelte fel. 

MTI/Iránytű/Fotók: Máthé Zoltán

Eucharisztikus emlékkereszt Makkosmárián

Augusztus 30-án a Petőfi Rádió Talpra 
magyar műsorvezetői az AWS-t látták 
vendégül, akik elhozták a stúdióba 
az Emlékszem című dalukat. Már 
több mint fél év eltelt azóta, hogy az 
AWS-zenekar elveszítette az énekesét. 
Most látták elérkezettnek az időt, hogy 
megjelenjen az a daluk, ami az egyik 
utolsó azok közül, melyet Örs még a 
halála előtt felénekelt.

A szerzemény témája a Zsámbéki-meden- 
ce, azon belül is elsősorban Budakeszi 
lett, miután Siklósi Örs, Brucker Bence és 
Veress Áron is ott nőtt fel (Kökényes Dániel 

Pátyon, Schiszler Soma Solymáron). A dal 
eredetileg Budakesziről szólt, arról, hogy 
Örs mennyire szerette szülővárosát, a 
helyet, ahol felnőtt, mennyire hiányzott 
neki és mennyire várta, hogy életének egy 
későbbi szakaszában egyszer visszatér-
hessen oda. 

Siklósi Örsnél tavaly nyáron leukémiát 
diagnosztizáltak, de bármennyire küzdött 
és hitt a gyógyulásban, február elején a 
szervezete feladta a harcot. A zenekar 
szeptember 26-án a Budapest Parkban 
emlékezik a frontemberre, ahol az 
együttes tagjaihoz több barát is csatla-
kozik a színpadon.  (hirado.hu/Iránytű)

AWS – Emlékszem

Elhunyt Natto Mária
Életének 98. évében elhunyt a 
Budakesziről 1946-ban Németországba 
kitelepített Bresch (szül. Natto) Mária 
(1924. május 20. – 2021. július 21.), 
az Einblick in tiefverwurzelte Tra- 
ditionen (Bepil-lantás a mélyen gyökerező 
hagyományokba) című helytörténeti 
kiadvány egyik létrehozója. Utolsó útjára 
2021. július 27-én kísérték a németországi 
Kronauban.

A szertartáson megjelent Franz Huber, 
a Budakesser Gemeinschaft, a kitele-
pített budakesziek németországi közös-
ségének elnöke is. Albrecht György és 
felesége, Klári a budakeszi temetőből 
hozott földből egy maroknyit beszórt a 
hazájából kiszakított, egykori budakeszi 
Natto Mária sírjába, hogy otthoni földben 
is nyugodhasson.

Albrecht György, Philippsburg Fotó: 

N. Pál József kapta az 
idei Nagy Gáspár-díjat

A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti 
Díjat N. Pál József, József Attila-díjas 
irodalom- és sporttörténész kapta július 
24-én Bérbaltaváron a Nagy Gáspár 
Emlékházban tartott ünnepségen. A díjat 
a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriuma 
2014-ben hozta létre Budakeszi és Vasvár 
önkormányzatai és a Hitel folyóirat 
mindenkori támogatásával. N. Pál Józsefet 
az ünnepségen Pécsi Györgyi, József 
Attila-díjas irodalompedagógus, kritikus 
méltatta.
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A kormány közel egymilliárd forintos 
támogatást nyújt a Szent Benedek 
Iskola budaörsi tagintézménye tetőte-
rének felújítására és az intézmény 
bővítésére - jelentette be a szeptember 
3-án Menczer Tamás államtitkár.

Ez a tanév sokkal biztonságosabb körül-
mények között kezdődik, mint az előző, 
hiszen a járvány elleni védekezéshez 
rendelkezésre áll a vakcina. Az államtitkár 
szólt arról is, hogy az iskola melletti 
templomban tartott tanévnyitó jól mutatja 
azokat az értékeket, amelyeket fontosnak 
gondol az iskola, ilyen a család és a haza 
szeretete, a munka becsülete.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára köszöntőjében 

emlékeztetett arra, hogy a rendszervál-

táskor tíz egyházi iskola létezhetett 2400 
diákkal, 2010-ben ez a szám 112 ezer 
fölé emelkedett, 2021-ben közel 240 ezer 
gyerek kezdte meg az évet egyházi intéz-
ményben.  (MTI/Iránytű)

Járási hírek

Tanévnyitó 
a budaörsi Szent Benedek iskolában
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Digitális környezeti nevelés 
uniós forrásból

Négy intézmény fejlesztette digitális 
pedagógiai módszertanát uniós támoga-
tással 109 320 778 forintért. A vissza nem 
térítendő támogatású pilot programban 
a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és 
Szakgimnázium, a Budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola, az Érdi Bolyai 
János Általános Iskola és a Törökbálinti 
Zimándy Ignác Általános Iskola vett részt 
2018. szeptember 1. és 2021. augusztus 
31. között. A projekt célja a pedagó-
gusok információs és kommunikációs 
technológiai (IKT) tudásának fejlesztése, 
a tanítási folyamatba való beépülése volt, 
melynek keretében mindegyik településen 
egy-egy tanterem IK-eszközökkel bővült.

Zsámbék és Biatorbágy  
a református  

óvodaprogramban
A Magyarországi Református Egyház 
2018-ban a Bethlen Gábor Alapkezelő 
közreműködésével 30 milliárd forint visz-
sza nem térítendő támogatást kapott a 
magyar kormánytól az Országos Óvoda-
programjára, amelynek keretében Budapest 
több kerületében és országszerte 66 óvodát 
építenek, vagy újítanak fel. A református 
egyház fenntartásába kerülő óvodákban 
a mostani 7100 férőhelyen felül 3048-cal 
több gyerek jár majd és 354 új munkahely 
jön létre országosan. Döntően ott építe-
nek óvodákat, ahol igényelték a szülők a 
gyermekeiknek az egyházi fenntartású óvo-
dát. Budapest nyugati agglomerációjában 
Érden, Bicskén és Zsámbékon épül óvoda, 
Biatorbágyon iskola és óvoda, Csákváron 
óvoda és bölcsőde.

Jövő szeptembertől 500 diák kaphat 
piacképes logisztikai, pénzügyi-számviteli 
és informatikai gazdasági szaktudást a 
legkorszerűbb nemzetközi és magyar 
modellekre, tapasztalatokra építő, 
modern oktatási tér kialakítását tervező 
intézményben. A beruházás előkészítése 
2019-ben kezdődött a kormánnyal, az  
Innovációs és Technológiai Miniszté-
riummal és a dán Velux Alapítvánnyal 
együttműködésében. A középiskola teljes 
egészében kormányzati támogatásból 
épül fel, működéséért az Ökumenikus 

Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány 
felel majd. Nevelési programjában a 
minőségi oktatás mellett fontos szerepet 
kapnak olyan ökumenikus, keresztény 
alapértékek, mint a család, a szolidaritás, 
a közösség vagy a teremtésvédelem.  

