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Templomépítés

6. oldal
Elhunyt Albert Gábor  

6. oldal
Újabb áruház épül

11. oldal
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Április 8-án választunk
Április 8-ra írta ki az országgyűlési képviselők választását Áder János köztársasági elnök, a 
választás kitűzésével azonban hivatalosan még nem kezdődött meg a kampány, mert az a 
választást megelőző 50. napon, azaz február 17-én indul. A jogszabályok szerint ez a legkorábbi 
lehetséges időpont a választás megtartására.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS MENETRENDJE
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek: voksolhatnak arra, kit szeret-
nének az egyéni választókerületükben (országosan 106) képviselőnek, a másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról 
melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.

Azok, akik kérték a helyi választási irodától, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson, nem pártlistára, 
hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak. A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a nagykövetségeken és konzulátusokon szavaz-
hatnak.

Azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, regisztráció után levélben adhatják le voksukat, 
de csak az országos pártlistára szavazhatnak.

Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt indulhat jelöltként, akit a választókerületben legalább ötszáz választó-
polgár ajánlott. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek MÁRCIUS 5-IG kell összegyűj-
teniük az induláshoz szükséges számú ajánlást.

Országos pártlistát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben 
önálló jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópol-
gárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat MÁRCIUS 6-IG kell bejelenteni 
a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB). Az országos listát állító pártok és nemzetiségi önkormányzatok delegáltat küldhetnek az 
NVB-be.

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot (relatív többség) kapta. 
Azok a szavazatok, amelyeket egyéni mandátumszerzéshez nem számítanak be, töredékszavazatnak minősülnek, ezeket az országos 
pártlistás mandátumok kiosztásánál veszik figyelembe. Töredékszavazatnak minősül a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely 
már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak 
kivonása után fennmaradó szavazatszám.

Az országos listáról kiadható mandátumoknál figyelembe veszik az egyéni választókerületi töredékszavazatokat, valamint a 
pártlistára leadott voksokat.

Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább 
öt százalékát nem érte el (öt százalékos küszöb), valamint az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél 
több párt által állított közös pártlista esetén a 15 százalékot.

 AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS HATÁRIDŐI
Az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően. E szerint a mintegy 7,9 millió, magyarországi lakóhellyel 
rendelkező választásra jogosultnak FEBRUÁR 9. UTÁN kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem 
kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz FEBRUÁR 17-ÉN indul, ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható 
és elszámolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni.

Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz választókerületben lakó választópolgár ajánlása 
szükséges, a jelöltek MÁRCIUS 5-IG gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Az ajánlásokat a választókerületi választási bizott-
ságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló 
jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetségi választópolgárként szereplő 
választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat legkésőbb MÁRCIUS 6-ÁN kell bejelenteni a 
Nemzeti Választási Bizottságnál.

Az idei országgyűlési választáson – ahogyan a 2014-es parlamenti választáson is – szavazhatnak a nem magyarországi lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgárok is, nekik MÁRCIUS 24-IG kell felvetetniük magukat a központi névjegyzékbe a Nemzeti 
Választási Irodánál (NVI).

A külhoni választópolgároknak a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően eljuttatja a szavazási levélcsomagot, 
a választó pedig a szavazatát tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy a magyarországi 
szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig 
levélben juttatja el az NVI-hez, ebben az esetben a szavazatnak ÁPRILIS 7-ÉN ÉJFÉLIG meg kell érkeznie.

A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, 
ha a helyi jegyzőnél március 31-ig, nagyszombatig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, ÁPRILIS 6-IG 
kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a választott településen is az 
eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.

Várhatóan a választás éjszakáján már előzetes eredményt közöl majd az NVI, de a választás jogi eredményét csak a külföldön 
leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg: az egyéni 
választókerületek eredményét legkésőbb ÁPRILIS 14-ÉN, a választás országos eredményét pedig ÁPRILIS 27-ÉN.

Az új Országgyűlésnek legkésőbb MÁJUS 8-IG kell megalakulnia. 

Választás 2018
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Pest megyei hírek

Az összesen hatmilliárd forintos támogatás 
(60 projekt, 58 településen) célja az 
egészségügyi alapellátó-rendszer infra-
strukturális fejlesztése, az intézmények 
szolgáltatásainak korszerűsítése, a hozzá-
férés egyenlőtlenségeinek mérséklése. A 
felhívásra Pest megyei települési önkor-
mányzatok pályázhattak, a település 
adóerő-képességétől függően 85-95%-os 
támogatási intenzitás mellett.

A legnagyobb értékű beruházások 
Csömör, Galgamácsa, Göd, Perbál, Pécel, 
Sülysáp, Szigetszentmiklós településeken 
valósulnak meg. Huszonegy telepü-
lésen (Alsónémedi, Csömör, Dabas, 
Dánszentmiklós, Dömsöd, Felsőpakony, 
Galgamácsa, Göd, Kosd, Maglód, 
Mogyoród, Monorierdő, Nagykáta, 
Nyársapát, Őrbottyán, Pécel, Rád, 
Sülysáp, Szigethalom, Szigetszentmiklós, 
Telki) épül új rendelő vagy egészségház.

A budakeszi járás településeit érintő 
beruházások:
– Perbálon új egészségközpont létesül 
kétszáz millió forint pályázati forrásból, 
amely egy helyre koncentrálja az egész-
ségügyi alapellátást a településen.
–  Telki 172 810 374 Ft-ból új, teljes 

egészében önkormányzati tulajdonú 
egészségházat építhet, így az egész-
ségügyi alapellátási szolgáltatók egy 
épületbe kerülhetnek.

–  Zsámbék egészségházát korszerűsítik, 
felújítják és az eszközkészletét 124 750 
754 Ft-ból bővítik.

–  Budaörs 70 935 736 Ft-ot kapott a Lévai 
utcai orvosi rendelőre. Új egészségköz-
pontot alakítanak ki, egy telken létre-
hozva a házi gyermekorvosi rendelőt, a 
védőnői szolgálatot és külön épületben a 
háziorvosi szolgálatot.

forrás: Pest megye önkormányzata

Az M0-nak minél előbb 
össze kell záródnia

Az M0 és az M10-ről egyez-
tetett Hanzelik Gábor (Leányvár), 
Szente Kálmán (Solymár), Küller 
János (Pilisborosjenő), Farkas 
András (Piliscsaba), Bányai József 
(Pilisjászfalu), Poppréné Révay 
Gyöngyi (Pilisszentiván) polgármes-
terek, Pándi Gábor (Pilisvörösvár) 
alpolgármester, Hadházy Sándor és 
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő részvételével november 
24-én.

A Pilisvörösváron a Tegyünk Együtt 
Vörösvárért Egyesület szervezésében 
megtartott kerekasztal-beszélgetésen 
a varkapuinfo.hu tudósítása szerint 
elhangzott, hogy a szakértők az M0 autóút 
északi szakaszának megépülésével az egész 
térségben drasztikus forgalomnövekedést 
valószínűsítenek, ami számítások szerint 
Pilisvörösvár és a solymári Auchan között 
50%-os emelkedést is jelenthet, miután 
a Zsámbéki-medencéből is érkeznének 
autósok, ahogy a Pilisvörösvár-Csobánka-
Pomáz útvonal is áthelyeződne az M0 
új szakaszának irányába. Ha azonban az 
M0 megépítéséhez hozzá lehetne rendelni 
az M10 Pilisvörösvárig tartó szakaszát, 

Hatvan szakrendelő épül 
vagy újul meg a megyében

Cseh László lett a 
megye díszpolgára

1999 óta december 4. megyenap 
annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt 
vármegyét 358 éve, 1659. december 
4-én alapították. E napon adják át 
a megyei díjakat, közük a megyei 
díszpolgári címet. 

2018-ban  a megye díszpolgára Cseh 
László (Halásztelek) lett kimagasló 
sportolói eredményei és közéleti 
tevékenysége elismeréséül. Cseh László 
olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok, százszoros magyar bajnok 
úszó.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet 
adományozott Prof. Dr. Vörösmarthy 
Dánielnek (Budakeszi) több évtizedes 
gyógyító tevékenysége elismeréséül.

Prof. Dr. Vörösmarthy Dániel egyedülálló 
módon 62 évig gyógyított, 86 éves koráig 
rendelt a Szent Rókus Kórházban, mint 
szemorvos. Nemzetközileg is elismert, a 
világon a legnagyobb sikeres szemműtét 
számmal rendelkező hályogsebész, aki 
úgy érezte, hogy itthon  a helye, és ebben 
az országban szeretne az orvostudomány 
szolgálatában állni.

Pest Megye Közgyűlése Év Tűzoltója 
díjat adományozott Hodut Jánosnak 
(Budaörs) az emberek életét és vagyoni 
biztonságát fenyegető helyzetekben 
mutatott helytállásáért.

Hodut János 25 évig hivatásos tűzoltó 
volt, majd 1999-től a Budaörsi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület parancsnoka lett. 

Energiahatékonyság és 
szolgáltató modell 

a kormányhivatalokban
Évente több tízmillió forint 
költségmegtakarítást hoz a Pest Megyei 
Kormányhivatalban 2016 és 2018 
között megvalósuló, 1,44 milliárd 
forintos energiahatékonysági fejlesztés. 
A kormányhivatal 26 középületén 
homlokzati és padlásfödém-hőszigete-
léseket, nyílászáró-cseréket, gépészeti 
felújításokat végeznek és napele-
meket telepítenek 2018. június 30-ig.

A Pest Megyei Kormányhivatal 
vezette konzorcium a Széchenyi 2020 
programban 2,9 milliárd forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást 
kap az adminisztratív terhek csökkentése 
címén az államigazgatás szervezetrendsze-
rének további egyszerűsítésére, működési 
hatékonyságának növelésére, a párhu-
zamos feladatellátás megszüntetésére, az 
ügyintézés és az eljárások átfutási idejének 
és költségeinek csökkentésére, valamint az 
ügyfélközpontú közigazgatási szemlélet 
megerősítésére a költséghatékonyan és 
szervezetten működő szolgáltató állam 
kialakításához. A teljesítési határidő 
2018. december 31.

méghozzá egy Piliscsaba és Pilisvörösvár 
között húzódó bekötőúttal, akkor teher-
mentesíteni lehetne a járási központot. Ez  
a megoldás azonban Tinnyén és Piliscsabán 
okozna drasztikus forgalomnövekedést.
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő a megbeszélésen több problémát 
is felvetett, amely a Zsámbéki-medencét 
érinti. Ennek középpontjában is az áll, 
hogy az M0 autóút északi szektorának 
megépülése után egyértelmű forgalom-
növekedés várható Zsámbékon, Tökön, 
Perbálon, Tinnyén és Piliscsabán. 
Pozitívumként jegyezte meg ugyanakkor, 
hogy a nyugati szektor építése várhatóan 
2022-ben elkezdődhet, a körgyűrű össze-
záródása pedig nagy előrelépést jelentene. 
Mint mondta, nem egyedüli probléma az 
agglomerációban, hogy egy településen 
néhány tízezres forgalom halad át egy nap 
alatt, ez Budakeszin is komoly gond. 
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A vándortáborozás célja, hogy közvetlen 
élményeken keresztül ismertesse meg 
Magyarország természeti és kultu-
rális értékeit a fiatalokkal. A kormány 
támogatásával kialakított útvonalakon 
iskolák, civil szervezetek vagy egyházi 
közösségek szervezésében fiatalok ezrei 
járhatják be az ország legszebb részeit 
az Őrségtől a Dunakanyaron át a Felső-
Tisza-vidékig.

