A tavasszal külsőleg felújított templom belsejében
január elsején keletkezett tűzkárok
helyreállítására gyűjtés indult
Cikkünk az 9. oldalon

Fotó: MTI Mohai Balazs

Szent Anna templom, Perbál

Hirdetés
0

Buda környéki Irányt

MEGNYITOTTUNK!
ANGOL, SVÁJCI, BELGA

CSOKOLÁDÉ KÜLÖNLEGESSÉGEK
ANGOL ÜDÍTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ DESSZERTEK

Válasszon ajándékcsomagot kínálatunkból
vagy válogasson termékeinkből és
ajándékozzon egyedi, alkalomhoz illő,
személyre szóló csomagot!
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Szeretnénk szellemi kihívásokra vágyó,

kreatív kollégákkal kiegészíteni
csapatunkat!
Aki úgy érzi, hogy:
m érdeklik a különféle, érdekes témaköröket felölel projektmunkák
(Például: szakképzési anyagok fejlesztése, játékosítás, mint
új típusú oktatási módszertan, felnttoktatás és innovációs
menedzsment, kutatás-fejlesztés, stb.)
m szeretne részt venni vállalatok innovációs rendszerének
kiépítésében,
m szeretne egy fantasztikus, családias csapat tagja lenni
m szívesen részt venne uniós projektekben is
m szeret utazni
m magas szinten ír és beszél angolul
m tudná élvezni a gyönyör környezetet Nagykovácsiban

az jelentkezzen magyar és angol nyelv CV-vel és
motivációs levéllel itt: ilona.vojtko@trebag.hu
Feltétel:
•
•
•
•
•
•

1\LWYDWDUWiV
KpWIĘSpQWHN
V]RPEDW
YDViUQDS

egyetemi diploma
magas fokú angol nyelvtudás
kreativitás
terhelhetség
számítógépes felhasználói ismeret
B kategóriás jogosítvány

Elny:

(OpUKHWĘVpJ
0620 5500 511 I info@csupacsoki.hu
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Széphalom bevásárlóközpont
#csupacsokidelikat

• az innováció és az innovációs menedzsment technikák ismerete
• üzletszerzési ambíció

Pályakezdőket is szívesen látunk,
és részmunkaidő is megoldható!

A PÁTYI HENTES
26 éve a Kovács Imre u. 7-ben
a Telki úton az első utca balra
Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

HÁZI HURKA, KOLBÁSZ,
KACSAHÚSPÁSTÉTOM
- Tőkehús
- Baromﬁ
- Házi zsír
- Friss tepertő
- Disznósajt

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak
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A Wavin Hungary Kft. jelentős
nemzetközi háttérrel rendelkező
építőipari műanyag csőrendszereket
gyártó és értékesítő cég.
ZSÁMBÉKI TELEPHELYÜNKRE
KERESÜNK AZONNALI KEZDÉSSEL:
• Kontrollert (biztos angol tudással)
• Online marketing munkatársat
(biztos angol nyelvtudással)
• Raktárost
• Ügyfélszolgálati munkatársat
(alapfokú angol nyelvtudással)
Várjuk érdeklődését, jelentkezését:
karrier@wavin.com | Tel.: 06-23-566-013
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Pest megyei hírek

Balczó András lett a megye díszpolgára
A megyegyűlés 1999-ben határozott
úgy, hogy december 4.-ét Megyenappá
nyilvánítja annak emlékére, hogy
Pest-Pilis-Solt
vármegyét
359
évvel ezelőtt, 1659. december 4-én
alapították. Az ünnepség rangját
emeli, hogy ekkor adják át a megyei
kitüntető díjakat.
Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári
címet
adományozott
Balczó
Andrásnak kimagasló sportolói
eredményei és közéleti tevékenysége
elismeréséül. Balczó András háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok
öttusázó, a Nemzet Sportolója. Tehetsége
és hihetetlen akaratereje már korán a
legjobbak közé emelte, 1960-ban
Rómában tagja volt az olimpiai aranyérmes
öttusa-válogatottnak.
Saját
maga edzőjeként 1963 és 1969 között
sorozatban öt világbajnokságon nyert
egyéni aranyérmet, az 1969-es budapesti
diadal különösen emlékezetes maradt,

mert a befejező napon ezrek futottak
mellette és ünnepelték a Hármashatárhegyen. Csodálatos pályafutását végül
1972-ben, Münchenben sikerült megkoronáznia, harmincnégy évesen egyéniben
is olimpiai bajnok lett. Feleségével, kivel
tizenkét gyermeket neveltek fel, budakeszi
házukban élnek, amit Balczó András maga
épített.
(Pest Megye Önkormányzata
Fotó: Fényes Gábor)

Újabb pályázat a kkv-knak
2019. január 4-én megjelent 4,5 milliárd
forint kerettel a Pest megyei mikro-, kisés középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázat második
üteme. A kormányzati forrásból finanszírozott programmal a kabinet azt kívánja
ellensúlyozni, hogy a közép-magyarországi régió részeként Pest megye, a hozzá
hasonló fejlettségű megyékhez képest,
kevesebb uniós fejlesztési forráshoz juthat
2014-2020 között.
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara 2002
óta folyamatosan szorgalmazta Pest megye
önálló régióvá válását annak érdekében,
hogy Budapesttől külön, Pest megyét
valós fejlettségének megfelelő régiókategóriába sorolják az Európai Unió támogatáspolitikájában. A sikeres önállósodási
törekvéseknek köszönhetően 2021-től
külön régióként pályázhat Pest megye az

uniós fejlesztési forrásokra, így ez jóval
több pályázatot, azaz fejlesztési lehetőséget teremt a megye vállalkozóinak.
A pályázat feltételeit részletesen
tartalmazó,
PM_KKVESZKOZ_2018
kóddal jelzett Pályázati Kiírás megtalálható a Pénzügyminisztérium (http://
www.kormany.hu)
és
a
Magyar
Államkincstár (http://www.allamkincstar.
gov.hu) honlapján. A pályázati kiírásra
a támogatási kérelmeket 2019. február
20-án reggel 8 órától nyújthatják be a
pályázók a www.allamkincstar.gov.hu
oldalon.
A várható nagy pályázói aktivitásra
figyelemmel javasolt a támogatási kérelmeknek a fenti időpontot követő mielőbbi
benyújtása, mivel a Pénzügyminisztérium
a forráskeret 200%-át elérő beérkezett
pályázat esetén automatikusan felfüggeszti a pályázatot.