(MTI/Iránytű)

Innovatív technikum és gimnázium 
Biatorbágyon

Épül a Budapest-Balaton 
kerékpárút

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) a közösségi oldalán 
a július 30-i bejegyzésében kiemelte: 
az új nyomvonalú pákozdi kerékpárút, a 
biatorbágyi és székesfehérvári átkelések 
kivételével várhatóan jövő nyárra 
mindenütt elkészül. 

Budapesttől Etyekig a biatorbágyi belte-
rületet leszámítva idén megépül a magyar 
tengerhez vezető kerékpárút első szakasza, 
melyet a következő szezonban várhatóan 
már használhatnak a közlekedők. 

Folyamatban van a fővárosi részek 
előkészítése is a Kamaraerdőtől a Dunáig.

Az ITM közel 13,5 milliárd forinttal 
támogatja a Budapest-Balaton kerék-
párutat. A teljesen előzmény nélküli, 
108 kilométeres összeköttetés az etyeki 
borvidék mellett a Velencei-tavat és 
Székesfehérvárt is érinti.  (MTI/Iránytű)

Transzvesztita a budaörsi 
gimnáziumban

A budapesti Eötvös József és a Dózsa 
György Gimnázium után a Budaörsi Illyés 
Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és 
Technikum diákjainak is szervezett az 
iskola érzékenyítő programokat. A legis-
mertebb LMBTQ-szervezetek mellett 
egy transzvesztita is előadást tartott a 
diákoknak. Az intézmény a szülőket 
nem értesítette a rendezvényről – tudta 
meg a Magyar Nemzet. Géczy Krisztián, 
Törökbálint fideszes alpolgármestere, 
akinek az egyik gyermeke szintén az Illyés 
gimnázium diákja, elmondta: az előadások 
tudomása szerint kötelezőek voltak.

Elhunyt  
dr. Kisfalvi Péter

Hosszú betegség után, életének 
68. évében, június 13-án elhunyt dr. 
Kisfalvi Péter. Elnöke volt a Kamaraerdő 
Alapítványnak és tagja a Budaörsi 
Városvédő Egyesületnek. Ő alapította a 
Budaörs Rádiót, ahol zenei műsorokat 
is vezetett. A Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület megválasztott önkormányzati 
képviselőjeként haláláig Kamaraerdőért 
és Budaörsért dolgozott.

Amerikában díjazták  
a magyar  

hangszerinnovációt
A Twoba, Szentpáli Roland és Juhász 
Zoltán találmánya nyerte a Nemzetközi 
Tuba Szövetség innovációs díját, a Jim and 
Jamie Self Creative Awardot. Az alkatrészt 
Budaörsön gyártják, a fejlesztés világsza-
badalmában és a terjesztésében Gerhard 
Meinl német hangszerkészítő is részt vesz.

A tubán – méreténél és súlyánál fogva 
– csak ülve lehetett játszani úgy, hogy 
a tölcsér a zenész arcát is eltakarta.  
A Szentpáli-Juhász-féle új billentyű-
rendszer úgy reformálja meg a tuba tartási 
pozícióját, hogy azon akár állva is lehet 
muzsikálni.  (MTI)

Elhunyt  
Sződy Szilárd rendező

A 81 éves rendező, dramaturg, tanár, 
a Magyar Rádió Rádiószínházának 
egykori dramaturgja augusztus 1-jén, 
hosszú betegség után, családja körében 
halt meg. Az elmúlt években a Budaörsi 
Játékszínben és többnyire saját társulattal 
nem rendelkező színházakban dolgozott. 
Budaörsi Játékszín 1998-2008 címmel 
jelent meg könyve 2008-ban
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LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

PROGRAMAJÁNLÓ

• PALACKOS PB-GÁZ in gye nes 
ház hoz  szál lí tás sal.  
Elõ ren delés: 06-20-922-0263
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK meg-
bízható, 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

• TÉRDEPLŐ SZÉK hát- és 
derékfájósnak 15 000 Ft-ért 
eladó. Tel.: 06-30-115-8631

• ÜVEGTÁBLÁK homokfúvott, 
bontott állapotban ingyen 
elvihetők.  
Tel.: 06-30-115-8631
• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves 
szak mai, ki ál lí tói, te nyész tõi 
gya kor lat tal vál lal ja az Ön 
ott ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû 
koz me ti ká ját. Tel.: 06-23-450-
866, 06-20-9735-090
• VÁLLALUNK veszélyes 
fakivágást, kerti munkát, 
gazolást, telektisztítást, 

ezermesteri munkákat, kézi 
kaszálást, műholdantenna- 
és mindigTV-szerelést 
Budakeszin és környékén.  
Szabó Norbert 06-20-386-
9642, Németh Ágnes 06-20-
259-3461
•MINDENNEMŰ RÉGISÉGET  
VÁSÁROLOK! Porcelánt, 
kerámiát, festményt, csillárt, 
bronz- és ezüsttárgyakat, 
képeslapot, bizsut, boros-
tyánt, bakelit hanglemezt, 
retrotárgyakat, órákat, 
könyveket, hifit, bútort, 
szőnyeget, teljes hagyatékot, 
lomtalanítást díjtalan kiszál-
lással, értékbecsléssel. Hívjon 
bizalommal! Pintér Nikoletta 
06-1-466-8321,  
06-30-973-4949

• FRISS NYUGDÍJAS, nagy 
gyakorlattal rendelkező, lein-
formálható, megbízható  nő 
háztartási munkát - takarítás, 
bevásárlás - vállal. 06-30-639-
2668 "
• TETŐDOKTOR Régi hajlott 
tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab-
tető, új tető cserepezése,  
kisebb javítások, SOS munkák: 
06-30-622-5805,  
06-20-492-4619

• ELTARTÁSI, életjáradéki szer-
ződést kötnék, gondozásába és 
a házkörüli teendőkbe besegí-
tek. 06-20-932-0983.

 

BUCSICS KÁVÉHÁZ
Budajenő, Fő u. 6.

100 éves házban várja a vendégeket 
Bucsics Márta, aki a 4. generáció 
a 100 éve vendéglős családban.