A VÁNDORTÁBOR PROGRAM 
2018-BAN:

•  14 útvonalon – 5 erdei, 5 vízi, 3 
kerékpáros és 1 kombinált vízi-kerék-
páros - indulnak a vándortáborok az 
Országos Erdészeti Egyesület, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
szervezésében.

•  Idén 10 000 diák mehet vándortábo-
rozásra, egységesen 21 000 forintos 
részvételi díjért.

•  Folytatódik a kísérő pedagógusok 
továbbképzése, a tavaszi keret ezer fő. 
2017-ben már 500 pedagógus végezte el 
sikeresen a vándortábor-vezető képzést, 
akik a táboroztatásért külön díjazásban 
részesülnek.

•  A kerékpáros és vízi vándortáborokban 
a Program biztosítja a résztvevő gyere-
keknek a megfelelő bicikliket, hajókat 
és a túrázáshoz szükséges további felsze-
reléseket.

A http://www.vandortabor.hu honlapon 
keresztül már lehet jelentkezni a vízi 
és erdei vándortáborokra, míg a kerék-
páros útvonalakra február 1-jén nyílt 
meg a regisztráció. Ugyanekkor kezdődik 
a jelentkezés a gyalogos és kerékpáros 
vándortábor-vezető pedagógus tovább-
képzés tavaszi időszakára.

A Vándortábor Programot a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért 
Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja.

Lehet jelentkezni a VándortáborbaBefogják és elviszik 
a vaddisznókat

Tavaly a Pilisi Parkerdő Zrt. szakem-
berei a főváros környékén több 
mint száz vaddisznót fogtak be, és 
szállítottak távolabbi erdőkbe, hogy 
csökkentsék a létszámukat a lakott 
területekhez közeli erdőkben. Több 
állatot nyomkövetővel is elláttak. 
Sajnos sok helyen megrongálják 
a befogókat, így a szakemberek a 
lakosság segítségét is kérik.

„Elég, ha valaki becsukja az élesített 
csapda ajtaját, és máris hetek munkája 
veszett kárba” – nyilatkozta Kovács Ferenc 
erdőgondnok. „Van, amikor szétszedik 
a ketrec elemeit vagy tönkreteszik az 
ajtó zárszerkezetét. Komoly nehézséget 
jelentenek a póráz nélkül szabadon 
engedett kutyák, melyek gyorsan megta-
lálják a befogóban lévő vaddisznókat, 
és támadásukkal, ugatásukkal komoly 
stresszt okoznak az egyébként is szokatlan 
helyzetben lévő állatoknak.”

A szakemberek ezért az erdőjárók és a 
lakosság segítségét kérik a módszer sikeres 
alkalmazása érdekében. „Ha a főváros 
környéki erdőkben 9-10 négyzetméteres, 
egy méter magas ketrecet találnak, aminek 
a környékén többnyire kukoricát szórtak a 
földre, akkor kerüljék el a helyszínt, hogy 
ne riasszák el az állatokat. Ugyanezért 
fontos, hogy a kutyákat az erdőterületen 
minden esetben pórázon sétáltassák” – 
javasolja a szakember.

A Budakeszi Vadaspark népszerű termé-
szetismereti programjai januártól már 
közvetlenül az óvodákban is elérhetőek. 
Az óvodások így saját környezetükben, 
játszva tanulhatnak az otthoni állattar-
tásról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a 
vadon élő állatok legjellemzőbb tulajdon-
ságairól és az erdészek több évszázados 
múltat felölelő munkájáról. Előzetes egyez-

tetéssel a vadaspark kézből nevelt állatait 
is élőben mutatják be a szakemberek, mint 
például a muflont, a nyestet és a pelét.

A csoportfoglalkozás 45 perc, ára 
200 Ft/gyermek (+12.500 Ft egyszeri 
kiszállási díj), egy óvodás csoport létszáma 
pedig maximum 25 fő lehet. Bővebb 
felvilágosítás Mészárosné Kiss Boglárkától 
a kiss.boglarka@bkvp.hu címen kérhető.

Mit tegyünk, 
ha rókát látunk?

Senki ne ijedjen meg, ha lakott 
területen rókát lát, de kerülje az állattal 
való közvetlen érintkezést – hívja fel 
a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH). A rókával, 
akár egészségesnek tűnik, akár betegnek, 
minden kontaktust kerülni kell, azaz tilos 
megfogni. Ha az állat hagyja magát néhány 
lépésre megközelíteni, vagy támadó 
magatartást mutat, hívja a NÉBIH zöld 
számát: +36 80 263 244!

A hulladékot megfelelően zártan kell 
tárolni, hogy ne vonzza oda a rágcsá-
lókat és a rókákat, a húsevő háziállata-
inkat (kutya, macska) pedig rendszeresen 
oltatni kell veszettség ellen. 

forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Az új attrakció a nagy múltú hazai 
vadgazdálkodás hagyományának és az 
örökerdő-gazdálkodásban betöltött szere-
pének formabontó bemutatása. Játszva 
ismerteti a vadászati kultúrát, betekintést 
ad a vadászati módszerekbe, az erdészek-
vadászok képviselte tudásba. Ismereteket 
szerezhetünk a vadászat történelméről, 
kulturális és művészeti vonatkozásairól 

Óvodás programot indítanak

és a vadászkutyák speciális fajtáiról is. 
Az interaktív, minden érzékszervet 
„megdolgoztató” információs táblák 
segítenek belelátni a vadgazdálkodás 
nagyközönség előtt eddig ismeretlenebb 
titkaiba, és abba a több évszázados 
munkába, amit a vadászati szakemberek 
a magyar kultúra szerves részeként 
végeznek.

Vadászati tanösvény a Vadasparkban
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Budakesziről indult az országos rendezvény

A Soros György alapította Nyílt 
Társadalom Alapítvány új programot 
indított: korábban megjelentetett terve 
végrehajtására bevándorlás-szervező 
irodákat akar nyitni a magyar városokban 
és több százezer dollárt oszt szét, hogy 
felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv 
valamennyi településre, így Budakeszire is 
rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerül 
a mindennapok biztonsága. Az alapítvány 
célja nyílt szerepvállalás a választási 
kampányban, csak nem politikai pártként 
szerveződve, hanem civil szervezetek 
tevékenységét színlelve.  Nem enged-
hetjük meg, hogy városunk nyugalmát, 
fejlődését bárki és bármilyen szervezet 
megzavarja és a város sorsát, a budakeszi 
polgárok ügyeit mások döntsék el. Ezt 
mindenkinek tiszteletben kell tartania. 

Budakeszi önkormányzatának 
képviselő-testülete ezért kijelenti, hogy 
értéknek tekinti a budakeszi civil társa-
dalmat, amelynek kiemelt jogvédelmet 
biztosít és elutasít minden olyan 
törekvést, amely külső eszközökkel ennek 
megbontására törekszik. A Soros-tervet, 
az illegális bevándorlást és a bevándorlás-
szervező irodák létrehozását, működését 
elutasítja. Egyben felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az állásfoglalásról a Megyei 
Jogú Városok Szövetségét tájékoztassa.

(2018. január 25-i testületi ülés: 7 igen, 
1 tartózkodás és 1 nem szavazat)

(x)

ÁLLÁSFOGLALÁS

Ágyúdörgéssel indult  az idei 
Kultúrházak éjjel-nappal országos 
rendezvénysorozat. A február 2-i 
országos megnyitó házigazdája a 
budakeszi Erkel Ferenc Művelődési 
Központ volt, 3-án Székesfehérvárra, 
4-én Hidasnémetire vetült a reflek-
torfény.

A Magyar Népművelők Egyesülete 
rendezvényét az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
A fővédnök Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere volt. 
A fő tematikája idén: Helyben van 
a sokszínűség!

Budakeszin, az országos meg-
nyitón az 1948-49 szabad-
ságharc egyik csatajelenetét, 
Buda visszafoglalását a Budai 
2. honvédzászlóalj és a Veresegyházi 
Katonai Hagyományőrző Egyesület 
tagjai idézték meg. Az ágyúdör-
géssel és puskaropogással fűsze-
rezett összecsapás végén az 
újdonsült tüzér, Novák Péter, az idei 
rendezvény jószolgálati nagykövete-
védnöke az ágyú elsütésével indította 
útjára a 12. Kultúrházak éjjel-nappal 
országos rendezvénysorozatot.

A hivatalos megnyitót dr. Hoppál Péter, 
az Emberi Erőforrások Minisztérium 
kultúráért felelős államtitkára köszöntője 
jelentette. Beszédében kiemelte: Az elvet, 
hogy közösségekben éljük meg identi-
tásunkat, jól szolgálják a kultúrházak, 
hiszen Magyarországon 63,5 millió ember 
veszi igénybe a kultúrházak szolgáltatásait 
egy évben.

Novák Péter az előadóművészek 
üzenetét: szükségük van a művelődési 
házakra, hogy a produkcióikat bemutat-
hassák. Újító javaslatát is bejelentette: a 
művelődési házak szövetségének együtt-

működésével egy országos 
kultúrházi bérletrendszer beveze-
tését tervezik, amellyel az ifjú 
tehetségek és előadások körbejár-
hatnák az országot. „Mert lehet 
kultúra nélkül élni, de semmi 
értelme”. A budakeszi művelődési 
központban három helyszínen 
zajlottak a rendezvények. 
Az intézmény körüli közösségi 
téren gasztronómiai bemutatók, 
térdöngölő sokadalom, íjász-
bemutató és tűzgyújtás szóra-

koztatta az érdeklődőket. A szabadtéri 
színpad mellett december óta működő 
jégpályán és a művelődési központban 
nyitott foglalkozásokkal várták a vendé-
geket. A napot maszkabállal zárták. 
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Új köntösben 
az általános iskola

Elkészült a Széchenyi István Általános 
Iskola energetikai felújítása. A 101,5 millió 
forintos beruházás keretében a homlokzat 
hőszigetelték és a külső nyílászárókat az 
energetikai követelményeknek megfelelő 
típusúra cserélték ki a VivaPalazzo Kft. 
kivitelezésében.