Elindultak a NEA pályázatai
Az összevont pályázatokra, melyeken
nagyobb támogatást lehet igényelni
működésre és programokra, 2019. január
16. és február 15-21. között lehet jelentkezni, míg az egyszerűsített pályázatokat
2019. február 22. és március 25-29.
között lehet benyújtani. Ez utóbbi, a
„Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”
című pályázati kiírás max. 200 ezer

forintos, ún. normatív támogatás
igénylésére ad lehetőséget. Javasolt
mindenkinek, aki az összevont kiírásra
nem adott be pályázatot.
A pályázatokat az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszeren
keresztül
(EPER-ben)
lehet benyújtani. A pályázati kiírások a
következő linkeken érhetők el: http://
www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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Változik a Buda
Környéki Járásbíróság
illetékességi területe
2019. január 1-jétől megkezdi a működését
az Érdi Járásbíróság Érd, Százhalombatta,
Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Diósd,
Törökbálint illetékességi területtel.
Az Érdi Járásbíróság címe: 2030 Érd,
Felső utca 43.
A Budaörsi Járásbíróság illetékessége
területe 2019. január 1-jétől kiterjed a
budakeszi járás valamennyi településére, azaz
Budaörs, Biatorbágy,
Herceghalom, Budajenő, Budakeszi,
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős,
Telki, Tök és Zsámbék települések a
Budaörsi Járásbíróság illetékességi területéhez tartoznak majd (2040 Budaörs,
Koszorú u. 2.).
A változások hatással lesznek a Buda
Kömyéki Járásbíróságra is, amely bíróság
illetékességi
területéhez
kizárólag
a pilisvörösvári járás települései
tartoznak majd, azaz Pilisborosjenő,
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván,
Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm
és Pilisszentlászló. Pilisszentlászló a
Szentendrei Járásbíróság illetékességi
területéről kerül át a Buda környéki
Járásbírósághoz
(1146
Budapest,
Thököly u. 97-101.).

Útépítésre pályázott
Perbál, Budaörs, Tök,
Zsámbék, Herceghalom
és Biatorbágy
Összesen több mint 7,5 milliárd forintot
nyert el 74 Pest megyei önkormányzat
belterületi utak felújítására. A kormány
a megye fejlesztését célzó programjának
nyolcadik felhívásán a túligénylés miatt a
tárca a keretet további fél milliárd forinttal
megemelte. A legmagasabb igényelhető
támogatási összeg 150 millió forint volt
településenként.
A budakeszi járás nyertesei: Biatorbágy
150, Budaörs 122, Tök 100, Perbál 96,5,
Zsámbék 50 és Herceghalom 32 millió
forintot nyert önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolatú kiépítésére, felújítására, korszerűsítésére gazdaságfejlesztési céllal.

A pályázatok lebonyolítását 2019.
január elseje óta a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. látja el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő helyett.

IRÁNYTŰ
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Egymillárdos fejlesztés
az 50 éves Pilisi Parkerdőben
1969-ben egyedülálló volt a Pilisi
Parkerdőgazdaság alapítóinak célkitűzése olyan erdőkezelési modell
kidolgozására, amely előtérbe helyezi
az erdők turisztikai és kulturális
szerepét, és nagy hangsúlyt fektet a táj
és a természet védelmére. Mindennek
anyagi forrását a korszerű erdőgazdálkodás volt hivatott megteremteni.
Napjainkra az 50 éves jubileumot ünneplő
Pilisi Parkerdő Zrt. az ország legnagyobb
ökoturisztikai infrastruktúráját kezeli,
amely kikapcsolódási lehetőséget kínál a
gyalogos, a kerékpáros és a lovas természetjáróknak egyaránt. Ezek sorában negyven
éves fennállását ünnepli a Budakeszi
Vadaspark, amely 2018-ban újabb látogatottsági rekord mellett nyerte el az Év
Családbarát Ökoturisztikai Élménye díjat.
Története során számos természetvédelmi
terület alapításában is közreműködött,
és egyik kezdeményezője volt a Pilisi
Bioszféra Rezervátum kialakításának.
Az évfordulót jelentős turisztikai és
természetvédelmi fejlesztésekkel ünneplik
a pilisi erdészek. Két pályázat keretében

mintegy 1 milliárd forintból megújul a
Pilisi Parkerdő teljes turisztikai infrastruktúrája. A Magyar Természetjáró
Szövetséggel alkotott konzorciumban
megvalósuló program legfontosabb
eleme a térséget átszelő ezer kilométernyi turistaút-hálózathoz kapcsolódó
pihenőhelyek és az információs rendszer
felújítása. Három új kilátó is épül: a
Szentendre fölötti Bölcső-hegyen, a
Gödöllői-dombságban a Szada melletti
Margita-hegyen, és a Gerecse keleti
peremén található Nagy-Gete hegyen.
A Rám-szakadéknál mosdót és pelenkázót is tartalmazó fogadóépület épül,
míg több romos erdei épület a városi
lakosok igényeire válaszolva úgynevezett
négy évszakos pihenőhelyként újul
meg. A fejlesztések több emblematikus,
de mára leromlott állapotba kerület
kirándulóhelyet is érintenek. Ilyen
például a hűvösvölgyi Nagy-rét vagy a
Holdvilág-árok. Újdonságot jelent, hogy
nyolc helyszínen erdei fitneszpark épül
a városi street workout edzőparkok
mintájára, de tájba illő kivitelben.
(Pilis Parkerdő Zrt.)

Újabb kerékpárutak
épülnek
A kormány tavaly év végén döntött arról,
hogy 3,6 milliárd forinttal támogatja
építési engedéllyel rendelkező, így azonnal
megkezdhető kerékpárutak megépítését, mint a Pomáz-Szentendre szakasz
a Dera-patak mentén, a Budapest
Fót-Mogyoród-Szada–Gödöllő útvonal fóti
része, Ipolydamásd-Szob, Ráckeve-Szigetbecse–
Makád és a Rákos-patak menti kerékpárút.
(bikemag.hu)
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Megújult a Libegő
János-hegyi
végállomásának környéke
A Normafán pihenőpark létesült mobil
pavilonokkal, s az egykori Jánoshegyi
vendéglő volt teraszán kilátópontot alakítottak ki. A területet november 22-én adta
át Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter, a Hegyvidék országgyűlési képviselője.

Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP), a XII.
kerület polgármestere elmondta, lassan
már öt éve a kormány támogatásával
végzik a Normafa fejlesztését. A Normafa
Park fejlesztése folytatódik, jelenleg is
folyik a sífutó- és szánkópálya engedélyezési eljárása. A remények szerint 2019
telén már üzemelnek majd.
A beruházás több mint 130 millió
forintból valósult meg.
és a Csúcs-hegy oldalában szinte végig
szintben futó, azaz nagyobb emelkedő
nélküli sétautat, ami napjainkban is a
természetjárók, terepfutók egyik kedvelt
célpontja.
A tanösvény ismeretanyaga már az
indulás előtt megismerhető, vagy a túra
után újra átolvasható a parkerdo.hu
oldalon.