Kézműves fagylaltok és minőségi édes és sós 
sütemények a 2020-2021-ben országtortagyőztes 

Hisztéria cukrászdából
Olasz Mauro-kávék széles kínálata, elvitelre is

Szendvicsek reggelire, tízóraira
házi rétes, piték, palacsinta
sós-túrós, spenótos burek

Limonádék 100 % gyümölcsből

Nyitva tartás: 
K-P 7-11, 15-18  |  Szo-V 10-18

Megjelent a Budakeszi Panoráma-sorozat 
8. kötete a Budakeszi Kultúra Alapítvány 

17 évének történeteivel

Gyimesbükktől az Isonzóig 
és Budakesziig

 Kapcsolat: +36-30-115-8631

Szeptember 20. hétfő 19 óra
MÜLLER Péter estje 

a budakeszi műv.házban
Jegyár: 3200 Ft

Szeptember 22. szerda 17.30
Közpénzből gumilövedék – 

KÁLOMISTA GÁBOR 
a Polgárok Házában.

Online is megtekinthető!

Szept. 24-25. P-Sz 19 óra
OLÁH IBOLYA  
színházkoncertje 

a Marczibányi téren
Jegyár 3500 Ft

Szept. 25. szombat délelőtt
TERMELŐI PIAC 

a telki Pajtánál

Szeptember 25. - október 14. 
VADÁSZATI 

VILÁGKIÁLLÍTÁS 
Budapest/Hungexpo

Szept.  26. vasárnap 19 óra
PILINSZKY-EST

Szabó Balázs/Vecsei H. 
Miklós 

a Pasaréti Közösségi Házban.
Jegyár 3000 Ft

Szeptember 28. kedd 18 óra
BAGDY EMŐKE előadása 

a Marczibányi téren
Jegyár: 2800 Ft

Október 1. péntek19 óra
BRUNO VLAHEK zongora-

estje a Zene Világnapján
a Pasaréti Közösségi Házban.

A belépés ingyenes,  
regisztrálni kell.

Október 5. kedd 18 óra
BAGDY EMŐKE 

előadása 
NEHÉZ IDŐKBEN 

TALPON MARADNI
a Marczibányi téren

Belépő: 2800 Ft 

Október 7. csütörtök 19 óra
Kártyajáték

Beck Zoltán – Vecsei H. 
Miklós estje

a Pasaréti Közösségi Házban
jegyár: 3.000 Ft

Okt. 12. kedd 10 és 11 óra
KALÁKA KICSIKNEK

a Marczibányi téren
Jegyár: 1800 Ft
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Az M100-as nyugatról kerüli 
a településeket

Járási hírek

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. szeptember elején 
közzétette az uniós közbeszerzési 
közlönyben az M100 gyorsfor-
galmi út Bicske−Esztergom szaka-
szának kiviteli terveire vonatkozó 
ajánlati felhívást. A négysávos, 
32 km hosszú gyorsforgalmi 
út nyugatról kerüli el a 
Zsámbéki-medence településeit, 
tehermentesítve a 102-es utat és a 
környező településeket az átmenő 
forgalom alól.

Az építést két szakaszra bontják.
1.  16,9 km-en épül az 1-es 

főút-M1-es sztráda-Úny szakasz, 
leállósáv nélkül, 2x2 sávon, 
ezen kívül bekötőutak építése 
és az 1106-os felújítása. Lesz 4 
különszintű csomópont is, 26 
híd, valamint egy „kocsimérleg”.

2.  A beruházás második szakasza az 
únyi csomóponttól Esztergomig 
tartó hozzávetőlegesen 15,4 
kilométer hosszúságú, 2x2 sávos 
autóút, amely magába foglalja 
a Kesztölci mérnökségi telep 
kiépítését. Lesz két különszintű 
csomópont, 26 híd, 3 alagút, 317,25 
méter zajárnyékoló fal és 361 méter 
zajárnyékoló domb.

Épül még egy rendőrségi épület garázzsal, 
irodával, sótárolóval, benzinkúttal.

Ajánlatot tenni október 1-ig lehet.

Felújítják a 
kerékpárutat

Telki önkormányzata a Magyar Falu 
Program pályázatán 43,5 millió forintot 
nyert az önkormányzati tulajdonú kerék-
párút felújítására. A munka 2021. július 
19-én kezdődött a Budajenői út melletti 
kerékpárút Muskátli és Rozmaring 
utca közötti szakaszának felújításával 
és várhatóan szeptember végére befeje-
ződnek. A kivitelező PUHI-Tárnok Út- és 
Hídépítő Kft.

Meglesz az M1 pátyi lehajtója
Négy újabb döntést hozott a kormány 
a gazdasági élet újraindításáért felelős 
operatív törzs javaslatára a vállalko-
zások versenyképességének javítása, 
illetve az infrastruktúra és a közle-
kedés fejlesztése érdekében - jelen-
tette be szeptember 7-én Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter. 
Összekötő utat építenek Páty és az M1 
között és egy elkerülő utat.

 
150 milliárdról 300 milliárd forintra 
emelik a támogatott hitelek keretét a 
magyar mikro-, kis- és közepes vállalko-
zások beruházásaihoz, így 900 cég kap 
lehetőséget ezek nyomán a versenyké-
pessége növelésére. 

Döntés született arról is, hogy Gödön 
négymilliárd forintos infrastruktúra-
fejlesztéssel biztosítják annak lehetőségét, 
hogy a Samsung SDI tovább bővítse a 
világ egyik legnagyobb elektromos 
akkumulátorgyárát, valamint további 
beszállítók költözzenek a városba. 
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar 
gazdaság zászlóshajója az autóipar, amely 
forradalmi megújuláson megy keresztül 
jelenleg, s ezért fontos, hogy minél több, 
elektromos technológiák gyártásával 
foglalkozó, nagy nemzetközi vállalat 
képzelje el a jövőt Magyarországon.

A miniszter bejelentette, hogy 

összekötő utat építenek Páty és az M1 
autópálya között, illetve egy elkerülő 
utat. A beruházás szerinte a Zsámbéki-
medencében, így a Pátyon élők életét is 
megkönnyíti, és lehetőséget ad beruházá-
sokra az új ipari területen.

Végül közölte, hogy a kormány felgyor-
sítja a Közlekedési Múzeum új épület-
együttesének felépítését, így Kőbánya 
megújulhat egy barnamezős beruházással. 