Milliárdos fejlesztés 
a Kert és a Domb utca 

csomópontjában
Január 11-én lakossági kérésre tájékoztató 
fórumot tartott az önkormányzat a 
Szivárvány Óvodában a Kert, az Akácfa, 
a Patak és a Domb utca lakóinak a terület 
fejlesztéséről annak kapcsán, hogy a Tímár 
Vaskereskedés és az Egyesült Acél Kft. 
eladta a területét a Lidlnek, amely így egy 
1200 m2-es áruházzá építi át az ott álló 
csarnokot. A Lidl és Budakeszi önkormány-
zatának megállapodása szerint az áruház 
háromszáz millió forintos hozzájárulást fizet 
a városnak a Kert utca környéki közterületek 
fejlesztésére. Ehhez adódnak a több éves 
önkormányzati előkészítő munka eredmé-
nyeként elnyert és a még elbírálás alatt álló 
pályázatok, melyek összesen 1,2 milliárd 
forintot tesznek ki. A fejlesztések többsége 
két éven belül megvalósul. (Lapunk részletes 
beszámolója a 11. oldalon – szerk.)

Nyolcmilliós 
óvodai eszközbeszerzés 

A Budakeszi Pitypang Sport Óvoda 
eszköz-állományának bővítésére Budakeszi 
önkormányzata 8,4 millió forintos uniós 
támogatást nyert, melyet a régi hat csoport-
szoba eszközparkjának bővítésére, cseréjére 
és a két új csoportszobához az előírások 
szerinti, de hiányzó eszközök beszerzésére 
költöttek. 

Négy évszak Budakeszin
Fotópályázatot hirdet Budakeszi önkor-
mányzata a település épített és természetes 
környezeti, kulturális értékeinek, esemé-
nyeinek, hagyományainak, maradandó 
értékeinek, a lakók mindennapi életének 
bemutatására. A téli-tavaszi képek beadási 
határideje 2018. május 14., a nyári-őszi 
képeké 2018. november 22. 16 óra.

A pályázat részletei az www.varoshaza-
budakeszi.hu oldalon olvashatók.
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Nyolc csapat, nyolc disznó…
… héttagú zsűri, egy óriás sörsátor, 
élőzene, sváb ínyencségek, levesek 
és sültek! A disznóvágáshoz 
ideális, napsütéses fagyos időben 
rendezte meg Budakeszi Német 
Önkormányzata hagyományos, 
negyedik disznótorát Dunabogdány, 
Dunaharaszti, Svábhegy, Taksony, 
Újhartyán, Törökbálint, Vecsés és 
Budakeszi német hagyományőr-
zőinek részvételével.

A rendezvény fővédnökségét Soltész 
Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztérium egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkára vállalta, akit a helyszínen 
Tircsi Richárd, az államtitkárság főosz-
tályvezetője képviselt. Megjelent még 
dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet, a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztoshelyettes, Ritter 
Imre német nemzetiségi szószóló, Heinek 
Ottó, a Német Országos Önkormányzat 
elnöke, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő és Budakeszi testvérvárosa, 
Westenholz hat fős delegációja.

A szervezők becslése szerint 3000-3500 
főt vendégül látó, zenével és táncbemuta-
tókkal fűszerezett disznótoron a látogatók 
kóstolójegy ellenében próbálhatták ki a 
folyamatosan készülő „disznóságokat”. 

A hét tagú zsűri (Kreisz László elnök, 
Taksony polgármestere, dr. Pallós László, 

a Nébih igazgató-helyettese, Franke 
László, Oscar-díjas szakács, Czirok 
Gusztáv, Rózsa Szabolcs, Herceghalom, 
Pakó Károly, Solymár és Schrotti János, a 
Budakeszi Német Önkormányzat elnöke) 
értékelte a csapatok munkáját.

•  A legfinomabb levest (orjaleves) 
Budakeszi csapata készítette.

•  A legfinomabb sült a törökbálintiak 
konyhájából került ki.

•  A legjobb böllérrel a taksonyiak 
érkeztek.

•  A legsokoldalúbb csapat a svábhe-
gyieké volt.

•   leghagyományőrzőbb csapatnak a 
dunaharasztiak bizonyultak. 

A vándordíjat végül Budakeszi csapata 
nyerte el. Nem először: 2016-ban egyszer 
már győzedelmeskedtek. 2015-ben Duna-
bogdány, 2017-ben Svábhegy nyerte a 
versenyt.                                    kohuka

Elhunyt 
Albert Gábor író

2018. január 4-én kísérték utolsó 
útjára Albert Gábor Kossuth-díjas 
írót, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagját, 2017. augusztus 20. óta 
Budakeszi díszpolgárát a Farkasréti 
temetőben. 

Hoppál Péter, az EMMI kultúráért 
felelős államtitkára búcsúbeszédében 
hangsúlyozta: „az Albert Gábort munkára 
sarkalló feladatok fontos közös eredője 
volt, hogy hajtóerejüket soha nem egyetlen 
ember érdeke, kíváncsisága motiválta, 
hanem az egész nemzeté. Nemzetféltő, 
nemzetépítő, a magyar kultúra egyetemes 
értékeit szolgáló munkásságában, 
művészetében hűen követte az előtte járó 
legnagyobbakat. Az igazság hangjának 
megszólaltatásáért vállalta a fárasztó 
munkát, a meg nem értettséget, még az 
elhallgattatást is.”

Munkásságát József Attila-díjjal, a 
Magyar Érdemrend lovag-, majd tiszti 
keresztjével ismerték el, 2015-ben 
Kossuth-díjat kapott. 2003-ban Péterfy 
Vilmos-díjjal, Arany János-díjjal, tavaly 
pedig Berzsenyi Dániel-díjjal és Magyar 
Örökség díjjal tüntették ki.  

A december 8-án, életének 88. évében 
elhunyt Albert Gábort mintegy kétszázan, 
családtagjai, rokonai, barátai, pálya-
társai és tisztelői kísérték utolsó útjára. 
A Magyar Művészeti Akadémia saját 
halottjának tekintette.

A gyülekezet november 29-én gyertya-
fényes szabadtéri istentiszteleten 
helyezte el épülő temploma alapkövét 
a Márity utcában a MOL-kút és a 
Spar-parkoló közötti téren. Igét 
hirdetett dr. Fabinyi Tamás, az 
Északi Egyházkerület elnökpüspöke, 
Bencze Imre, a Budai Evangélikus 
Egyházmegye esperese és Lacknerné 
Puskás Sára gyülekezeti lelkész szolgá-
latával.

A Budahegyvidéki gyülekezet szórvá-
nyában, majd annak leánygyülekezeteként 
élő evangélikusság 2015-ben anyaegyház-
községgé szerveződött. A Budakeszi, Páty, 
Telki, és Budajenő területén élő közösség 
eddigi istentiszteleti helyét kinőtte. Saját 
templomának építése a Magyarországi 
Evangélikus Egyház és a Magyar 
Állam támogatásával vált lehetővé. 

A templomépületet Benczúr László 
építész, a gyülekezet felügyelője tervezte. 
Az alapkőben elhelyezett kapszulába az 
okirat mellé bekerült még az Evangélikus 
Élet legutóbbi lapszáma, a 2017-es naptár, 
a reformáció emlékére az evangélikus 
egyház kiadásában megjelent 2517-es 
naptár, a leendő templom már elkészült 
vázlattervei, s a Magyar Nemzeti Bank 
tízezer forint névértékű emlékérme, 
melyet a reformáció 500. jubileumára 
bocsátottak ki.           Koós Hutás Katalin

Kisbuszt kapott 
a német önkormányzat

December 7-én Heinek Ottó, a 
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke adta át 
a Budakeszi Német Önkormányzat 
elnökének, Scrotti Jánosnak azt 
a vadonatúj, kilenc személyes Ford 
Tranzit Custom kisbuszt, melyet a 
németországi belügyminisztérium 
pályázatán nyertek.

A huszonötezer eurós beszerzés 75%-át 
a német belügyminisztérium állta a 
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatán keresztül, míg a 25%-ot 
Budakeszi Német Önkormányzata. 
A Tarkabarka-Kunterbunt óvodában 
tartott átadási ünnepségen Heinek Ottó 

Templomot építenek az evangélikusok

arra is felhívta a figyelmet, hogy míg 
korábban csak az idősellátást és az 
ételkihordást támogatták ilyen járművek 
pályázati odaítélésével, addig ma már 
bővebb hasznosításra is megnyílt a 
lehetőség, így közösségi célokra, óvodai, 
iskolai és egyesületi csoportok utazta-
tására is használható lesz a mutatós 
jármű.

Koós Hutás Katalin
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Új iskola épül Biatorbágyon
A Kormány decemberben döntött 
a Biatorbágyi Általános Iskola 
beruházásról, melyet a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program II. ütemének keretében 2017., 
2018. és 2019. években összesen 4 316 
429 000 forint központi költségvetési 
forrással támogat. Az új iskolaépületet 
a Nemzeti Sportközpontok építteti. 
A Nemzetfejlesztési Minisztérium 
bevonásával a Magyar Kormány 
2017-ben 204 801 000 forintot bizto-
sított, 2018-ban 2 048 008 000 forintot, 

2019-ben pedig 2 063 620 000 forintot. 
Csenger-Zalán  Zsolt, térségünk  ország-
gyűlési képviselője 2017. november 13-án 
rendkívüli ülésen jelentette be Biatorbágy 
képviselő-testületének, hogy a kormány 
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-
fejlesztési Program II. ütemében 
321 927 000 forint összeget biztosított 
egy biatorbágyi általános iskolai képzésre 
alapuló szakgimnázium létrehozásának, 
megépítésének előkészítésére, 2018. 
június 30-i teljesítési határidővel.

forrás: Biatorbágy önkormányzata

Tovább épül a Tópart
A válság miatt félbehagyott biatorbágyi 
Tópart-projektre, a szerkezetkész komplexum 
befejezésére az M0-M1-M7 autópályák 
határolta területen mintegy 50 milliárd 
forintot fordít a fejlesztő Útnet Építő Kft. 

A magyar tulajdonú Útnet a Lavinamix 
csoport tagjaként a korábbi fejlesztőnek 
végezte a betonozási munkálatokat, 
és felszámolási eljárás során jutott az 
ingatlan tulajdonjogához.

A 180 hektáros, tóparti területen az 
első ütemben 210 lakást adnak át 2018 
második negyedévében, valamint 15 ezer 
négyzetméternyi irodát és 5000 négyzet-
méternyi kereskedelmi létesítményt. 
A második ütemben, 2019-ig újabb 140 
lakást fejeznek be. A lakások átlagos 
négyzetméterára 505 ezer forint. A tervek 
szerint a területen nyitott és zárt parko-
lókat, kulturális és sportolási lehetősé-
geket, kávézókat, éttermeket, szállodát, 
konferenciaközpontot, valamint két 
óvodát is kialakítanak.

A megközelíthetőség érdekében a 
beruházó kiépített több saját autópálya-
lehajtót, a területen belül belső úthálózat 
épült. Budapestről, a 4-es metró kelenföldi 
végállomásától pedig közvetlen buszjárat 
közlekedik idén tavasztól a Tóparkba.  