Interaktív tanösvény a
Hármashatár-hegyen
Tizenötmillió forint saját forrásból
épített tanösvényt a Pilisi Parkerdő Zrt.
a budapesti Hármashatár-hegy oldalában
futó Guckler Károly-sétányon. A 3,5
kilométer hosszú, összesen 14 interaktív
táblát tartalmazó új turisztikai attrakciót a
sokak által ismert sétaút 100 évvel ezelőtti
kialakításának évfordulója alkalmából
adták át.
Guckler Károly főerdőmester a XIX-XX.
század fordulóján a fővárosi erdőterület megújításának kezdeményezője
volt. Elkötelezett szakemberként irányította az addig tervszerű gazdálkodás
hiányában folyamatosan romló fővárosi
erdőterület növelését, és minőségének
javítását. Nevéhez fűződik a gyümölcstermesztés felhagyása után kopárrá vált
Hármashatár-hegy újraerdősítése. Bécsi
mintára talajképző szereppel fekete-
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fenyő erdőket ültetett, amik napjainkra
lehetővé tették az őshonos fafajok visszatelepítését. Kereken 100 évvel ezelőtt az
ő tervezése és irányítása mellett építették
meg a Hármashatár-hegy, a Vihar-hegy

Duna menti értékeink
Az Európai Parlament és a Tanács a
2018-at a Kulturális Örökség Európai
Évének nyilvánította. A kezdeményezés
azt hivatott elősegíteni, hogy minél többen
fedezzék fel és ismerjék meg Európa
kulturális hagyatékát. Az Európai
Év alkalmából Pest
megye
kulturális
örökségének fontos
szeletét, a Duna
mente meghatározó
értékeit
mutatja
be a Pest megyei
értéktár anyagából
szemezgető kiadványban, amely letölthető:
http://www.pestmegye.hu/ images/
2014/Ertektar/Ertektar_kepek/Duna_
menti_ertekeink.pdf

Szabadtéri
kézilabdapálya épül
a Nagyréten
Ingyenesen használható kézilabdapálya
épül Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén, a hűvösvölgyi Nagyréten.
A II. kerületi önkormányzat, a Magyar
Kézilabda Szövetség és a Pilisi Parkerdő
Zrt. együttműködésében megvalósuló
fejlesztés már elkezdődött a területen
található egykori épületek romjainak
elbontásával.
Az
együttműködés
keretében
szabványos kézilabdapályát építenek a
három éve leégett nagyréti büfé helyén,
a pályához tartozó kézilabdakapukkal,
védőpalánkkal, labdafogó hálóval és egy
speciális, kültéri használatra alkalmas,
ún. „SportsCourt” sportfelület kialakításával. Az új pálya építésével felszámolják a leégett büfé helyén éktelenkedő
tájsebet is, rehabilitálva a területet.
A kézilabdapálya a II. kerületiek rekreációs tevékenységét, valamint a közelben
lévő Remetekertvárosi Általános Iskola
diákjainak sportolási lehetőségeit fogja
elsősorban segíteni.
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Budakeszi önkormányzatának hírei
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Új vállalkozói park Budakeszin
Az önkormányzat sikeresen pályázott a
régi szennyvíztelep helyén vállalkozói park
kialakítására, ami kétszáz millió forint
pályázati támogatást és ötven millió forint
önkormányzati önrészt jelent. A rekultiváció költsége bruttó háromszázötven
millió forint, az önkormányzat külső
forrás bevonását is tervezi. Elbontják a
feleslegessé vált épületeket, és a szükséges

mértékig a szennyezett talajt is kicserélik.
A helyreállítás után tizenhárom telephely
kialakítása várható a területen, már 2019.
első felében.
A Pénzügyminisztériummal kötött
támogatási szerződés alapján az egyes
ingatlanokat hosszú távú bérlettel hasznosítják. A hasznosítási pályázatok 2019 III.
negyedévében jelennek meg.

Intelligens gyalogátkelőt
adtak át

annak köszönhetően, hogy a város önkormányzata kétmillió forintot nyert erre a
célra a Generali a Biztonságért Alapítvány
pályázatán.
A zebrát 2018. december 4-én adták át.

Az okos zebra lényege, hogy a
közlekedési lámpával nem védett
átkelőknél az úttestbe mindkét
irányból világító ledes fényeket
építenek, melyeket a gyalogos érkezésekor mozgásérzékelők jól láthatóan
villogtatni kezdenek. Így az autós
már akkor számít a gyalogosra,
amikor még nem is látja.
Országos
viszonylatban
Budakeszi
az elsők között telepítette a rendszert

Megszűnt a garázsadó
A garázsok és a gépjármű tárolók
építményadó alóli mentesítését tartalmazó
rendeletmódosítás 2019. január 1-jén
lépett hatályba. Az eltörlés automatikus,
a lakosság részéről semmilyen ügyintézési
kötelezettséget nem igényel.

Milyen oktatás legyen
az új iskolában?
Múlt év végén több oktatási fórumot
is tartottak a városi önkormányzat, a
német önkormányzat és a Prohászka
gimnázium szervezésében. Felvetődött
annak lehetősége, hogy a Barackosban
épülő intézményben egy új iskolát
alapítsanak, továbbá a Széchenyi István
Általános Iskolában működő német
nemzetiségi osztályok a német önkormányzat fenntartásába kerüljenek,
és egy katolikus egyházi fenntartású
általános iskola jöjjön létre. A Czövek
Erna Zeneiskola igazgatója arra tett
javaslatot, hogy az általános iskolai
képzés részeként ének-zenei irányultságú
osztályt is indítsanak. Az egyeztetések
még nem zárultak le, az önkormányzat
az új épület tulajdonosaként minden
olyan megoldásra nyitott a budakeszi
gyermekek érdekében, amely oktatásuk
minőségi javulásával jár, és a férőhelyek
bővülését eredményezi. A végső döntést
az EMMI minisztere hozza meg.