(MTI)

Tavaly őszre készült el Budajenőn az új 
hatcsoportos, nemzetiségi nyelvet is oktató 
óvoda Budajenő igazgatási és oktatási 
központjának részeként a községháza, az 
általános iskola és a Makovecz-stílusú 
tornacsarnok mellett, a műemléki skót 
bencés apátság bázisán. A 662 millió 
forintos beruházáshoz 420 millió forint 
állami támogatást nyertek. Most a régi 
óvodaépület került sorra, melyet eredeti, 
korhű formában állítanak helyre Kuli 
László tervei alapján.

A falu központjában, a templom mellett 
álló épület eredetileg a falu iskolája volt, 
de innen indították útnak kevés holmi-
jukkal a kitelepítésre ítélt svábokat is. 

Helyet kap benne a német nemzetiség, 
a polgárőrség, a posta, de a német és a 
székely nemzetiség tájház működtetésére 
is lehetőséget kap. A fedett terasz kisebb 
közösségi rendezvények színtere lehet.

A Magyar Falu programban a magyar 
kormány támogatja a kistelepüléseken a 
boltok megmaradását. Ezt kihasználva 
Budajenő egy minőségi pékséget üzemel-
tetne a felújított épületben, ahol nemze-
tiségi kézműves termékeket is lehet majd 
kapni. A templom és az épület közötti 
teret parkosítják. 

Új szerepben a 
régi óvoda

Pátynak kedvez a 
Volánbusz menetrend 

módosítása
A Volánbusz Zrt. a 778 Budapest - 
Biatorbágy – Páty – Budajenő – Zsámbék 
autóbuszvonal útvonalának módosításával 
a Páty felől érkezők gyorsabb Budapestre 
jutását, valamint vasúti ráhordását segítik.

Biatorbágy, Fő tér megállót a Budapestre 
közlekedő járatok közül csak egy reggeli, a 
Budapestről indulók közül pedig csak 
három szolgálja ki a jövőben, biztosítva 
ezzel a Páty irányából Biatorbágy 
belterületére közlekedők hivatásforgalmi 
és oktatási célú eljutását. Biatorbágy Fő 
teréről Budapest elérését hivatásforgalmi 
időszakban továbbra is félóránként 
biztosítják a 762-es vonalon. 

Helyi buszjárat 
indul Pátyon

Többszöri lakossági és szakmai egyez-
tetést követően elkezdte működését a 
helyi buszjárat próbaüzeme- tájékoztat az 
önkormányzat honlapja.

Az útvonal:  http://www.paty.hu/hirek/a-
helyi-buszjarat-vonalterkepe

A buszmegállók a következő helyeken 
lesznek: Községháza, Iskola utca, Telki 
elágazás, Harangláb utca, Kossuth utca, 
Mélyárok, Burgondia utca, Bánya utca, 
Rét köz, Páskom utca, Füzespatak 
utca, Völgy utca, Nyírfa utca, Játszótér, 
Árpád utca, Petőfi Sándor utca, Bocskai 
Iskola, Iskola utca, Várady kastély, Töki 
utca, Autóbusz forduló, Boglárka utca, 
Vízműtelep, Levendula otthon, Rendőrség, 
Torbágyi u. 10.

Minden egyéb információ: http://paty.
hu/oldalso-menu/kanyar-go-helyi-buszjarat
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2020-2021-ben a Budakeszi Szépítő 
Egyesület és a Budakeszi Kultúra 
Alapítvány hősi parcellát alakított 
ki a budakeszi temetőben nyugvó  
I. és II. világháborúban elhunyt kato-
náknak. A Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum a 
kétlépcsős kialakítást kétütemű, pályá-
zaton elnyert, közel hétmillió forintos 
támogatással segíti. Felszentelése 
2021. november 2-án, Halottak Napján 
várható.

Budakeszin működött a magyar királyi 
honvéd József főherceg szanatórium, ahol 
mind az első, mind a második világhá-
ború alatt a harctéren szerzett betegségeik, 
zömmel a TBC miatt sok katona meghalt. 
Az első világháború során elhunytaknak 
külön parcellát nyitottak a temetőben. 
A második világháborús veszteségi 
nyilvántartás szerint 115 főt temettek el 
a szanatóriumban kezelt katonák közül a 
mai II. világháborús emlékmű körzetében. 
A kitörés után a Budakeszi környékén hősi 
halált halt katonák földi maradványait 
szintén ide temették. Lelkes hazafiak 
1989-ben egy emlékművet állítottak a már 
akkor is jeltelen katonasírokra, de ez sem 
gátolta meg a betemetéseket a parcellában. 

2019 őszén egy sírgödör kiásásánál 
katonai ruhamaradványokat találtak.  

A helyszínre kiszállva a 
Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum belföldi hadi-
sírgondozó osztály szak-
emberei megállapították, 
hogy egy magyar katona 
maradványait ásták 
ki, és azonnal intéz-
kedtek az exhumálásról.  
A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány az önkor-
mányzattal és a temető 
fenntartójával egyeztetve 
elérte, hogy a feltárásáig 
betemetési moratóri-
umot hirdettek meg az érintett területre.

A múzeum hadisírgondozói a helyszíni 
szemlék után elkészítették a parcella 
exhumálási kataszterét, és 2020 február-
jában elkezdődött a feltárás. Az összesen  
180 m3 föld mozgatását végző munkagép 
közel kétszázezer forintos költségét a 
Budakeszi Kultúra Alapítvány vállalta, és 
Bánkuti Ákos kurátor tevékenyen részt 
vett a szervezésben is.

Az egykor ide eltemetett 115 magyar 
katona közül 46 főnek a földi maradvá-
nyát exhumálták. A rétemetések miatt 
már csak ennyit lehetett feltárni. További 
60 német katona maradványa is előke-
rült tömegsírból, akik a budapesti kitö-
réskor estek el. Exhumálásukról a Német 

Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség 
szakemberei gondoskodtak, földi marad-
ványaikat a budaörsi német-magyar kato-
natemetőbe szállították át.

Az önkormányzattal egyeztetve a 
magyar katonák maradványai helyben 
maradnak. Nekik készül az a körülha-
tárolt, méltó hősi parcella, amelynek 
biztosítja végre a háborítatlanságukat.  
A kegyeleti hely kialakítása Bánkuti Ákos, 
a Budakeszi Kultúra Alapítvány, Hidas 
Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület 
és Menczinger Tibor, a Sváb Nonprofit 
Kft. képviselőjének együttműködésével 
valósult meg. A HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum a kétlépcsős kialakítást, 
kétütemű, pályázati támogatással segíti. 