(MTI)

Az év legeredményesebb szabad-
idősport szervezete a Viadukt SE 
Biatorbágy. Az év legjobb női felnőtt 
Pest megyei sportolója Lendvay Réka, 
a Budaörsi Diáksport Egyesület aerobik 
versenyzője.

A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy 
jogelődjei révén 1903 óta működik. 
2017-ben 11 szakosztálya volt. 
Számos országos bajnokságon értek el 
sikereket különböző sportágakban, pl. 
szkanderben, karatéban, sakkban és 
labdarúgásban. A Szkander Európa- és 

világbajnokságon, valamint világkupán 
öt arany, öt ezüst és négy bronzérmet 
nyertek. Karate Európa- és világbaj-
nokságon 2. és 3. helyezést szereztek. 
A díjat az egyesület elnöke, dr. Cserniczky 
Tamás vette át.

Lendvay Réka 2017-ben a 
Magyar Kupa döntőjének győztese, a 
X. Aerobik Európa-bajnokságon 
ezüstérmet nyert. Már több mint tíz éve 
a magyar válogatott tagjaként képviseli 
hazánkat a nemzetközi versenyeken. 
Lendvay Réka edzője: Árva Márta. 

forrás: Pest Megye Önkormányzata

A megye legjobb sportolóit köszöntötték

Az önkormányzat 2017. december 13-i 
ülésén megszavazta Budaörs csatlako-
zását az European Coalition of Cities 
Against Racism (ECCAR) szerve-
zethez. A döntést nagy vita előzte meg.

Az UNESCO 2004-ben alapította, az 
Európai Unióval együttműködő Európai 
Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen 
(ECCAR) nevű szervezetéhez való csatla-
kozás mellett Wittinghof Tamás polgár-
mester azzal érvelt, hogy a Budaörsi Tanoda 
díjazása során került kapcsolatba a város 
ezzel a szervezettel, amely szeretné, ha 

Budaörs megosztaná a jó gyakorlatot más 
városokkal is. A Budaörsi Tanoda a budaörsi 
önkormányzattal közösen október végén 
második helyezést ért el azon a pályázaton, 
melyet példaértékű roma és nem roma 
közösségi programok témakörben a legjobb 
önkormányzati gyakorlat megismerésére írt 
ki a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetséges (TÖOSZ) és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI). 
A díjátadón a tanoda legtehetségesebb 
tanulói előadták a halálra táncoltatott lány 
című holokauszt táncballadát, amelyért a 
diákok Raoul Wallenberg-díjat is kaptak.

Nagy Sándor András, a helyi Fidesz 
elnöke a Magyar Időknek azt mondta: a 
szervezet tíz pontos, a migránsok integ-
rálását célzó terve szerint a választójoggal 
nem rendelkező bevándorlókat migráns-
tanácsok felállításával juttatnák politikai 
hatalomhoz.

Az ECCAR-nek egyébként Magyar-
országon már van egy tagja, Siklósnagyfalu. 
A környező országok közül csak 
Ausztriában (Bécs és Graz) és Bosznia-
Hercegovinában (Szarajevó) van tagja.                   

(MTI/budaors.hu/Iránytű)

Migránsvédő szervezetbe jelentkeztek

Gyanús megkeresések érkeztek a 
budaörsi kormányablakhoz: több ezer 
lakcímbejelentő űrlaphoz akart jutni 
egy férfi. A TV2 Tények január 19-i 
adása szerint a dolgozók arra követ-
keztettek, választási csalásra készültek 
a Budakeszi-központú választókerü-
letben. Korábban Ungár Klára szólította 
fel Facebook-követőit, hogy jelentkez-

zenek át olyan választókerületbe, ahol 
legyőzhető a Fidesz. 

Pest megye 2. sz. választókerületében 
indítja a DK Tóth Zoltán választási 
szakértőt, itt méretteti meg magát az 
LMP miniszterelnök-jelöltje, Szél 
Bernadett is a Fidesz-KDNP jelöltjével, 
a jelenleg is országgyűlési képviselő 
Csenger-Zalán Zsolttal.

Választási csalást tervezhettekTelekértékesítési 
pályázat

Budaörs önkormányzata nyilvános 
pályázatot hirdet egy Zúzmara utcai, 
Budaörs, 1388/1 hrsz-ú, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű, 
3168 m2 területű belterületi ingatlan, 
valamint egy Szajkó utcai, Budaörs, 
10789 hrsz-ú, „kivett beépítetlen 
terület” megnevezésű, 828 m2 területű 
belterületi ingatlan értékesítésére. 
A pályázat benyújtásának határideje 
2018. február 28. 12 óra. A pályázatot 
az nyeri, aki a legmagasabb vételárra 
tesz ajánlatot. 

További részletek a város honlapján.

Kihelyezett ügyfélszolgálat 
2018. január 2-tól a budaörsi városházán kihelyezett ügyfélszolgálatot üzemeltet a 
Fővárosi Vízművek. Az új ügyfélszolgálati pont Budaörs polgármesteri hivatalában 
(2040 Budaörs, Szabadság út 134.) várja az ügyfeleket minden héten kedden, 
8-16 óra között.
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Elkészült a Magtár második üteme

Gyimesbükki magyar gyerekek támogatására hív Telki

A Budajenő kulturális-közösségi 
életének fontos szereplőjévé vált 
késő barokk stílusú műemléképü-
letben ifjúsági- és zarándokszállást 
alakítottak ki. A február 2-i átadáson 
Soltész Miklós államtitkár a ránk 
hagyott örökség megőrzésének felelős-
ségét hangsúlyozta. Az építész Csóka 
Balázs.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára 
elmondta, hogy a magyarországi németek 
kulturális és gazdasági történetének is 
emléket kíván állítani a helyi civilek össze-
fogásával és a kormány támogatásával 
felújított Magtár. Hozzátette, hogy a 
magyarországi német nemzetiség képvi-
selőivel elhatározták, hogy mindenképpen 

emléket állítanak a magyarországi németek 
elűzetésének, ezért kívánják létrehozni 
a németek meghurcoltatásait bemutató 
Elűzetés Házát, amely néhány éven belül 
elkészülhet, és a Kárpát-medencén is 
túlmutató jelentőséggel bírhat.

A Magtár felújításának harmadik 
ütemében az épület második emeletén egy 
állandó kiállítás fogja bemutatni a Kárpát-

medencei nemzetiségek zarándoklásait. 
A negyedik ütemben pedig megújul a 
magtár környezete.

Budai István, Budajenő polgármestere 
elmondta, hogy a Magtár műemléképüle-
tének a földszinten még az első ütemben 

kiállítóteret és rendezvénytermet 
építettek ki, valamint felújították 
a közműveket, a nyílászárókat 
és a homlokzatot. Az első ütem 
összesen 72 millió forintba 
került, amiből az Emmi 34 millió 
forintot, a Nemzeti Kulturális 
Alap pedig további 4 millió forint 
támogatást adott. A második 
ütem kivitelezése 92,5 millió 
forintba került, amit az Emmi 

50 millió forinttal szintén támogatott – 
fűzte hozzá Budai István.          

(MTI)

Telki karácsony előtt három 
autóval, váltott sofőrökkel két 
nap alatt járta meg az oda-vissza 
nyolcszáz kilométeres utat, 
hogy az ezeréves határon fekvő 
testvérfalu szórvány csángó-
magyar közösségének eljut-
tassák karácsonyi ajándékaikat. 
Gyimesbükkről új támogatandó 
célokkal tértek haza.

Móczár Gábor alpolgármester 
beszámolójában megköszönte a 
hatalmas mennyiségű felajánlást, a 
Nyugdíjas-klub áldozatos csomagoló 
munkáját, a Muskátli Üzletház 
fotó- és papírboltjának, és zöldség-
gyümölcs kereskedésének felaján-
lását, legfőképpen pedig Salamon 
József gyimesbükki plébános atya és 
Nagy-Galaczi Hajnal, a Dani Gergely 
Általános Iskola igazgatójának 
szervező háttérmunkáját abban, 
hogy mindaz, amit vittek, jó helyre 
kerüljön.

A szállítmányt Gecse Zsuzsanna, 
Hambuch Norbert, Király Gábor, 
Móczár Botond, Popovics Géza és 
Móczár Gábor juttatta el Gyimesbükkre.

ÚJABB TÁMOGATANDÓ 
CÉLOKKAL ÉRKEZTEK HAZA

Móczár Gábor beszámolójából idézünk: 
„Kint jártunkkor mindig kitartóan érdek-
lődöm, hogy milyen konkrét feladat megol-
dásában tudunk segíteni, és most van 
is egy olyan cél, amelyhez nagy szükség 
lenne telki lakosainak támogatására. 
Az ottani magyar közösség erősítése és 
a családok magyar oktatási intézménybe 
hívására, az oktatási feltételek javítására   
a magyar kormány pénzügyi segítségével 
megépül egy napköziotthonos óvodai 

ellátóhely a gyimesbükki Dani Gergely 
Általános Iskolában. A pedagógusokat 
is biztosítják hozzá, azonban a magyar 
közösségnek nincs anyagi forrása arra, 
hogy a gyerekeknek az étkezést fedezzék. 
A családok fizetik majd az ebédek és 
uzsonnák költségének kb. felét, és mi 
tudnánk segíteni abban, hogy a másik 
ötven százalék harminc gyermeknek, az 
egész évre mintegy másfél millió forint 
biztosított legyen. A gyűjtéshez előzetes 
felmérést végzünk, milyen adományozási 
és támogatási kedv lakozik jelenleg 
falunkban. Kérjük mindazokat, akik az 
akcióhoz csatlakozni kívánnak, hogy 
töltsék ki a kérdőívet (https://tinyurl.com/
yahhznjv), legkésőbb 2018. február 20-ig!

Van még egy további, már működő 
támogatási lehetőség is. Úgy öt éve 
mintegy tízen, telki családapák létre-
hoztunk egy olyan oktatási ösztöndíjat, 
amely Gyimesbükkben lakó családok 

magyar nyelvű középiskolában és felső-
oktatási intézményben tanuló gyerme-
keinek oktatási költségeit támogatja 
annak érdekében, hogy magyar identi-
tásukat ezáltal is meg tudják tartani, 
és reményeink szerint a későbbiekben 
visszatérhetnek Gyimesbükkbe, az ottani 
magyar értelmiséget erősítve. Nagy 
szükség lenne ennek még hatékonyabbá 
tételére, így az ösztöndíjhoz továbbra is 
várunk csatlakozókat Telkiből, környé-
künkről vagy az ország más pontjairól 
is! Ezzel kapcsolatban is a kérdőív kitöl-
tésével (https://tinyurl.com/yahhznjv) 
kérjük visszajelzésüket, legkésőbb február 
20-ig!” (Telki önkormányzata)

2022-ig megépül 
a pátyi lehajtó

A „Magyarország rövid- és középtávú 
közút-fejlesztéséhez kapcsolódó infra-
strukturális beruházások összehangolá-
sával és azok 2022-ig történő megvalósí-
tásával összefüggő kormányhatározatok” 
decemberi módosításával a Pátyi autópálya 
lehajtó is bekerült a közeljövőben költség-
vetési forrásból épülő beruházások közé. 
A projekt beruházója a Magyar Kormány 
szándéka szerint a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF) lesz.