Kezdődik a tanuszoda építése

Ciki a cigi
Az Országos Pulmonológiai Intézet
érintőképernyős számítógépet ajándékozott a Budakörnyéki Önkormányzati
Társulásnak, melyet január 21-én a
Széchenyi István Általános Iskolában
adtak át. Az intézmény diákjai
elsőként használhatják majd a röviden
HÉSZ-nek
becézett
Hordozható
Érintőképernyős Számítógépet, mely
a társulás minden általános iskolájába
eljut majd, ezzel is segítve azt, hogy a
gyerekek elutasítsák a dohányzást.
Dr. Győri Ottilia polgármester kiemelte,
hogy Budakeszi önkormányzata sportcélú
beruházásokkal is ösztönöz az egészséges
életmódra: tavaly új műfüves focipálya
készült, s idén kezdődik a futókör,
a sportpark és a tanuszoda építése is.
A betegségek megelőzését szolgálja a tavaly
felújított orvosi rendelő is, ahol augusztustól szakellátásokat is igénybe vehetnek
a lakosok. Rendezvényekkel is felhívják
a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Az erőfeszítések indokoltak, hiszen
a tüdőrákban elhunytak számát tekintve
Magyarország világelső, a betegség oka
pedig kilencven százalékban a dohányzás
– emelte ki.
Ciki a cigi – hangsúlyozta Dr. Kovács
Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai
Intézet főigazgatója. A betegségek
megelőzése a legfontosabb. A most átadott
készülék a példa arra, hogy a számítógépek
is szolgálhatják ezt a célt.
Bódi Zsuzsanna iskolaigazgató pedig
arra kérte a diákokat, hogy használják
az eszközt, tudjanak meg minél többet
a dohányzás veszélyeiről, amire szüleik
figyelmét is hívják fel. Erősítsék azt az
elvet, hogy érdemes dohányfüst nélkül élni.

DAKES
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A beruházás a sportpálya Márity utca felőli
területén már 2019 tavaszán megkezdődik. A terület állami tulajdonba kerül, s

az uszoda üzemeltetési
költségeit a Nemzeti
Sportközpontok állja.
A tanuszoda egy 25×15
méteres úszómedencéből és egy 10×6 méteres
tanmedencéből áll az
ezt kiszolgáló öltözőkkel és egyéb helyiségekkel egy 56×22
méter befoglaló méretű
földszintes épületben.
Az intézményt nyolcvan gyermek úszásoktatására tervezték, de
az oktatási időn kívül
üzemeltetői
döntés
függvényében a külső közönség is használhatja majd a 2020-ban várható befejezést
követően.

Négy évszak-fotópályázat
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján
megnyílt a Négy évszak Budakeszin
fotópályázat második fordulójának
(nyár-ősz) pályamunkáiból rendezett
kiállítás az Erkel Ferenc Művelődési
Központban.
A megnyitón dr. Győri Ottilia polgármester
elmondta, olyan pályamunkák érkeztek,
amelyek valóban érdemesek arra, hogy a
legszélesebb körben a közönség elé tárják,
megjelentetve településünk vonzerejét,
hozzájárulva ezzel Budakeszi turisztikai
népszerűsítéséhez is.
A zsűri elnöke Szabó Barnabás
fotóművész volt a tagok pedig Hidas
Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület
elnöke, Somlóvári Józsefné önkormányzati képviselő, tanácsnok és Pék
Lajos fotóművész.

A második fotópályázati fordulóra
november 22-ig hetvenhét pályamű
érkezett. A képviselő-testület az I. helyezettnek harminc-, a másodiknak húsz-, a
harmadiknak tízezer forint pénzjutalmat
ajánlott fel. Somlóvári Józsefné tízezer
forintos különdíjat ajánlott fel.
A díjazottak:
1. helyezett:
Torti-Horváth Zsófia: Aranyos Budakeszi
2. helyezett:
Torti Riccardo: Menjek, ne menjek 1.
3. helyezett:
Torti Riccardo: Mennyei fények
és Torti-Horváth Zsófia:
Égi fényben, sötétségben
A különdíjat Molnár András
Légifotó 1-2. című munkája kapta.
(x)
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Nagy Gáspárra emlékeztek
A budapesti Egyetemi templomban január
3-án este tartották a hagyományos Nagy
Gáspár-emlékmisét, mintegy százötven
résztvevővel. Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát prédikációjában az igazság, a
szeretet és Isten összefüggésrendszerében
az igazság kimondását, a hitvallás jelentőségét hangsúlyozta, még ha ez kellemetlen következményekkel jár is. A 2007
januárjában elhunyt Kossuth-díjas költő,
Nagy Gáspár életének és költészetének,
életművének ez volt a fő vonulata. Olyan
értékrend, ami igazodási pont mindanynyiunk számára. A mise utáni agapén

kötetlen, jó hangulatú, finom borokkal
felszabadított beszélgetés zajlott.
Január 8-án Versünnep címmel Nagy
Gáspár-emlékestet rendezett a Budakeszi
Széchenyi Baráti Kör a Prohászka
gimnázium aulájában. A rendezvényen
a gimnázium tanárai, diákjai közreműködtek.
Január 18-án nyílt meg a budapesti
Szent Benedek Iskolában a „Hullámzó
vizeken kereszt” című vándorkiállítás,
mely Nagy Gáspár költő és König Róbert
grafikus közös alkotása. A kiállítás január
31-ig látogatható.

Domonkosok évfordulója Budakeszin
Domonkos nővéreknek a kongregáció
alapításának 150. évfordulóját ünneplő
jubileumi év lezárásaként Spányi Antal
székesfehérvári megyés püspök celebrált
szentmisét
Budakeszin,
a
Havas
Boldogasszony-templomban
2019.
január 18-án. Az Árpád-házi Szent
Margitról Nevezett Szent Domonkos
Rendi Nővérek Apostoli Kongregációját
1868-ban alapították.
MTI-fotó/Szigetváry Zsolt

Budakeszi csoportkép a legjobbak között
A Magyarországi Német Kulturális
és Információs Központ és Könyvtár
megrendezte
a
magyarországi
német nemzetiség múltját és jelenét
bemutató felvételek tizenegyedik
online versenyét, amelyen
bárki indulhat saját készítésű
fényképpel, fotóiból készített
képeslappal vagy felújított
archív fotóval. A díjkiosztóra
november 17-én került sor a
Műcsarnokban.

a versenyre, melyek közül a Budakesziről
1948-ban Menzingenbe kitelepítettek
csoportképét, mint felújított archív
fotót, beválogatták a legjobb húsz pályamunka közé.