Hősi parcella a budakeszi temetőben

A Doberdó-fennsík  kulcspontján, 
a Monte    San   Michelén található állások- 
hoz legközelebb, a hegy keleti tövében 
fekszik egy kis falu, Cotiči, 
ahol nagyobb alkalmas 
földterület kínálkozott 
a karszt szikláiba vágott 
első vonalakban elesett 
katonák eltemetésére.  
A magaslat 1915 júliusa és 
1916 augusztusa közötti 
védelmében kiemelkedő 
szerepe volt Budapest házi 
ezredének, a m. kir. buda-
pesti 1. honvéd gyalogez-
rednek. Az ezred az egész 
háború alatt az itt folyó 
harcokban veszítették a 
legtöbb hősi halottjukat.  
A budapesti és Pest megyei 
sorozású ezred katonái 
között lehetnek budakeszi 
és környéki katonák is, 
akik a véres csaták veszte-
ségeként ebben a temető-
ben nyugszanak. 

A cotiči egykori katonai temetők ma már 
nem léteznek, azokat a két világháború 
között az olasz hatóságok felszámolták. 
Az ott nyugvó hősi halottak maradványait 
olasz hadisírkutatóktól kapott informá-

ciók szerint a palmanovai osztrák-magyar 
katonai temetőbe szállították át. Csak 
az egykori temetők és az itt elteme-

tettek emléke él, aminek a 
megőrzését szolgálja a községi 
temető mellett magyar és olasz 
civilszervezetek által 2021. 
július 24-én közösen felállított  
kopjafa.

A Budakeszi Kultúra 
Alapítvány is részt vett a San 
Michele del Carso (Cotiči) 
település polgári temetője mel-
lett a kopjafa felszentelésén 
mintegy 120 fő olasz, szlo-
vén és magyar társaságában.  
A szervezési és előkészí-
tési munkákon túl a kopjafa 
többnyelvű felirataink elké-
szítését és a táblák legyár-
tatását vállalta a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány Bánkuti 
Ákos kurátor munkájával 
és 160 000 Ft-os támogatá-
sával. Partnereink voltak a 
Nagy Háború Kutatásáért 

Közhasznú Alapítvány, a gödöllői Teleki 
Pál Egyesület, a Gödöllői Református 
Líceum Gimnázium, a Cavaletta 
Művészeti Egyesület és a Történelmi 
Vitézi Rend Közép-kelet-magyarországi 
Törzsszéke. Bánkuti Ákos

Megtaláltuk a  
nagyváradi négyesek 

emlékművét
Egy 2019-es eredménytelen 
helyszíni keresés, majd 
másfél éves levéltári 
kutatás után 2021 júliu-
sában sikerült megta-
lálnunk Szlovéniában 
az egykori Isonzó-front 
plavai olasz hídfőállá-
sánál a globnai frontsza-
kaszt védő magyar királyi 
nagyváradi 4/VI-os 
népfölkelő zászlóalj pa- 
rancsnokságának helyét 
és az egykor ott emelt 
emlékmű maradványait. 
A magyar zászlóalj a  
X. Isonzói csatáig védte a rábízott magas-
latokat és csak parancsra vonult vissza, 
mikor a környező és mögöttes magas-
latok már több napja olasz kézen voltak.  
A zászlóalj globnai harcairól és az 
emlékmű magtalálásának körülményeiről 
Bánkuti Ákos kurátorunk a Nagy Háború 
Blogon cikket tesz közzé.     

Bánkuti Ákos

Buda környéki katonák is lehetnek  
a cotiči temetőben

A terület kialakítása Szani Bednárik 
Julianna tervei alapján készül. A munkák 
2021 őszén fejeződnek be. Az ünnepélyes 
átadásra, a felszentelésre a tervek szerint 
2021 novemberében, Halottak Napján 
kerül sor.  Bánkuti Ákos
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Újra közlekedhet 
az Aranyvonat legdíszesebb kocsija

Budakeszi Kultúra Alapítvány

Ez az írás nem a Magyar Nemzeti 
Bank aranykészletét 1945-ben 
nyugatra szállító és amerikai hadizsák-
mánnyá vált vasúti szerelvényről 
szól, hanem arról az Aranyvonatról, 
amely 1938-ban a budapesti XXXIV. 
eucharisztikus világkongresszussal egy 
időben államalapító királyunk, Szent 
István halálának 900. évfordulójára 
emlékeztetve indult országjáró körútra, 
s az aranynál is fontosabb ereklyét, a 
nagy király jobbját vitte három éven át, 
pontos menetrend szerinti útvonalon, 
a lehető legtöbb magyar települést 
felkeresve. Ennek a szerelvénynek 
volt a része az a díszvagon, melyet 
az Árpád-kor magyar szentjei: Szent 
Gellért, Szent Imre, Szent 
István és Szent Kinga, 
valamint Boldog Margit, 
Szent Mór, Szent László 
és Szent Erzsébet egész-
alakos képei díszítenek, 
tetején a Szent Koronával 
és négy angyallal.

A kárpát-medencei magyar 
közösségeket összekap-
csoló országlás ereklye-
szállító szimbólumának 
az újjáépítésére a Magyar 
Királyi Koronaőrök 
Egyesülete kérte fel 
2010-ben a Budakeszi 
Kultúra Alapítványt. 
Munkatársaink akkor 
már komoly eredménye-
ket mutattak fel teljesen 
reménytelennek látszó 
célok megvalósításában, 
melyeket nem sajátítottak 
ki, hanem fő szervezőként, 
kovászként az arra alkal-
mas szereplőkkel megva-
lósítva adták át annak a 
közösségnek, amely a fenn-
tartását és a hasznosítását 
is biztosítani tudta. Ilyen 
„projekt” volt a gyimes-
bükki őrház helyreállítása, 
amely a gyimesbükki magyaroké, a térség 
turisztikai fellendülésének egyik alapja, 
és számtalan kisebb közös munka for-
rása lett. Ilyenek az ezeréves határon 
a Rákóczi-vár román műemlékvédelmi 
hatóságok által is engedélyezett újjáépítési 
tervei, vagy az Isonzó-Doberdó hadszínte-
reit öt éven át felkereső Isonzó-expresszek 
is, melyek rendezvényein a szlovén és a 
magyar állam a legmagasabb szinten kép-
viseltette magát.