Újabb nyertes pályázat
A Belügyminisztérium vis maior pályá-
zatán 27,7 millió Ft-ot nyert Páty 
önkormányzata az utakban, hidakban, 
ár- és belvízvédelmi létesítményekben az 
esőzések miatt keletkezett károk helyreál-
lítására. A rendkívüli támogatás érinti az 
Erdőalja és Mókus utcákat, a Bánya utca 
felső szakaszát, valamint a Torbágyi út 
felőli Kossuth utcai hidat.

Ezen felül óvodafelújításra 10,5 millió 
forintot nyert a település.
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Fotó: epiteszforum.hu
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Hetvenmillióból szigetelték 
a rendelőt és a kultúrházat

Egy 2016-ban elnyert, 70,3 millió 
forint pályázati pénzből év végére 
befejezte Zsámbék az orvosi rendelő 
és a művelődési ház energetikai felújí-
tását a Magyar Állam és az Európai 
Unió támogatásával. A projekt célja 
az energiaköltségek csökkentése 
volt az önkormányzati fenntartású 
intézményekben.

Az épületek hőszigetelését végezték el 
(nyílászárócsere, homlokzati és zárófödém 
szigetelés), valamint napelemes energia-

termelő rendszert építettek ki. Ezek 
maximális hasznosulása érdekében a 
fűtési rendszert is korszerűsítették, amit 
az önkormányzat saját forrásából finan-
szírozott.

A projekttől várt főbb eredmények:
–  Fűtés energiaigényének 55 %-os 

csökkenése 
–  Éves napelemes energiatermelés 

10 300 kwh
–  Energiaköltség megtakarítás 

éves szinten: 3 268 654 Ft
Az orvosi rendelőn külső 

felújítást, homlokzatszigetelést, 
nyílászárócserét és kazáncserét 
végeztek, napkollektorokat 
szereltek fel. A művelődési ház 
felújításánál megoldották a 
nagyterem szellőztetését. A beren-
dezés télen fűt, nyáron hűt. Az 
ablakokat kicserélték, az épületet 

szigetelték és az épület teljes külső felújí-
táson ment keresztül.

forrás: Zsámbék önkormányzata

Soltész Miklós: 
9,7 milliárd támogatás 
a premontrei rendnek

Négy éven át 9,7 milliárd forintos 
támogatást nyújt összesen a kormány 
a 2020-ban fennállásának 900. évfor-
dulóját ünneplő premontrei rendnek 
– közölte az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (Emmi) egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkára január 
25.-én Gödöllőn.

Soltész Miklós elmondta, hogy az 
összeget még egy tavalyi kormánydöntés 
ítélte oda a rendnek, és abból Gödöllőn, 
Keszthelyen, Türjén, Zsámbékon és 
Nagyváradon valósulhatnak meg az 
egyházi szervezet oktatási, szociális, 
kulturális és vallási törekvései. Gödöllőn 
és Keszthelyen a két iskolát felújítják, 
Zsámbékon fejlesztik az ott élő nővérek 
környezetét, Csornán idősotthont 
építenek, Türjén renoválják a késő román 
kori templomot. Nagyváradon pedig a 
premontrei templom felújításához járul 
hozzá a kormány.(MTI)

Február 3.-án rendezték Telkiben a 
hagyományos disznóvágást a Pajta-
Faluházban. A két disznó fél hétkor 
érkezett a rendezvény helyszínére, ahol 
megkezdődött a feldolgozás. Tíz órától 
a forralt bor és a meleg tea mellé 
már sült tarjával, friss kenyérrel és 
savanyúsággal várták a vendégeket.

A kínálat délben a toros káposzta kipor-
ciózásával folytatódott, amit a kolbászok, 
a véres és májas hurkák követtek, a 
készletek kimerüléséig. A Budajenő-Telki 
Székely Társulat és a gyergyóditrói hagyo-
mányőrzők felvonulást és székely farsangi 
búcsúztatót tartottak, elégetve a kisze-
bábut.

A néhány éve érvényes gyakorlat szerint 
mindenkinek (telkieknek és nem telki-
eknek egyaránt) 400 Ft/adag áron mérték 

a finomságokat, a bevételből a nyers-
anyagok költségeit fedezték. A forralt 
bor bevétele (200 Ft/pohár) továbbra is 
jótékonysági célt szolgált.

Falu disznaja Telkiben

Perbál – Zsámbékhoz hasonlóan – az 
Aynard nemzetség ősi birtoka volt. 
Első templomát a Smaragd grófok 
építették a XIII. század végén Szent 
Mikós tiszteletére. A hódoltság előtt 
a község birtokosa a Zsámbéki- és a 
Maróti-család volt. A XV. század végén 
Corvin Jánosé, később a Keglevicheké.

A törökök serege 1543-ban elpusz-
tította falut. A hódoltság után még 
sokáig puszta maradt Perbál. 1744-ben 
Zichy Péter gróf német telepesekkel 
népesítette be. A romos templomot 
átépítették és 1752-ben szentelték fel. 
1780-ban négy harang hívta a perbáliakat 

a Szent Anna templomba, ezekből kettőt 
az első világháborúban elvittek ágyúnak, 

s csak 1920-ban pótolták őket. Ezek a 
harangok búcsúztatták a „hazátlanokat”, 
a falu felét, amikor kitelepítették őket 
Németországba. 

A perbáli Szent Anna templom 
ötven méter magas tornyában napja-
inkban három harang lakik. A délidőben 
megszólaló két mázsa nyolcvan kilós 
harang nem csak a nándorfehérvári 
diadalra, hanem az 1946-ban kitelepített 
családok szomorú sorsára is emlékeztet. 
A harangot Szlezák László mester öntötte 
Rákospalotán 1920-ban.

Február 1-jén 
Perbálról szólt a déli harangszó

Megújul a felnőtt 
orvosi rendelő

Nagykovácsi közepén, a Száva utca 
4. alatti rendelő az 1900-as évek 
elején épült. Az1970-as évek végén 
ugyan bővült a váró, 2005-ben pedig a 
három körzet külön rendelőket kapott, 
de ezeken kívül csak karbantartást 
végeztek az épületen. Nagykovácsi 
önkormányzata pályázott és nyert az 
épület energetikai korszerűsítésére.

A Belügyminisztériumtól elnyert közel 
harmincmillió forintos vissza nem 
térítendő támogatás a költségek 95%-át 
fedezi. A hiányzó másfél millió forintot az 
önkormányzat saját forrásból biztosítja. 
Kicserélik a nyílászárókat, szigetelik az 
épület külsejét és a födémet, felújítják 
a tetőszerkezetet és légkondicionálást 
szerelnek be. A beruházás eredménye-
képpen amellett, hogy az épület energia-
költségei nagymértékben csökkennek, 
az orvosok rövidesen a XXI. századi 
környezetben fogadhatják Nagykovácsi és 
Remeteszőlős lakóit.

Forrás: Nagykovácsi önkormányzata
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A Zsámbékon huszonegye-
dik éve működő „Premó”-t 
talán nem is kellene be-
mutatni, hiszen annyian 
ismerik. Ám arról talán 
még nem hallott mindenki, 
hogy egy országos terjesz-
tésű lap a ranglistáján az 
egyházi fenntartású, szak-
képzést adó középiskolák 
közül az előkelő második 
helyre sorolt minket a di-
ákok tanulmányi előmene-
tele, tovább haladása és az 
iskola ellátottsága alapján. 
A statisztikánkat még nem 
javítja az idei évben először 
megnyert Erasmus+ pá-
lyázat, melynek keretében 
szakmát tanuló diákjaink 
olasz és osztrák munkahe-
lyeken próbálhatták ki ma-
gukat és nyelvtudásukat. Reményeink 
szerint jövőre is alkalom nyílik arra, hogy 
a 10-13. évfolyamos tanulóink külföldi 
munkatapasztalathoz jussanak. 

SZAKISKOLÁNK széles kínálattal fedi 
le a helyi és környékbeli tanulni vágyók 
igényeit, legyen az duális szakképzés, 
szakgimnázium, vagy felnőtt oktatás. 
Az országban szinte egyedülálló módon 
tudunk a Premontrei Kft. közreműkö-
désével gördülékenyen gyakorlati he-
lyet adni szakmát tanuló diákjainknak. 
Az asztalos, épület- és szerkezetlaka-
tos, kőműves, pincér és szakács, to-
vábbá szociális gondozó és ápoló szak-
mát választó fiatalok a kft.-vel kötött 
tanulói munkaszerződésük értelmében 
a gyakorlatuk után a mindenkori mini-
málbér (jelenleg 127 000 Ft) 15-20%-át 
kapják meg, ami körülbelül 20 000 Ft. 
A hozzánk jelentkező tanuló felvételéről 
a korábbi eredményei és a felvételi el-
beszélgetés (2018. február 27.) alapján 
döntünk, ezen felül a leendő diákoknak 
szakmaspecifikus egészségügyi alkal-
massági és pályaalkalmassági követel-
ményeknek is meg kell felelniük (úgy 
mint tüdőszűrés, bőrgyógyászati vizs-
gálat, stb.). A szakmai képzéseinkre fel-
vett tanulók idegen nyelvként németet 
és angolt választhatnak. Szakmát adó 
képzésünket minden nehezen tanuló 
gyermeknek ajánljuk, hiszen a szakmai 

gyakorlati képzésben nap 
mint nap tapasztalhatják 
munkájuk eredményét, 
saját értékességüket és 
hasznosságukat. A tanu-
lási nehézséggel küzdők 
gyógy- és fejlesztőpeda-
gógus segítségét is igény-
be tudják venni.

A fent felsorolt hat 
szakközépiskolai osztá-
lyunk a 3+2 évfolyamos 
modellt követi. Ennek 
megfelelően az első há-
rom évben a szakmai tár-
gyakat oktatjuk nagyobb 
arányban a közismere-
ti tárgyakkal szemben. 
A harmadik év végén kö-
zépfokú szakképesítést 
kap a tanulmányaiban jól 
haladó diák. 

Az erre épülő további két 
évben a közismereti tár-
gyak megnövekedett óra-
száma a sikeres érettségi 
vizsgára készít fel. Mivel a 
diák már rendelkezik szak-
képesítéssel, az öt érett-
ségi tárgy helyett csak 
négyből kell vizsgát tennie. 
Az eredményesen lezárt 
ötödik év után tovább-
lépési lehetőség biztosí-
tott számukra a felsőfokú 
szakképzésbe, akár saját 
technikusi képzésünkre és 
a felsőoktatásba.