Budakeszi
képviseletében a Németországban élő,
de
budakeszi
gyökerekkel
rendelkező Albrecht (Tiszecker)
Klára hét pályaművel is nevezett

Elhunyt Motschnek Lőrinc
Életének 91. évében,
2019. január 20-án
türelemmel viselt
súlyos
betegség
után elhunyt a
budakeszi svábság
egyik nagy öregje,
az optimizmusáról,
az energikusságáról
és persze a tangóharmonikájáról jól
ismert Motschnek
Lőrinc, akire honlapunkon egy vele 2006-ban készített interjúnkkal emlékezünk. Utolsó útjára 2019.
január 28-án, hétfőn 13 órakor kísérték a
budakeszi temetőben.
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Egy ember kért időpontot,
de tele lett az iroda
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselőt budakeszi fogadóóráján
azzal a nyilvánvaló szándékkal
keresték meg ellenzéki helyi képviselők, hogy a politikust csapatosan
megszállva annyira zavarba hozzák,
hogy az erősen egyoldalú hangvételben interneten élőben közvetített
találkozó Csenger-Zalán vereségével
zárul. Nem ez történt.
Az ellenzéki képviselők
indoka a képviselői iroda
váratlan elözönlésére az
volt, hogy az országos
médiából már mindenki
által ismert öt pontjukat
Pest megye 2. választókerülete Fidesz-KDNP-s
országgyűlési képviselőjének átadják, kérve őt az
álláspontjuk képviseletére. Csenger-Zalán
Zsolt az öt pontot átvette, a váratlan látogatókat üdvözölte, különösen az utóbbi
időben az interneten gyakran önmagát
közvetítő Szél Bernadett képviselő
asszonyt, akivel most együtt szerepelhet
annak ellenére, hogy „neki nem lyukas
a zoknija” - jegyezte meg. Az érvelésben
felkészületlen ellenzék a közvetítést végül
megszakította, technikai okokra hivatkozva. A részletek és az ellenzéki közvetítés az origo.hu honlapján.
A díjátadón Albrecht Klárát Herein
Mária, a Pest és Nógrád Megyei Német
Iskolaegyesület elnöke képviselte, így
ő vette át a díjazott nevében az elmúlt
öt év legjobb képeiből összeállított
Blickpunkt- könyvet és egy oklevelet.
A fotóverseny támogatói a budapesti
Német Nagykövetség, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata, az MTA BTK
Néprajztudományi Intézete, a Barátság
folyóirat, a Neue Zeitung és az Unser
Bildschirm, Treffpunkt am Vormittag
voltak.

Első világháborús katonasírokat újítottak fel
Budakeszi önkormányzata 2,5 millió
forintot nyert a Honvédelmi Minisztérium
(HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum
pályázatán, melyből öt I. világháborús
hadisírt és emlékművet újítottak fel
Budakeszin. A felújított sírokban olyan
budakesziek nyugszanak, akik visszatértek ugyan a háborúból, de a harctéren
szerzett sebesüléseikbe itthon haltak bele.
A pályázatot lezáró ünnepséget
december 4-én tartották a temetőben. Az
ünnepségen beszédet mondott Ohr Alajos,
Budakeszi alpolgármestere. A megemlékezésen megjelent Maruzs Roland
alezredes, történész, a Honvédelmi
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok
és Háborús kegyeleti Főosztály Katonai

Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti
osztályvezetője.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
a Magyarországon fellelhető első világháborús hadisírok rendbehozatalához
szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló kormányhatározatban kapott
felhatalmazás alapján pályázatot írt ki
a magyarországi temetkezési helyeken
található első világháborús hadisírok és
emlékművek rendbetételére, felújítására,
helyreállítására. A pályázati program célja,
hogy ily módon is ébren tartsa az első
világháborúval kapcsolatos társadalmi
emlékezetet, ezzel hozzájárulva a közös
értékeken, történelmen és kultúrán alapuló
magyar és európai identitás erősítéséhez.
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Döntött az Alkotmánybíróság
a szolidaritási hozzájárulásról
Nem ütközik nemzetközi szerződésbe
a 2017. évi költségvetés rendelkezése
az
önkormányzati
szolidaritási
hozzájárulásról - nyilvánította ki az
Ab december 6-án közzétett határozatában. Ötvenhét országgyűlési
képviselő fordult az Ab-hoz a tavalyi
központi költségvetésről szóló törvény
szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó
rendelkezéseinek kifogásolásával.
Álláspontjuk szerint az érintett helyi
önkormányzatok döntési szabadsága
jelentősen szűkül, elvesztik költségvetési
támogatásukat, és még akár befizetővé
is válhatnak. A támadott rendelkezések
a Magyarország által is kihirdetett Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájába
ütköznek az indítványozók szerint.
A nemzetközi szerződésbe ütközés
vizsgálata a normakontroll egy különleges
változata, amikor az irányadó jogforrás
nem az alaptörvény, hanem az érintett
nemzetközi szerződés. Ebben az esetben
ez azt jelentette, hogy az Ab a charta
tartalmát értelmezte és vetette össze a

támadott jogszabályi rendelkezéssel.
Az Ab határozatában kiemelte: a charta
alapján a helyi önkormányzatok pénzügyi
forrásai nem függetleníthetőek a nemzeti
gazdaságpolitika meghatározta keretektől.
A pénzügyi forrásokkal való szabad
rendelkezés követelménye nem biztosít
az önkormányzatoknak teljes pénzügyi
függetlenséget, hanem azt jelenti, hogy a
nemzeti gazdaságpolitika keretein belül,
azzal összhangban állapíthatják meg a
kiadásaik fontossági sorrendjét.
A charta kifejezetten rögzíti, hogy az
államok jogosultak a helyi önkormányzatok pénzügyi forrásainak korrekciójára
is, ami nem kizárólag pozitív, hanem
pénzügyi források elvonása is lehet. A
szolidaritási hozzájárulás feladata, hogy az
eltérő pénzügyi helyzetű önkormányzatok
hozzávetőleg azonos adóterhelés mellett
hozzávetőleg
azonos
színvonalon
láthassák el a közfeladatokat.
Az Ab rámutatott: az önkormányzatok között tapasztalható nagyfokú
jövedelmi egyenlőtlenség kiegyenlítése
– az indítvánnyal ellentétben – kifeje-

Megújult két óvoda és egy zeneiskola Budaörsön
Megújult a Rózsa u. 17. alatti Csicsergő
tagóvoda régi épülete: külső és belső
felújításra, komplex energiakorszerűsítésre, napelemek kihelyezésére
és udvarfejlesztésre került sor. Ebben
az épületben működik a Leopold
Mozart Zeneiskola is. A Csicsergő
Óvoda Clemetis utcai központjában pedig belső felújítás valósult
meg. A három beruházás közös
átadási ünnepségét 2019. január
9-én tartották a Rózsa utcai intézményben.
A Csicsergő Óvoda Rózsa és Clementis
utcai épületeinek belső felújítása a
Belügyminisztérium 29 milliós pályázati
támogatásából és a város 74 milliós hozzájárulásával valósult meg. A beruházás