Alapítványunk a koronaőrök felkérését 
elfogadta és Herein Gyula kurátorunk 
vezetésével, Szabó Mihály és Koós Hutás 
Katalin részvételével munkacsoportot 
hozott létre, amely megkezdte egy évti-

zedes kitartó munkáját azoknak a részt-
vevőknek a megtalálására, meggyőzésére 
és egy csapatba szervezésére, akik képesek 
az akkor még teljesen kivitelezhetetlennek 
tűnő tervet megvalósítani és az aranykocsi 
újkori küldetését beteljesíteni.  

Szükségünk volt a MÁV-ra egy eredetivel 
azonos favázas vagon használható alkatré-
szei miatt. A Dunakeszi Járműjavítóra, 
mivel az eredeti díszkocsi is ott, a Magyar 
Államvasutak Dunakeszi Főműhelyében 
készült. Kellett egy történészszakmai 
szervezet, amely garantálja, hogy az új 
aranykocsi az eredeti hiteles mása lesz. 
A leghitelesebbet választottuk, a Magyar 
Nemzeti Múzeumot. A díszvagon táro-
lására, karbantartására és üzemeltetésére 

a MÁV Nosztalgia Kft. vasúttörténeti 
parkja a legalkalmasabb. Hiányzott egy 
finanszírozó is, aki a százmilliós költsé-
get állja. Ez ügyben egyenesen a magyar 
kormányhoz fordultunk, amely a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak biztosította a for-
rást, mellénk pedig Granasztói György, 
majd Klinghammer István miniszterelnöki 
megbízottakat állította a megvalósításhoz 
szükséges tárgyalásaink támogatására. 

Tíz év után, 2020. augusztus 20-ra ere-
deti pompájában elkészült az aranykocsi. 
A járvány miatt akkor még csak a vas-
úttörténeti parkban mutathattuk be, 
de méltó helyét az idei Szent István-
napi állami ünnepségek részeként, az 

Alkotmány utcában három napig kiállítva, 
óriási érdeklődéstől kísérve foglalhatta el. 
A díszkocsi külső és belső megjelenése 
az eredeti hiteles másolata, de műszaki 
megoldásai megfelelnek a mai kor elvárá-
sainak, vasúti szabályainak: szerelvénybe 
fogatolható és 120 km/órás sebességgel 
közlekedhet.

Munkánkat Nagy László hagyomány-
őrző koronaőr mellett Zákonyi Gyula 
vasúti kocsi mérnök segítette, aki műszaki 
szakértőnk volt addig, amíg 2018-ban 
a munka befejezését Mészáros Balázs, a 
Magyar Nemzeti Múzeum projektvezetője 
át nem vette. A kivitelezés a Dunakeszi 
Járműjavító Kft., a díszítőfestés a Forgax 
Kft., a Magyar Nemzeti Múzeum res-

taurátorai, Gulyás 
Csilla és Csépány Éva 
munkája, Csák Attila 
és a magyarpolányi 
Művészeti Öntöde 
modellezte és öntötte 
a szobrászati eleme-
ket. A Szent Jobbot 
szállító rezgéscsilla-
pító állvány terveit a 
Budapesti Műszaki 
Egyetem Gép- és 
Terméktervezés Tan-
székének hallgatói, 
Stefkovics Gergely és 
Szalai Enikő készí-
tették, a kivitele-
zés Zákonyi Gyula 
és Ugron István 
munkája, a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány 
költségvállalásával.  
A díszítő festés elő-
munkálatait alapítvá-
nyunk saját forrásból 
egymillió forinttal 
támogatta.

A „projekt” leg-
reménytelenebbnek 
tűnő része elkészült 
tehát. Ezek után 
talán már nem lehe-
tetlen, hogy a jövő-

ben része legyen az államalapítási ünnep-
ségeknek, hogy zarándokvonatokkal 
bejárja a Kárpát-medencét, egyszer eljus-
son Csíksomlyóra, hogy másnap, Pünkösd 
vasárnapján legurulhasson Európa és a 
Balkán egykori határára és bemutatkoz-
hasson a gyimesbükki őrház mellett is.

Koós Hutás Katalin
a Budakeszi Kultúra Alapítvány alapítója

Fotók: Bánkuti Ákos

Az aranykocsi megtekinthető a Magyar 
Vasúttörténeti Park nyitva tartási idejében a 
XIV. kerület Tatai út 95. szám alatt..
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A kastély 1840 körül épült. Utolsó birto-
kosa 1946-ban Tisza Lajos Kálmán volt, 
az 1918. október 31-én Hermina úti vil-
lájában meggyilkolt Tisza István minisz-
terelnök unokája. Az államosítás után 
különféle intézmények, 1958 és 2008 
között pedig a mindenkori vidékfejlesz-
tési minisztérium használta a legkülön-
félébb célokra. 2008-ban kiürítették, az 
épület és a hatalmas park sorsa megpe-
csételődni látszott. 2012-ben 
Nagykovácsi önkormányzata a 
Magyar Cserkészszövetséggel 
párhuzamosan pályázott 
az állami tulajdonú épület 
tulajdonba adására. 2013-ban 
a cserkészek kapták meg a 
közel tíz hektáros ingatlant, 
amit 2014-ben vettek bir-
tokba.

A Magyar Cserkész-
szövetséget 1912-ben ala- 
pították. Először a Tanács-
köztársaság idején átmene-
tileg, majd 1948 után vég-
leg betiltották, képviselőikre 
üldöztetés várt, a szervezet 
mai értéken számolva száz-
milliárdos vagyonát államo-
sították, amit 1989. február 
11-i újjászervezésük után nem 
kaptak vissza. 2012-ben a 
magyar kormány együttmű-
ködési megállapodást kötött 
Magyarország legnagyobb, 
14  000 tagot számláló poli-
tikamentes és önkéntes ifjú-
sági szervezetével, ahol a 
vezetők elszántságból és az 
ifjúság iránti elkötelezettség-
ből ingyen végzik feladataikat.  
A szövetség Cserkészingat-
lanok Nonprofit Kft-je kezeli 
a Sztrilich Pál Cserkészparkot 
a nagykovácsi Julianna-
majornál és a Tisza-kastélyt. 
Ez utóbbi felújítására 2,5 mil-
liárd forint támogatást biz-
tosított a magyar kormány. 
A cserkészszövetség a kas-
télyban rendezvényközpontot 
alakított ki, ahol képzéseket, 
nemzetközi konferenciákat, 
cserkésztalálkozókat tarta-
nak. A felújított kastély átadásán, 2018. 
május 27-én Orbán Viktor miniszterelnök 
hangsúlyozta: Az a hagyomány, világlátás 
és gondolkodásmód, amelyet a Magyar 
Cserkészszövetség és a kormány magá-
énak vall, egy tőről fakad. A kormány 
és a szövetség közös célja olyan fiatalok 
nevelése, akik hisznek a magyarságot ezer 
éve megtartó értékekben, és „a jég hátán 
is megélnek”. Ez a cserkészközpont akár 
egyik erőcentruma is lehet annak a XXI. 
századi kereszténydemokráciának, amely 

garantálja az ember méltóságát, szabad-
ságát és biztonságát, megvédi a férfi és a 
nő egyenjogúságát, a hagyományos család-
modellt, a keresztény kultúrát, és esélyt 
ad nemzetünk fennmaradására és gyara-
podására.