SZAKGIMNÁZIUMI osz-
tályaink ezzel szemben 
a 4+1 modellt követik. 
Az érettségire felkészítő 
közismereti tanulmányok 
mellett párhuzamosan vesz részt a diák 
a szakmai képzéseken. A negyedik évet 
szakmai és közismereti érettségi vizsga 
zárja le, ami után tovább lehet lépni a 
felsőfokú technikusi képzésünkbe. 

Szakgimnáziumunk egyik közkedvelt 
képzése a gazdasági informatikus. Itt, a 
szakmai követelményeknek megfelelő-
en, az angol nyelvet oktatjuk. Az érettsé-
gi vizsgával irodai informatikus szakké-
pesítés szerezhető meg. Másik népsze-
rű képzésünk a vendéglátásszervező 

szakirány, ahol a tanulók mind az angol, 
mind a német nyelvet választhatják, s a 
jól teljesített negyedik év végén érettsé-
gi vizsgát és pincér szakképesítést sze-
reznek.

Új képzés szakgimnáziumunkban a 
szociális szolgáltatás szakmacsoport-
hoz tartozó, érettségi vizsgát is bizto-
sító szociális asszisztensképzést, mely 
gyermek- és ifjúsági felügyelő és házi 
időszakos gyermekgondozó szakképe-
sítést ad. Szintén újdonság az egész-
ségügy szakmacsoporthoz tartozó 
gyakorló ápoló képzésünk, mely az 
érettségi vizsga keretében általános 
ápolási és egészségügyi asszisztens 
szakképesítést ad. Mindkét szakiránynál 
a német és az angol nyelv is választható.

Minden szakgimnáziumi képzésünk-
re a felvételt a tanulmányi eredmény, 
továbbá a magyar nyelv és a mate-

matika központi írásbeli 
vizsgaeredmény dönti el. 
(A felvételi elbeszélgetés 
2018. február 28-án lesz.) 
Ezen felül a gyakorló ápoló 
képzésnél az egészségügyi 
alkalmassági és pályaalkal-
massági követelmények-
nek is meg kell felelni.

Mindezek mellett foly-
tatjuk két éves érettsé-
gire felkészítő esti kép-
zésünket felnőtteknek. 
A 2017/2018-as tanévben 
is folytatódik a Szabóky 
Adolf szakképzési ösztön-
díj-programunk, mely a 
hiányszakmák (asztalos, 
épület- és szerkezetlaka-
tos, a kőműves, a szociális 
gondozó és ápoló) pótlá-
sát, a szakmai képzés tá-
mogatását célozza meg. 

A Szabóky Adolf ösztöndíjat a tanulmá-
nyi átlag függvényében a szakközép-
iskolai képzéseknél 10 000-35 000Ft, 
szakgimnáziumi képzésen 20 000-
50 000Ft között állapítják meg.

Bővebb tájékoztatást iskolánkban 
(2072 Zsámbék Piac köz 8.) kaphat, vagy 
 keresse fel honlapunkat. 

 Szeretettel látjuk!
  Dr. Veres Magdolna  
                     igazgatóhelyettes

Új lehetőségek a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakközépiskolában
Fontos és meghatározó döntés gyermekeink életében egy-egy iskolaváltás, hiszen biztosítani kell tudnia egy 
jól választott középfokú iskolának mind a minőségi és versenyképes oktatást, mellyel gyermekünk könnyen jól 
kereső álláshoz jut, mind a jó barátságokat, életre szóló kapcsolatokat adó kortárs környezetet.
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Milliárdos közterületi fejlesztés Budakeszin
Január 11-én lakossági kérésre 
tájékoztató fórumot tartott az önkor-
mányzat a Szivárvány óvodában az 
érintett utcák lakóinak a Kert és a Domb 
utca csomópontja környékén tervezett 
közterületi fejlesztésekről annak 
kapcsán, hogy a Tímár Vaskereskedés 
és az Egyesült Acél Kft. eladta az 
ingatlanát a Lidlnek, amely áruházzá 
alakítja át az ott álló csarnokot.  

A Lidl és Budakeszi önkormányzata 
megállapodása szerint az áruház 300 
millió forintot fordít a Kert utca környéki 
közterületek fejlesztésére. Ehhez 
adódnak a több éves önkormányzati 
előkészítő munka eredményeként elnyert 
és a még elbírálás alatt álló pályázatok, 
melyek összesen 1,2 milliárd forintot 
tesznek ki.

Budakeszi jelenleg egyik legren-
dezetlenebb területe a dinamikusan 
fejlődő Makkosmária és a külterületi 
Nagyszénászug kapuja. Potenciális vállal-
kozási területként is jelentős értéket 
képvisel. Fontos közösségi érdek a Patak 
utcából megközelíthető, önkormányzati 
tulajdonú volt szennyvíztisztító telepből 
a rekultivációt követően vállalkozói park 
(2,6 hektár) kialakítása is.  

A fejlesztések többségének megvalósu-
lását 2019 végéig már aláírt szerződések, 
megállapodások biztosítják. 

A területen várható önkormányzati 
beruházások, melyeknek pénzügyi 
fedezete biztosított:
1.  A Fő utca szerviz útjának burkolati 

felújítása az Erdő és a Kert utca 
között csapadékvíz-elvezetéssel, 
térköves parkolók kialakításával bruttó 
31,5 millió forint VEKOP pályázati 
forrásból 2018 nyarának végéig.

2.  A Kert utca Fő és Patak utca közötti 
szakaszán az ivóvíz gerinc- és bekötő 
vezetékek cseréje a Fővárosi Vízművek 
beruházásban, majd az útpálya 
felújítása belterületi utak felújítására 
elnyert bruttó 62 millió forint pályázati 
forrásból 2018 nyarának végéig.

3.  A Kert utca Megyei útig terjedő 
szakaszán az Árnyas utcától felfelé 
a burkolat helyreállítása dupla 
emulzióval, és egy nyílt csapadékvíz-
elvezető betonárok kiépítése; az Árnyas 
utcáról lefelé zárt csapadékvíz-elvezetés 
és az aszfaltburkolat helyreállítása a 
Domb utcai csomópontig bruttó 
113 millió forintból, 100,5 millió 
forint vis maior pályázati támogatással, 
2019. december 31-i határidővel. 
(A beruházás feltétele, hogy elkészüljön 
a csapadékvíz elvezetésének a Domb 
utcai csomópontba tervezett körfor-
galom alatti, a Patak utcában pedig 
az árokig elvezető, befogadó része, 
lásd 5. pont.)

4.  Körforgalom kialakítása a Kert, a Domb 
és a Patak utca csomópontjában a 

szükséges közműkiváltásokkal a Lidl 
300 millió forintos keretéből 2019. év 
végéig.

5.  A makkosi csapadékvíz befogadásának 
kiépítése a Patak utca mentén a Kert 
utcától a budakeszi árokig a Lidl 300 
millió forintos kerete terhére a közmű-
kiváltások függvényében 2018-2019 év 
folyamán.

6.  A Patak utca teljes felújítása 
a szükséges közműkiváltá-
sokkal, közvilágítással, valamint 
buszmegállók kialakításával a 
Lidl 300 millió forintos kerete 
terhére 2018-2019 év folyamán.

7.  Az áteresz megerősítése és a 
MOL-benzinkútnál, az úttorkolat 
kiszélesítése a Lidl 300 millió 
forintos kerete terhére 2018-2019 
év folyamán.

8.  Az Akácfa utcában útépítés közvi-
lágítással a Kert köz és a Patak 
utca között a Lidl 300 millió 
forintos kerete terhére 2018. év 
folyamán.

9.  P+R parkolók (42 db), valamint 
fedett kerékpár tároló kialakítása 
az Akácfa utcában a Kert köz és 
a Patak utca között bruttó 26 
millió forint VEKOP pályázati 
forrásból 2018 nyarának végéig.

10.  Gyalogos-kerékpáros híd kiala-
kítása a budakeszi árok felett a 
Budaörsi útról az Akácfa utcához 
a Lidl 300 millió forintos kerete 
terhére 2018-2019 év folyamán.

11.  A Kert közben útépítés 
közvilágítással és csapadékvíz 
elvezetéssel a Lidl 300 millió 
forintos kerete terhére 
2018-2019 év folyamán.

12.  Átvezető út építése a Kert utcából a 
Szász utcába a Lidl 300 millió forintos 
kerete terhére 2019 év végéig.

Ez összesen 532,5 millió forint.
Pályázati szakaszban van még a volt 

szennyvíztisztító rekultivációja (kb. 200 
millió forint), 2,6 hektáros vállalkozói 
park kialakítása (kb. 200 millió forint), 
valamint a makkosmáriai csapadékvíz 
levezetése a Makkosi út - Árnyas utcán 
keresztül (kb. 315 millió forint), ami 
összesen további 715 millió forint.

Tervezés alatt áll a buszvégállomás 
áthelyezése és a Fő utca, Budaörsi, Kert, 
Patak, Akácfa és Domb utca közlekedé-
sének szervezése.

A fórumon Keszei Gábor a Lidl 
Magyarország képviseletében elmondta: 
a területen a csarnok átalakításával jön 
létre az áruház. A kerítésen belül saját 
parkolóval rendelkeznek majd. Az autó- és 
teherforgalmukat a Budaörsi út felől, az 
Akácfa utcai bejáraton tervezik bonyo-
lítani, de szeretnék, ha gyalogosan az 
áruház minden irányból megközelíthető 
lenne. A gépészeti részt a Kert utca 
felőli oldalon építik ki, de takarófallal 
védik majd a lakóépületeket a zajtól. 

Nyitva tartás hétfőtől szombatig 7-21 
óráig, vasárnap 7-17 óráig várható. 

A lakók javaslatokat fogalmaztak meg 
a Domb utca összekötésére az új szenny-
víztisztító telepre vezető aszfaltúttal, 
valamint a Kert és az Akácfa utca átmenő 
forgalmának minél nagyobb mértékű 
korlátozására. 

Mivel ez a településrész sem nélkü-
lözheti az intézményi területet, az önkor-
mányzat a HÉSZ módosítását tervezi, 
hogy gazdasági övezetben intézmény is 
elhelyezhető legyen. A másik megoldás 
a Káposztásként ismert közeli területen 
ingatlanvásárlás vagy szerzés település-
rendezési szerződés keretében. 

A témában a január 25-i testületi ülésen 
már döntéseket is hozott a testület. 
Eszerint a polgármester kiemelt figyelmet 
fordít a 2742/1 és 2 hrsz-ú telkeken 
megvalósuló ingatlanfejlesztésnél a 
részletes egyeztetésre a Kert utca felőli 
kerítés, a területen felállítandó „totem-
oszlop”, az áruház áruforgalmának, nyitva 
tartási idejének és gépészeti berendezé-
seinek elhelyezéséről.