zetten összhangban áll a charta célkitűzéseivel. A támadott törvény a szolidaritási
hozzájárulás intézményének megteremtésével azt is lehetővé tette, hogy az
alacsony egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok kiegészítő támogatáshoz jussanak. Az a szabályozás pedig, amely kizárólag differenciáltan, a jelentősebb adóerő-képességgel
rendelkező önkormányzatok esetében írja
elő szolidaritási hozzájárulás fizetését,
nem tekinthető a Helyi Önkormányzatok
Európai Chartájával ellentétesnek.
Minderre tekintettel az Ab a 2017. évi
költségvetésről szóló törvény támadott
rendelkezései nemzetközi szerződésbe
ütközésének megállapítására irányuló
indítványt elutasította. Különvélemény
nem volt. A határozat teljes szövege
elérhető
az
alkotmanybirosag.hu
honlapon.
A szolidaritási hozzájárulás miatt
rendes bíróság előtt indított pert Budaörs,
amelytől ezen a címen a 2017. évi költségvetésben több mint kétmilliárd forintot
vontak el. Tavaly abban az eljárásban az
első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék
részben igazat adott a településnek, a
Fővárosi Ítélőtábla azonban másodfokon,
jogerősen már az állam javára döntött.
(MTI)
a Rózsa utcaival együtt már hét közintézmény (a Városháza, az Illyés Gyula
Gimnázium, az 1. sz Általános Iskola, a
Kamaraerdei Óvoda, a Herman Ottó és
Kesjár Csaba általános iskolák) tetején
növeli az energiahatékonyságot Budaörsön.
(budaors.hu)

Új szoftver a budaörsi
rendelőintézetben
két telephelyen 4-4 csoportszobában
mintegy 200 kisgyermeknek biztosít
korszerű, otthonos környezetet. A Rózsa
utcai épületben, ahol az óvoda mellett a
zeneiskola is működik, száz százalékban
KEHOP-forrásból energiahatékonyságot
növelő beruházás is megvalósult, 109
millió forint értékben.
Napelemes rendszer a most átadott

A kormány az elintézendő ügyek számának
csökkentésére törekszik
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség
közszolgálatért felelős államtitkára január
21-én a törökbálinti kormányablak
átadásán azt mondta,
arra törekednek, hogy
az állampolgároknak
minél kevesebbszer
kelljen
ügyet
intézniük vagy arra
online is legyen mód.
Tarnai Richárd, Pest
megye kormánymegbízottja arról szólt,
hogy mára elsődleges lett az ügyfelek
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segítése a közigazgatási ügyek intézésében.
Törökbálint az új városházát a régi
épület helyén építette fel egy év alatt,
s az új hivatalt 2018.
augusztus 18-án adták át.
Aradszki András, a térség
országgyűlési képviselője
szerint ezzel az épülettel
a város „megérkezett a
XXI. századba”, amihez
nagy segítséget jelentett a
település csaknem kétmilliárd forintos adósságának
rendezése.
(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Október közepétől az Enterprise Multi
Medikai Alkalmazás, vagyis az EMMA
egészségügyi informatikai szoftver
használatára tért át a Budaörsi
Egészségügyi Központ.
A fejlesztés célja a betegellátás gördülékenyebbé tétele, az adminisztráció és
a várakozási idők további csökkentése.
Az EMMA további előnye, hogy a
háziorvosok saját számítógépükről jelszó
birtokában kívülről csatlakozhatnak a
rendszerhez, ahol belépve ki-ki látja saját
betegeinek történetét, sőt beutalót is ki
tud állítani az egyes szakrendelésekre. A
rendszer távlatilag lehetőséget kínál az
online időpontfoglalásra is. Ez a funkció
várhatóan jövőre élesedik. A háziorvosok
önkéntesen és ingyenesen csatlakozhatnak
a rendszerhez, a betanítást a budaörsi
családorvosok közül többen is kérték, az
ő pácienseik betegútja a jövőben egyszerűsödhet.
Az EMMA egyszerűbbé teszi az ellátást
végző orvosoknak az adatszolgáltatást az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Térbe (EESZT), ami 2017. november
1-jétől törvényi előírás.
(Budaörsi Egészségügyi Központ)
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Isteni Irgalmasság vasárnapján szentelik a templomot
A nyolcvanas években Pátyon csupán
egy kis létszámú katolikus diaszpóra
élt, akiknek létszáma a kilencvenes
években a fővárosból kiköltöző
nagycsaládos katolikus híveknek
köszönhetően gyarapodott és kinőtte
a templom céljára használt régi falusi
mozit.
Kertész Imre atya vetette fel a templomépítés gondolatát és Zsolnay Béla apátplébános 2000. június 17-én helyezte el
az új templom alapkövét azon a telken,
melyet Takács Nándor, akkori megyéspüspök erkölcsi és anyagi támogatásának
köszönhetően vásárolt meg az egyházközség a helyi önkormányzattól. Zsolnay
Béla 2000-ben megalapította a Pátyi
Római Katolikus Templomért Alapítványt
is a templomépítés pénzügyi megsegítésére. A tervpályázaton Gutowski Robert,
lengyel származású, Pátyon élő fiatal
építész nyert. 2007-től az idős apátplébános munkáját Harkai Gábor, budajenei
plébános segítette 2008-ig, Zsolnay
Béla atya haláláig, majd irányította az
építkezést, egészen a befejezésig.
A 2006-tól 2019-ig megszakítás nélkül
készülő Isten háza kerített templom.
A templomteret és az oltárt a telek legmagasabb, egyben leghangsúlyosabb pontjára
helyezték, az áldozatot bemutató pap
keleti irányba tekint. A befoglaló ellipszisben egy másik, szögtöréssel elhelyezett

ellipszis alakú kert létesült.
Hasonlóan a középkori
templomok
tengelytöréséhez, a két ellipszis
tengelytörése
Krisztus
testét jelképezi a kereszten.
Az ölelő formát idéző oldalszárnyak
védelmezően
veszik körbe a kertet. A
déli oldalon díszes bejárat
fogad, az északi oldalon
harangtorony emelkedik.
A templom négy egységre
bontható: templomtér és
közösségi terek; plébánia
paplakkal és irodával;
torony és kert. Az épületben
a liturgikus alkalmak mellett
otthonra leltek a Regnum
Marianum közösségei, a
helyi cserkészek, valamint
a plébániai közösségek és
hittancsoportok.
A templom ajtaja a profán világ és
a szakrális tér találkozási helye. Ez a
gondolat határozta meg Ozsvári Csaba
egyházi ötvösművész szándékát egy
cizellált bronzlemezekből elkészülő bronzkapura. A tizennégy kazettából a művész
korai halála miatt csak hat készült el,
melyek a templomteret díszítik majd.
A harangtoronyban öt harang lakik,
melyeket Szent Imre (350 kg), Szent
István (162 kg), a második világháborúból

Februártól indul a Magyar falu program
Az egyházak és önkormányzatok közösségi
tereinek felújítására és létrehozására lehet
pályázni elsőként februártól a Magyar
falu program keretében - hangsúlyozta
sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Gyopáros Alpár elmondta: a pályázati
kiírások ütemezetten jelennek meg ebben

az évben. Az önkormányzatokkal szemben
nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál
pedig előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerő-képességű települések.
A pályázatokat a Magyar Államkincstár
bonyolítja le, a nyertesek rövid időn belül
hozzájuthatnak a támogatási összeghez, és
a pályázatok előfinanszírozottak lesznek.