2019-ben a nagykovácsi Teleki-Tisza-
kastély és környezete eredeti állapotának 
visszaállításáért az abban részt vevő építé-
szek Pro Architectura-díjat kaptak.

2020-ban a szövetség a Lechner Ödön 
Ingatlanfejlesztési Programban újabb 
forrást nyert a kastélypark és oda nem 
illő épületeinek felújítására, olyan funk-
cióval való ellátására, amely bevételei-
vel biztosítani tudja a kastély, a csa-
tolt épületek és a park karbantartását, 
fenntartását 15-20 év távlatában is.  
A bruttó 393 millió forintos forrás csak 
tervezésre szól és megosztva kapta a 
Cserkészszövetség nagykovácsi, kecske-
méti és miskolci telephelye. 

Az ingatlan három pontján fejlesztené-
nek, jellemzően a már évtizedek óta ott 
álló, elöregedett épületek megújításával:
1. a kastély mellett egy 50 szobás hotel

épül egy jelenleg matracszállásként 
működő, gazdaságosan fel nem újít-
ható épület helyén. A műemlékkas-
télyhoz építészetileg és színvonalában 
is illeszkedőbb, örökségvédelmi 
szempontból megfelelőbb épületet a 

kastély szolgáltatásait igénybe 
vevők használnák szállásként. 
Ide tartozik a torony főként belső 
felújítása is, amely a környéken 
lakók egy javaslatát elfogadva 
többszintes toronyszállás lesz. 
A tó nagyobb területet kap, a 
park megújul. A sétálóutakat az 
eredeti elrendezés szerint vissza-
állítanák, amennyire még lehet. 
Eredetileg a kastélyból a kápol-
náig el lehetett látni, de ma már 
a nem parki minőségű, elbur-
jánzott növényzet miatt egyál-
talán nem látszik. Egy szakrális 
köralakú tér is készül színpad-
dal, ahol szentmise, istentiszte-
let vagy kulturális rendezvény 
tartható. A jelenlegi faházat egy 
kerti sütögető váltja fel raktárhe-
lyiséggel, mosdóval. 
A Magyar Közút a leendő kör-
forgalomhoz kéri a bejárati kapu 
áthelyezését, hogy a kihajtás biz-
tonságosabb legyen. Ez az ottani 
erdőfolt erőteljes megritkításával 
járna. 

2.  A jelenlegi szolgálati lakások 
három épületét elbontanák az 
állapotuk és veszélyes anyag-
tartalmuk miatt. Helyükre két 
épületben tizenöt 30-50 m2-es 
szolgálati lakás épül garázzsal. 
Az önkormányzat már jelezte, 
hogy a helyi oktatási-neve-
lési intézményekbe szükséges 
pedagóguslétszámot könnyebb 
lenne biztosítani, ha szolgálati 
lakást tudnának felajánlani.  
A Cserkészszövetség ezt támo-
gatja. A harmadik épület helyére 
a parkot kiszolgáló gazdasági rak-
tár kerül.
A kisállat-istállót felújítják, 

közösségi funkcióval, mosdóval, 
zuhanyzóval, csomagraktárral. 

3.  Új épületelem a park túlsó végében 
egy, az árkon átívelő, köralakú pavilon. 
A fák közé besimuló épületrészeket 
kerengő köti össze. Alul bringapont, 
kávézó, kisiskola, cserkészotthon, elő-
adóterem, találkozási pont, felül cso-
portos matracszállás. Érdemi fakivágást 
csak itt terveznek, amely fő szabály 
szerint az értékesebb fák megtartását 
és a vadon benőtt fák ritkítását jelenti. 

Fejlesztések a nagykovácsi  
Tisza-kastély területén
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A tervezés 2020-ban megkezdődött, az 
önkormányzat főépítészével egyeztetve. 
2020 novemberében a kétéves tervezési 
folyamat akkori állásáról a képviselő-tes-
tületet is tájékoztatták. 2021. márciusi 
lejárattal az önkormányzattal együttmű-
ködési megállapodást is kötöttek a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ) egyes eleme-
inek a módosítására, melyet a testület 
rendelt, a cserkészszövetség fizetett és egy 
településfejlesztő dolgozott volna ki. 

A település és a szövetség között az 
együttműködés példaértékűnek tekint-
hető, hiszen mindkét fél 
a helyi közösség igényeit 
tartja szem előtt: a kastély-
parkot a falu Varázskastély 
című rendezvényének a 
szövetség ingyen engedte 
át, a park szolgálati laká-
saiban helyi pedagógusok 
lakhatnának, a helyi szabá-
lyozás szerinti kerékpárutat 
a szövetség megépítené, de 
közösen egyeztetnek a kör-
forgalom megépítéséről is.

2021 áprilisában a szö-
vetség benyújtotta a ter-
vezési folyamat részeként 
elkészült előzetes vizs-
gálati dokumentumcso-
magot a Pest Megyei 
Kormányhivatalnak, amely 
a szakhatóságokkal egyez-
tetve, Nagykovácsi önkor-
mányzatát is tájékoztatva, 
a beérkezett javaslatok 
alapján várhatóan módosí-
tásokat eszközöl. 

Az együttműködés gépe-
zetébe itt került porszem, 
melynek tisztázására ez 
az írás nem vállalkozik. 
Annyi azonban bizonyos, 
hogy ennél a pontnál vált 
érzékelhetővé a helyi és az 
országos ellenzéki politika 
beavatkozása az esemé-
nyekbe. Tekintetbe véve  
azt az eddig megismert 
ellenzéki hozzáállást, 
amellyel számos nemzeti 
büszkeségre okot adó vál-
lalkozást támadnak, legyen 
az olimpia, atlétikai VB, 
Puskás Aréna, Városliget, 
budai vár, augusztus 20-i 
tűzijáték, eucharisztikus 
kongresszus, vagy csak 
éppen a budapest-balatoni 
kerékpárút biatorbágyi 
szakasza, a Tisza-kastély 
fejlesztésében felelősséget viselő résztve-
vőknek a józanságára és együttműködő 
készségére van leginkább szüksége a helyi 
közösségnek.