A területre vonatkozó összes fejlesztés 
figyelembe vétele mellett az önkor-
mányzat közlekedési hatástanulmányt 
készíttet, melyre az Ép-Totál, az Unitef-
Szalamandra és a Tandem Mérnökiroda 
Kft-től kér ajánlatot. A szakértői anyagra a 
költségfedezetet az ez évi költségvetésben 
biztosítja az önkormányzat. 

Környezetvédelmi hatástanulmány 
elkészítésére 1,5 millió forintot biztosí-
tanak.                                              (x)

Budakeszi hírek
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Február 28. hétfő 18 óra

A kommunizmus áldozatai
AURORA BOREALIS 

film a budakeszi EFMK-ban
Tel.: 06-23-451-108

Február 26. hétfő, 18 óra

MÜLLER PÉTER: 
Gondviselés

Belépő: 1500 Ft
a zsámbéki műv. házban.

Tel.: 06-23-340-694

Február 27. kedd, 15 óra

SZENIOR AKADÉMIA
Menekülés a félelmeinktől
a zsámbéki műv. házban.

Tel.: 06-23-340-694

Február 27. kedd 16.30

Március 20. kedd 16.30
KI NYER MA?

játék és muzsika 70 
percben

Czigány Györggyel
 Marczibányi 

06-1-212-2820

Február 28. szerda 18 óra

A kommunizmus áldozatai
Lejáratás és bomlasztás – 
A HÁLÓZAT ÖRÖK
Huth Gergely, Kerekes 

András filmje 
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Február 28. szerda, 18.30 óra

CSALÁDI 
EGÉSZSÉGKLUB

a zsámbéki műv. házban.
Tel.: 06-23-340-694

Március 1. csütörtök 18.30

MÁTYÁS, A 
HAMISSÁGOS

Antalffy Péter történész
Belépő: 800 Ft
Marczibányi 

06-1-212-2820

Március 1., 8. és 22. 19 óra

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
Belépő: 800 /500 Ft

Marczibányi 
06-1-212-2820

Március 2. péntek 10 óra

MUZSIKUS 
KLÉBZELET

Eckhardt Gábor előadása 
kisiskolásoknak
Jegyár: 700 Ft

Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 2. péntek 18 óra

Ökumenikus 
VILÁGIMANAP 

a metodista templomban
(Budakeszi Rákóczi u. 2.)

Március 2. péntek 19.30

NONSTOP IMPRO 
a Szindra Társulattal

Belépő: 1000 Ft
Marczibányi 

06-1-212-2820

Március 3. szombat 11 óra

BANYAMOSODA
vásári komédia 5-8 

éveseknek
Belépő: 1500 Ft

Marczibányi 
06-1-212-2820

Március 3. szombat 15 óra

TAVASZVÁRÓ 
családi délután
Jegyár: 900 Ft

Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 3. szombat 19 óra

SEBESTYÉN MÁRTA 
és Andrejszki Judit 

koncertje
Belépő: 1800 Ft

Marczibányi 
06-1-212-2820

Március 3. szombat 19 óra

DALNOKKLUB 
Vendég: 

a Szélkiáltó együttes
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 3. szombat 19.30

FÜLEI Balázs (zongora) és 
FALVAY Attila (hegedű) 

Jegyár: 2500 Ft
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 4. vasárnap 15 óra

BEETHOVEN: FIDELIO 
a Londoni Covent 

Gardenből
A belépés ingyenes.

Kultúrkúria 
06-1-392-0860

Március 5. hétfő 19 óra

INDIAI ZENEKLUB
Belépő: 1000 Ft

Marczibányi 
06-1-212-2820

Márc. 5., 12., 19. és 26. 19 óra

KREATÍV ÍRÁS
Lackfi Jánossal

 3000 Ft/ alkalom
Marczibányi 

06-1-212-2820

Március 6. kedd 10 és 11 óra

KALÁKA KICSIKNEK
kézműves foglalkozással

1,5-4 éveseknek
Belépő: 1800 Ft

Marczibányi 
06-1-212-2820

Február 18. vasárnap 17 óra

DR. BAGDY EMŐKE

Március 25. vasárnap 17 óra

DR. FERENCZ ORSOLYA
űrtudós

Kondor Katalin vendége
Jegyár: 500 Ft

Kultúrkúria 06-1-392-0860

Február 21. szerda 18 óra

SZÉCHENYI ESTÉK
Györfi Károly 

Európa értékrendi válsága, 
útban a vég felé

a Prohászka gimnáziumban
(Budakeszi, Széchenyi u. 141.)

Február 21. szerda, 18 óra

dr. Jászberényi József: 
KÍNA és az új Selyemút
a zsámbéki műv. házban

Tel.: 06-20-665-9464

Február 21. szerda 18.30 óra

VUJITY TVRTKO
a budakeszi EFMK-ban
Belépő: 2800/3200 Ft
Tel.: 06-23-451-108

Február 21. szerda 18:30

TUDATOS 
TÁPLÁLKOZÁS

daganatos betegeknek

Március 21. szerda 18.30
autoimmunbetegeknek

Előadó: Dr. Samu Terézia 
sebész-érsebész szakorvos, 

életmód tanácsadó
A részvétel díjtalan.

Kultúrkúria 06-1-392-0860

Február 21. szerda, 19 óra

OPERETT 
GÁLAMŰSOR

a zsámbéki műv. házban
Tel.: 06-23-340-694

Február 22. csütörtök 17.30

MARCZI ESTEK
Vendég: 

HARSÁNYI GÁBOR 
színész

Marczibányi 
06-1-212-2820

Február 22. csütörtök 18 óra

Gáspár Ferenc: JANUS 
könyvbemutató
Beszélgetőtárs: 
Bencsik Gábor

Kultúrkúria 06-1-392-0860

Február 22. csütörtök, 18 óra

A SVÁBOK az új hazában
könyvbemutató

a zsámbéki könyvtárban
Tel.: 06-23-340-694

Február 23. péntek 9 és 10:30

EBCSONT ÉS 
NYÚLCIPŐ

A Budaörsi Latinovits 
Színház és 

a kecskeméti Ciróka 
Bábszínház 

Jegyár: 900 Ft
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Február 23. péntek 18 óra

GEORG SPÖTTLE 
Magyarország Európa 

védőbástyája
Nagykovácsi Öregiskola

Tel.: 06-26-356-362

2018. febr. 23. péntek 19 óra

KATONA KLÁRI
irodalmi estje

Jegyár: 2800 Ft
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Február 23. péntek 19.30

BORSZÍNHÁZ
Zenés-irodalmi borkóstoló 

Szarka Gyula és 
zenekarával 
Marczibányi 

06-1-212-2820

Február 24. délelőtt

VÁSÁRNAP 
a telki Pajtánál

Még: márc. 10., 24., 
ápr. 7., 21., máj. 5., 18., 

jún. 2., 16., 30.,
júl. 14., 28., aug. 11., 25.
szept. 8., 22., okt.  6., 20.,

nov. 3., 17., 
dec. 1., 15., 29.

Február 24. szombat, 19 óra

NYAKAS JAZZ KLUB
Seven Days Jam koncert
a zsámbéki műv. házban

Tel.: 06-23-340-694

Február 24. szombat 19 óra

RETRO ZENEKLUB 
Bércesné Erika 

(06-30-748-0826)
Nagykovácsi Öregiskola

Tel.: 06-26-356-362

Február 25. vasárnap 15 óra

BALI JÁNOS kiállítása
a zsámbéki műv. házban.

Tel.: 06-23-340-694

Február 25. vasárnap 19 óra

GRADUS AD 
PUBLICUM

Daniel (zongora) 
és Gari (klarinét) 
Cayuelas-Krasznai 

hangversenye
Belépő: 1800/1300/900 Ft
Marczibányi 06-1-212-2820
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Március 6. kedd 11 óra

BUDAPEST JAZZ 
ORCHESTRA 

és NÁRAY ERIKA
8-14 éveseknek

 Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 6. kedd 19 óra

ÖRÖKVÁROS RÓMA
Bálint Bertalan építész

Belépő: 800 Ft
Marczibányi 06-1-212-2820

Március 6. kedd 19 óra

HUMORPERCEK 
Dombóvári István estje

Jegyár: 2500 Ft
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 6. kedd 19 óra

ÁRVA BETHLEN KATA
monodráma

Jegyár: 1500 Ft
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 7. szerda 18 óra

dr. Jászberényi József: 
A feudalizmus és a gender 

között – a női szerepek 
a zsámbéki műv. házban.

Tel.: 06-23-340-694

Március 8. csütörtök 17.30

MARCZI ESTEK
Vendég: 

PORTISCH LAJOS 
sakkozó

Marczibányi 06-1-212-2820

Március 8. csütörtök 18 óra

A VERS EREJE - 
KÁDÁR FÉLELME

Agócs Sándor 
és Balogh László filmje

Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 9. péntek 19 óra

KÉPZELT RIPORT … 
musicalváltozat

a Szindra Társulattal
Belépő: 2600 Ft

Marczibányi 06-1-212-2820

Március 10. és 11. 17 óra

RUTKAI BORI BANDA 
Belépő: 2000 Ft

Marczibányi 06-1-212-2820

Március 12. hétfő 18.30

NAGY SÁNDOR 
Antalffy Péter történész

Belépő: 800 Ft
Marczibányi 06-1-212-2820

Március 12. hétfő 19 óra

HOLT KÖLTŐK 
TÁRSASÁGA 

a Veszprémi Petőfi Színház 
előadása

Európában először 
színpadon.

Jegyár: 4000 Ft
Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 14. szerda 19 óra

ZORÁN TURNÉ 2018
Jegyár: 4500 Ft

Kultúrkúria 06-1-392-0860

Március 14. szerda 19.30

LYUKASÓRA PRÓZA
Lackfi János, 

Szabó T. Anna, 
Molnár Krisztina Rita, 

Dragomán György
Belépő: 1000 Ft

Marczibányi 06-1-212-2820

Március 20. kedd 18 óra

SOMOS GYULA 
festőművész

a Szt. László Házban
(Budakeszi, Fő u. 206.)

Március 21. szerda, 18 óra

dr. Jászberényi József: 
Magyarország a geopolitikai 

világban, külpolitika, 
külkereskedelem

a zsámbéki műv. házban.
Tel.: 06-23-340-694

Március 21. szerda 19 óra

HUMORKLUB
Aradi Tiborral és 

Varga Ferenc Józseffel
Belépő: 1000 Ft

Marczibányi 06-1-212-2820

Március 22. csütörtök 18.30

FIRENZE és a Mediciek
Antalffy Péter történész

Belépő: 800 Ft
Marczibányi 06-1-212-2820

Március 23. péntek 19 óra

BORBÉLY MIHÁLY 
& BUDAPEST JAZZ 

ORCHESTRA
Belépő: 2900 Ft

Marczibányi 06-1-212-2820

Március 24. szombat 10 óra

VIADAL KUPA
budakeszi síverseny

a Viadal SE sípályáján
(Kossuth u. vége).