Hatcsoportos óvodát épít Budajenő
Az új intézmény a település oktatásiigazgatási központjában, a Kossuth
Lajos u. 4-10. alatt épül annak
érdekében, hogy az önkormányzati
alapítású óvoda nagyobb és korszerűbb
épületben kapjon helyet. A beruházás
értéke 662 millió forint, amiből a
támogatás 400 millió forint, az önrész
a járulékos kiadásokkal együtt 262
millió forint.
A beruházás fő célja, tekintettel a folyamatosan növekvő gyermek létszámra,
az óvoda korszerűsítése és kapacitásbővítése a jelenlegi négyről hat csoportra.
A bővülés új munkahelyeket teremt és
elősegítheti az anyák munkába állását
is. A minőségi óvodai ellátás a családok
budajenői letelepedését ösztönzi.
Az ünnepélyes alapkőletétel 2019.
február 22-én, pénteken lesz.
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A tervezett épület 1251 m2 hasznos
alapterületű (+243 m2 padlás), kétszintes,
részben zöldtetős.
Főbb helyiségei: hat csoportszoba
mosdókkal, tornaszoba, melegítőkonyha,
sószoba, orvosi elkülönítő, logopédia,
többcélú foglalkoztató, pedagógusi öltöző,
mosdók, irodák, gépészeti helyiség, aula,
felvonó. A játszókert 1630 m2.
A
finanszírozás
Pest
megye
Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi támogatás.
A támogató a Pénzügyminisztérium.
A beruházás befejezésének tervezett
időpontja 2019. december 11.
A kivitelező az Ecosaving Energetikai
és Építőpari Szolgáltató Kft. és KINAMÉ
Építőpari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(Budajenő önkormányzata)

való megmenekülés (130 kg),
Szent Erzsébet (55 kg) és
Szent Gellért (36 kg) tiszteletére öntöttek. A délidőben
megszólaló
legnagyobb
harangot, valamint a másik,
130 kg-os harangot Szlezák
László budapesti műhelyében
öntötték
1936-ban
és
1947-ben, míg a többi harang
Gombos Miklós őrbottyáni
harangöntő
műhelyében
készült 2008-ban.
A templom egyházmegyei
és állami forrásokból, a hívek
adományaiból, munkájával,
valamint önkormányzati és
alapítványi forrásból épült.
A közösség 2013-ban vette
birtokba az épületet.
Az új templomot 2019.
április
28-án,
Isteni
Irgalmasság vasárnapján, délelőtt 10
órakor Spányi Antal megyéspüspök
szenteli Istennek, Szent II. János Pál
tiszteletére. Az ünnepi szentmisére
nagy szeretettel hívják és várják a Buda
környéki lakosokat.
A teljes befejezéshez még szükséges
egy koncertekre is alkalmas orgona és
a szentélybe tervezett műalkotások is.
Támogatásokat, a szja 1%-nak felajánlását
a pátyi katolikus közösség a Pátyi Római
Katolikus Templomért Alapítványon
keresztül tud fogadni, melynek adószáma:
18687996–2–13.
Dr. Kővágó István

Ebösszeírás Telkiben
Telki önkormányzata törvényi kötelezettsége
alapján
2019.
februármárciusában
ebösszeírást
végez.
Az ebtulajdonosok bejelentési kötelezettségüket az önkormányzati portálon (www.
telki.hu) a Nyomtatványok menüpont
alatt (igazgatási-egyéb nyomtatványok)
letölthető nyomtatványon teljesíthetik.

Pátyiakat is kezelnek a
biatorbágyi egészségházban
Páty önkormányzata határozatlan időre
megújította Biatorbágy önkormányzatával
és a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó
Nonprofit Kft-vel. kötött megállapodását.
Ez alapján a Biatorbágyi Egészségház
biztosítja
Páty
érvényes
állandó
lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel
és társadalombiztosítással rendelkező
lakosainak az egészségügyi szakrendeléseket úgy mint reumatológia, sebészet,
ortopédia, pszichiátria, neurológia,
szemészet, fül-orr-gégészet, szülészetnőgyógyászat, urológia, kardiológia,
ultrahang, belgyógyászat, bőrgyógyászat,
diabetológia, pszichológia, fizioterápia és
mozgásterápia.
(paty.hu)
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Bemutatkoznak járásunk tehetséges művészei
A Pest Megyei Kormányhivatal
november 29-én a „Bemutatkoznak
járásaink tehetséges művészei” című
kortárs képzőművészeti kiállítássorozatának következő tárlatán a
Tökön élő Géczy Olga karmester-festőművészt és férjét, David Aurell építészfestőművészt mutatta be.
A világhírű karmesternő és festőművész
több éven át élt az Egyesült Államokban.
Már elmúlt ötven esztendős, amikor
férje, a szintén kiváló festő Aurell David
felfedezte képzőművészeti tehetségét és
támogatta feleségét adottságainak fejlesztésében. Géczy Olga festményei ma
már világszerte ismertek. Volt kiállítása
többek között Párizsban, Londonban,
Zürichben és Rómában is. Néhány éve
költöztek haza férjével Magyarországra.
Kertjük végében alakították ki a Pajta

Cserkészingatlanok
felújítását támogatja
a kormány
Kormányzati támogatással újít fel
a Magyar Cserkészszövetség három
ingatlant Miskolcon, Kecskeméten és
Nagykovácsiban - jelentette be január
17-én sajtótájékoztatón Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) államtitkára. A kormánynak
fontos a cserkészmozgalom támogatása,
ezért is kötöttek 2012-ben stratégiai
megállapodást.
A három ingatlan tervezett felújítását 444 millió forinttal támogatják:
Miskolcon és Kecskeméten erősen romos
állapotú cserkészházakat hoznak rendbe,
Nagykovácsiban pedig egy szálláshely újul
meg – ismertette. Hozzátette, mindhárom
ingatlanba várják majd a cserkészek
mellett szélesebb körben is az ifjúságot,
szeretnék, ha ezek közösségi, civil házként
is működnének.
(MTI)