Lapunk kérdésére Kiszelné Mohos 
Katalin polgármester elmondta, hogy 
az önkormányzat az előzetes vizsgálati 
dokumentáció alapján kifogásolta, hogy 
a tervek nem felelnek meg a helyi építési 
előírásoknak, nem vizsgálták a környe-

zeti, forgalomtechnikai és a már most is 
szűkös közműkapacitásra gyakorolt hatá-
sát. Túlméretezettnek érzi a beruházást, 
különösen az előzetes dokumentációban 
megjelölt 276 fa kivágását a tízhektáros 
területen. Az önkormányzat elérhetővé 
tette a honlapján az összes rendelkezé-
sére álló dokumentumot, és augusztus 
31-i határidővel kérdőíves lakossági 
konzultációt hirdetett meg.  A polgármester 
egyeztetést kezdeményezett Szórád Előd 
projektvezetővel, a Cserkészingatlanok 
Nonprofit Kft. vezetőjével is. 

Horváth Domokos, a Magyar 
Cserkészszövetség országos elnöke és 
Szórád Előd projektvezető lapunknak 
elmondta, hogy a fejlemények után várják 
az önkormányzat lakossági konzultáció-
jának az eredményét. Folytatják egyez-
tetéseiket a lakossággal, a Kastélypark-
kerekasztalt, amelyen a helyi civil 
szervezetek, a polgármester, a jegyző és a 
képviselő-testület is részt vesz. Az ötlete-

ket begyűjtik, mérlegelik, s a saját elképze-
léseikkel összevetve döntenek a továbblé-
pésről, az esetleges változtatásokról.

A terület a cserkészek tulajdona, de 
egyeztetésre nyitottak a jogszabályok adta 
kereteken belül, mert fontosnak tartják, 
hogy a helyi lakosok is elégedettek legye-
nek. Az azonban az ő felelősségük, hogy a 
tervezett beruházást gazdasági számítások 
alapozzák meg és fenntartható legyen nem 
csak a működésre és a karbantartásra, de a 
jóléti kiadásokra vonatkozóan is. A jóléti 
szolgáltatásokat, mint például a kastély-

park közcélú megnyitása, csak 
akkor tudják biztosítani, ha 
olyan beruházás is kíséri, amely 
annak a költségeit hosszútávon 
is kitermeli. 

Eredetileg a parkban sok-
kal kevesebb és értékesebb 
fák voltak. Az elmúlt 70-80 
évben a park növényzete elva-
dult, túlburjánzott, s az ere-
deti parki elemek nyomtalanul 
eltűntek. A kastélyrekonstruk-
ciót is fakivágások kísérték, 
mert a fák teljesen benőtték 
az épületet. Az építkezés után 
száz értékes fajtát ültettek.  
Az értékes növényeknek az 
elburjánzások miatt egyre keve-
sebb élettér jut, ami a minősé-
gük rovására megy. A tervezett 
fakivágások zöme az invazív, 
tájidegen, beteg, veszélyes álla-
potú, a helyi építési szabályzat 
szerint is kerülendő fajtákra és 
az értékes ősfák életterét szű-
kítő fák kivágására vonatkozik.  
A 276-os szám a tavaszi, előzetes 
dokumentációban szerepelt, s az 
azóta beérkező, megalapozott 
észrevételek figyelembevételével 
a projektvezető állítása szerint 

ez a szám már most a töredékére csök-
kent.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és 
Külügyminisz-térium államtitkára még 
május közepén a polgármestertől és a 
cserkészektől azt kérte, hogy a lakók bevo-
násával kezdjenek egyeztetéseket, álla-
podjanak meg, s azt a kormány támogatni 
fogja.      Koós Hutás Katalin

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

de nem feltétel
- B-kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat

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

országos hálózat biztos háttere
- versenyképes jövedelem
- prémiumok

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

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

  

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,   

felvágottak

16

Metál-Sheet Kft.
+36 30 857 0477 | +36 30 985 4214 | +36 30 636 3737 | +36 30 421 1551 | +36 30 646 7847
www.metal-sheet.hu | ertekesites@metal-sheet.hu

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

TRAPÉZLEMEZEK 
�����������������������������

CSEREPESLEMEZ 
�����������������

PIR, PUR, EPS �� ÁSVÁNYGYAPOT 
�������������������������������������

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés

 2071 Páty, Kovács Imre utca 7.

Nyitva tartás
K, Sz, Cs, P: 7-18

Szo 7-13 
h, v: zárva

0623/343-324

kézmíves házi füstölt termékek
 családias környezetben

- Tőkehús
- Baromfi
- Házi zsír

- Disznósajt
- Tepertőkrém
- Grillkolbász

- Szalámik, felvágottak
- Friss tepertő
- Grillhúsok

Vízlágyítóba sótabletta 

25kg/zsák 2.100 Ft

Iranytu 2014 majus 16old.indd   16Iranytu 2014 majus 16old.indd   16 2014.05.02.   9:522014.05.02.   9:52

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.600 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

GRILLHÚSOK, FRISS TEPERTŐ
GRILLKOLBÁSZ, PULYKÁBÓL
KACSÁBÓL, SERTÉSBŐL
KACSAHÚS-PÁSTÉTOM

a Telki úton az első utca balra

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

            H-P 7.00-18.00  |  K, Cs 7.30 -13.00, 15-18.00

Tel.: 451-138
E-mail: korosimiklos1@gmail.com 

Belsõ udvari parkoló!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók  
vegytisztítása, mosása

¡ függönyök, drapériák leszedése 

¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése  
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 
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Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ
2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint
Szerződések készítése, peres eljárások képviselete

Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

www.binobruno.com

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

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

Molnár kőfaragás
– 25 éve Budakeszin –

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

 
 
 
 

 

 
 

 
! 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

TOMAÉP Í TŐK 
KŐMŰVES MUNKÁK

• gépi vakolás
•  külső hőszigetelésrendszer kivitelezése
• belső lakásfelújítás generálba
• kerítésépítések
• térkövezés – térburkolat
• estrichbetonozás
• gipszkartonozás, szárazépítés
• épületek bontása +36-70-396-5016

tomaepitok.hu

KAPCSOLAT: 
Toma János Tamás

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 



Magasan képzett
szakorvosok az Ön

egészségéért!

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

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