Március 24. szombat 18 óra

ROSELLA EGYÜTTES
régizene koncert

a Rathauskellerben
(Budakeszi, Fő u. 177.)

Március 24. szombat 19 óra

KALÁKA – PALYA BEA
Belépő: 1800 Ft

Marczibányi 
06-1-212-2820

Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket március 16-ig juttassák el hozzánk!
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• 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 

• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK 
megbízható, munkájukra 
igényes idősgondozókat, 
takarítónőket, bébiszittereket, 
igény szerint, akár bentlakással 
is. Empátia Iroda. 
Tel.: 06-70-380-5650, 
06-20-465-8458

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

• 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

• ELEKTROMOS GÉPEK (háztar-
tási, ipari), berendezések javí-
tása, hibakeresése. Gépkocsi 
generátorok és indítómotorok 
javítása, felújítása Villanysze-
relés, javítás, hibakeresés. 
Páty, Orgona u. 5. 
Tel.: 06-30/792-6145, 
06-20/984-3782

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

• HUMÁN TÁRGYAK korrepetá-
lása általános és középiskolás 
diákok részére. Helyesírási, 
szövegértési, olvasási prob-
lémák javítása. Felkészítés 
középiskolába, érettségire. 
Tel.: 06-30-639-53-61 

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

• ANGOL ANGOL és OROSZ 
oktatás, korrepetálás iskolások-
nak, felkészítés érettségire és 
középfokú nyelvvizsgára. 
FORDÍTÁSOK készítése. 
Tel.: 06-23-453-217,
Budakeszi

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

• TAKARÍTÁST és egyéb háztar-
tási munkát, esetleg gyermek 
felügyeletet vállal leinformál-
ható friss nyugdíjas nő. 
Tel.: 06-30-639-2668
• Egy ládányi CSAPTELEPET és 
fémhulladékot 10 000 Ft-ért 
átadok további hasznosításra. 
Tel.: 06-30-922-6418

ÁLLÁSHIRDETÉS

• SEGÉDMUNKÁST keres 
kommunális szolgáltató cég 
Nagykovácsiba. Jó fizikai 
állapot, szorgalom, önálló 
munkavégzés.
 Tel.: 06-26-555-522
• GÉPJÁRMŰVEZETŐT keres 
szolgáltató cég Nagykovácsi 
telephelyére. Elvárás: 
C-kategóriás jogosítvány, 
önálló munkavégzés. 
Önéletrajzokat az info@
jager.hu-ra várják.

• BÚTORIPARI CÉG Budakeszin 
keres betanított munkaerőt 
könnyű fizikai munkára, 
napi 8 órában. 
Tel.: 06-20-4495922 
munkaidőben.
• TAKARÍTÓNŐT keres 
Budakeszi székhelyű cég. 
Tel.: 06-23-535-800 
vagy 06-30-827-0703
• ELADÓT keres a Family Frost 
Kft. sóskúti telephelyére. 
Részletek a 14. oldalon.

Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 
Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS

H i r d e t é s

Az Amerikai Nemzetközi Iskola - Nagykovácsiban 
teljes munkaidős (éjszakai vagy osztott műszakos) vagy 

részmunkaidős takarítót keres azonnali belépési lehetőséggel.
További információkért hívja Németh Juditot: 

06-30-274-53-32
Önéletrajzokat a hvass@aisb.hu email címre várjuk!



0 2018. I. szám

14

Buda környéki Irányt� H i r d e t é s

ÚJ ÉPÍTÉSŰ 
ZSÁMBÉKI LAKÁSOK!
GARZON-tól a CSOK-ig

A 740 m2-es telkeken egy-egy kétszintes 

lakóház épül. A 15 cm-es külső 

hőszigetelésű, 26 x 6,5 m alapméretű 

épületben, a két szinten lehetőség nyílik

 nettó 31, 43, 89 és 99 m2-es,  

kertkapcsolatos lakásra. A tetőn elhelyezett 

napelemek, az AD-VESZ elektromos mérő, 

az elektromos padlófűtés és infrapanel 

segítségével minimálisra csökken 

a havi rezsiköltség.

GÁZBEKÖTÉS NÉLKÜL,
elektromos tűzhellyel

a TISZTA LEVEGŐÉRT.

Várható beköltözés: 2018 nyara

Irányár: 420 000 Ft/ m2

Tel.: 06-20-562-9674

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

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 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

- Disznósajt

- Tepertőkrém

-  Szalámik,  
felvágott ak

ooo 77777-1313131313 HHHHH VVVVV::: áázázázárvrvrvaaa

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

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K, SzSz, CsCCCCsCsCsCs, PPPP:P:P:P:P: 777 18 Sz7777 1111-1-18888888 SSzSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.200 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

HÚSVÉTI SONKAVÁSÁR
HÚSVÉTI BÁRÁNYRENDELÉS
ŐSTERMELŐI CSIRKE

a Telki úton az első utca balra
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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

 

 
 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 

Új és meglévő ügyfeleinket nemcsak Budakeszin, a Fő u.134. alatt, 
hanem már Pátyon is, a Rákóczi út 36. sz. alatt, 

Dr. Bara Emőke Ügyvédi Irodában is várjuk, régi és új ingatlanok-
kal kapcsolatosan. Ház, lakás, telek, mezőgazdasági telek, 

zártkert, nyaraló és minden ami ingatlan, akár vétel vagy eladás.

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

BUDAKESZIN ÉS KÖRNYÉKÉN TELJES KÖRŰ INGATLANKÖZVETÍTÉS 
ÜGYVÉDDEL, HITELÜGYINTÉZÉSSEL.

www.huberingatlan.hu • info@huberingatlan.hu
a MIOSZ tagja • www.miosz.hu

M E G N Y Í L T

Szeretettel várunk minden Érdeklődőt!

SAZO-THERM Kft. néven megnyílt 
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELVÉNYBOLTUNK  
Pátyon, az Erkel utca 20. szám alatt, a Gagán Kft. udvarában!
TERMÉKEINK:

- alapszerelési anyagok
-   ötrétegű, szénacél, ill. rézcső, hegeszthető  

vascső, KPE cső
- Dunaterm radiátorok
- villany-, és gázbojlerek
- kazánok
- Economysoft vízlágyító
- 25 kg-os regeneráló só
-  egyéb szerszámok (pl. fúrószár, vágókorong, 

 vízmérték, mérőszalag, vízpumpafogó, csővágó, stb.)
Vásárlóink számára lehetőség van pressgép kölcsönzé-
sére is!
Építkezés, valamint házfelújítás esetén a gépészeti 
anyagokra egyedi árajánlatot készítünk, amely ha elnyeri 
tetszését, a nagyobb áruk kiszállításában (pl. kazán, bojler, 
vízlágyító) segítünk!

Nyitva tartás: H-P: 7-16   |   Szo: 8 -12
Tel.: 06-20-223-5335  |   E-mail: sazotherm@gmail.com

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a temetőkről 
és temetkezési szolgáltatásról szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 10. § (2) bekezdése, valamint a 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint 
tájékoztatja az Érintetteket, hogy a

NAGYKOVÁCSI KÖZTEMETŐBEN 
(NAGYKOVÁCSI BELTERÜLET 212. HRSZ.) 

AZ 1990. ÉVIG LEJÁRT HASZNÁLATI IDEJŰ 
ÉS ÚJRA NEM VÁLTOTT 

TEMETÉSI HELYEKET LEZÁRJA.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy a temetési 
hely felett rendelkezésre jogosultaknak lehetősége van 
– az elkövetkezendő hat hónapon belül – a temetési 
helyek újraváltására.

A meg nem váltott temetési helyek 
2018. április 30. napjától folyamatosan 

felszámolásra kerülnek.
A lejárt temetési helyek listáját az önkormányzat 
honlapján (www.nagykovacsi.hu, valamint a temetőt 
üzemeltető Nagykovácsi Településüzemeltetési 
Intézmény honlapján http://natu.nagykovacsi.hu) 
találhatják az Érintettek, továbbá olvashatják a 
Nagykovácsi Temető hirdetőtábláján.
A temetési helyek megszüntetésével kapcsolatosan 
érdeklődni a 06-26-355-159, vagy a 06-30-190-9274 
telefonszámon, illetve személyesen a temetőgondnoknál 
(Nagykovácsi Temető), valamint a Nagykovácsi 
Településüzemeltetési Intézménynél (Nagykovácsi, 
Pók u. 58.) lehet.



Szeretettel várjuk nyitott programjainkra:
2018. február 23-án, pénteken 18 órakor: 
Hogyan tanulnak a gyerekek a Waldorf-iskolákban?

Tantervi ismertetés, a művészetek szerepe a tanításban. A szülői ház és 
az iskola együttműködése a nevelésben.

2018. február 24-én, szombaton 9.00-14.00 óráig:  
Nyílt nap leendő elsős szülőknek: 

Hogyan néz ki a Waldorf-pedagógia a gyakorlatban? Ezen a napon 
az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek a tanítási-tanulási 
folyamatokba (ritmikus rész, euritmia, fi zika, zene, számolás).   
A részvételhez regisztráció szükséges: kisgoncol@gmail.com

2018. március 03-án, szombaton 10-12 óráig: 
Játszóház

Azon családok számára, aki a mi iskolánkat szeretnék választani 
gyermekeik számára. Amíg a gyerekekkel pedagógusaink foglalkoznak, 
a szülőkkel beszélgetés történik a felmerült kérdésekkel kapcsolatban.

2018. március 09-én, pénteken 18 órakor: 
Beszélgetés az iskolaérettségről, az iskola működéséről, 
ismerkedés az iskola szülői körével 

Tárgyi, anyagi, személyi feltételek. A családok szerepe, feladatai az 
iskola életében és a napközi szerepe. Tájékoztatás a gyermekek felvételi 
folyamatáról.

Címünk és a programok helyszíne:

Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola 
Tök, Kútvölgy tér 14.   •  Tel.: 23/341-323

www.kisgoncol.hu

Ismerje meg iskolánkat!
Iskolaválasztás előtt…

  

GALÍCIA EXPRESSZ 2018
Utazás különvonattal az első világháború keleti frontjának hadszíntereire…
 
2018. július 15-19. 5 nap / 4 éj MÁV Nosztalgia Különvonattal 3*-os szállodákban 
(1 éj Krakkó + 2 éj Rzeszow + 1 éj Krakkó) kétágyas szobákban az alapár 119 900 Ft/fő.

Az Isonzó expresszekhez hasonlóan a zarándokvonattal történészek és idegenvezetők is utaznak. 
Hadtörténeti látnivalók: Bem tábornok mauzóleuma, az Erdélyi Körkép és magyar-lengyel barátság 
parkja Tarnow-ban, Premysl (hadtörénet múzeum, erődromok, hagyományőrző katonák bemutatója), 
Gorlice, Limanova, a magyar győzelem 1914-ben

További részletek: http://www.mavnosztalgia.hu/hu/programs/show/906algia.hu/hu/programs/show/906