Galériát, ahol időnként a századelő szalon
hangulatát idéző színvonalas, zenés, művészeti eseményeket tartanak.
Géczy
Olga
a
galántai gyermekévek
után 1963-ban kitüntetéssel végezte el
a
Zeneakadémiát.
Néhány évvel később,
1970-ben pedig megalapította a Bartók Béla Kamarazenekart,
amellyel számos hangversenyt adott.
A hetvenes évek derekán emigrációba
kényszerült. Zenei pályája ezalatt az
időszak alatt is egyre inkább kibontakozott. 1977-83 között a zürichi
Akademisches Orshester karmestere volt,
majd vendégszerepelt Winterthurban, a

A zsámbéki református
magyarok történetéből
Bereczky Zoltán református lelkész a
Zsámbékiak Szabadegyeteme néven futó
előadássorozat keretében A zsámbéki
református magyarok történetéből című
kiadványát mutatta be helytörténeti
előadás keretében. Az előadás érintette az
alföldiek betelepítését a faluba, s az egykor
épült középkori várkastély helyének
pontos meghatározását is a romtemplom
mellett.

A perbáli templom
javára gyűjtenek
A tavaly külsőleg felújított Szt. Anna
templomban január 1-jén keletkezett
tűzkárok helyreállítására, a templombelső megújulására gyűjt a perbáli
Egyházközség a Perbáli Római
Katolikus Plébánia számlaszámán:
11103303-75013736-36000001

Megyei díjat kapott a Lochberg
A Pest Megye Közgyűlése
Nemzetiségekért Díjat adományozott a Lochberg Regionális
Tánccsoport
és
Ifjúsági
Kulturális Egyesületnek a
német nemzetiségi kultúra
közvetítésében, oktatásában
elért eredményeiért, mellyel a
hozzájárult a német-magyar
kulturális összetartozás erősítéséhez. A tánccsoport és
ifjúsági egyesület 2003-ban
alakult meg Zsámbékon, ahol
rendszeresen szerveznek sváb
táncházakat. Három korcsoportban, több
mint ötven fiatal őrzi tevékenyen ősei
kultúráját. Az elmúlt tizenöt évben közel
harminc nemzetközi turnén és fesztiválon
képviselte az együttes Magyarországot és

luzerni Operaházban és a Lipcsei
Gewandhaus Orchester élén is.
Géczy Olgáról érdemes még
tudni, hogy nem csak kiváló
művész, de nagyszerű mentor is.
A karmester asszony egy 14 éves
ifjú zongorista pártfogója. A fiatal
tehetség már számos rendezvényen
vett részt a neves házaspárral együtt.
Többek között a Megyeházán
rendezett kiállítás megnyitóján is
az ő zongorajátéka kápráztatta el a
rendezvény meghívottjait.
(Pest Megyei Kormányhivatal)

PAJTA GALÉRIA: Tök, Kossuth Lajos u. 16.
Vasárnaponként nyitva 14-18 óra között. Más
napokon telefonos bejelentkezésre is kinyitják
(06-23-340 289 vagy oliwood2@aol.com.)

Szirtes Ági
Prima primissima-díjat
kapott
Tíz kategóriában 16.
alkalommal vehették
át a Prima Primissimadíjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a
sport jeles képviselői
Budapesten a MÜPAban megrendezett gálaesten december 7-én.
A díjat magyar színház- és filmművészet kategóriában a nagykovácsiban élő Szirtes Ági színész kapta.

Zsámbékon elkészült
a Szent István tér
A tavaly májusban megkezdett felújítás
a közvilágítás, a csapadékvíz-elvezetés,
az áram-és távközlési hálózat, és új
térburkolatok kialakítását eredményezte. Zsámbék főterének parkjában a
Honfoglalás emlékmű is új díszvilágítást
kapott. A december elsejei átadáson
bemutatták Mészáros Árpád és Scharle
Krisztina a Szent István tér történetéről
írt könyvét is.

Közvetlen buszjáratok
Kelenföldre

a magyarországi németséget. A zsámbéki
svábok 300. betelepítési jubileumának
aktív társszervezői és résztvevői voltak.
A díjat Fuchs Szandra, az egyesület elnöke
vette át.

2018. december 9-től munkanapokon
új autópályás gyorsjáratok közlekednek
Kelenföld és a Zsámbéki-medence
között, melyekkel akár fél óra alatt
elérhető az M4-es metró. A Széna térre
megváltott bérletekkel a Kelenföldre
közlekedő járatok is igénybe vehetők.
A menetrend csak munkanapokon
változik, hétvégén a közlekedési rend
változatlan marad.
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„Jöjjetek! Minél többen és minél gyakrabban!”
Kárpátalja elidegeníthetetlen része a
magyar történelemnek. Itt, a Vereckeihágón vonult be Árpád fejedelem a
honfoglaló magyar fősereggel a Kárpátmedencébe 895 tavaszán. A Bereg,
Ung, Ugocsa és Máramaros vármegyék
alkotta, egy évezrede a magyar királysághoz tartozó terület az I. világháború
után a nagyhatalmak prédája lett.
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni
diktátum Csehszlovákiához csatolta.
A cseheknek cserébe meg kellett ígérniük az autonómiát Kárpátaljának, amit
nem tartottak be, viszont húsz évre a
cseh lett a hivatalos nyelv. Ekkor 185
ezer magyar élt itt, a népesség 30%-a.
A ruszinok aránya 56 %, a németeké 10%
volt. Az elvándorlás, a kiutasítás, a görög
katolikus magyarság ruszinná minősítése
hatására az 1921-es csehszlovák népszámlálás már csak 110 ezer magyart regisztrált
Kárpátalján.
1939-1944-ig újra „magyar világ” következett. 1945-1991-ig a Szovjetunió része,
a hivatalos nyelv 46 évre az orosz. 1991.
december 1-jén Ukrajna kikiáltotta függetlenségét, Kárpátalja a független ukrán
állam közigazgatási egységeként sodró-

Volóc. A hivatalos fizetőeszköz a hrivnya,
ami tíz forintot ér.
Az egyetlen, 2001-es ukrajnai népszámlálásnál a magyarok 156 600 fővel
szerepeltek. 2011-ben 141 ezer főre, az
orosz-ukrán háború 2013-as kirobbanása
óta pedig 130 ezerre becsülik a magyar
közösség nagyságát. Többségük református, görög katolikus (ami egyben a
ruszinok nemzeti vallása is), vagy római
katolikus.
A kárpátaljai magyarság a magyar
határtól mindössze hat kilométerre
fekvő Beregszászt tekinti központjának.
Az utcán magyar szót ma már leginkább
csak ebben a városban lehet hallani, a
többi síksági város elvesztette magyar
többségét. Mintegy száz községnek van
jelentős magyar lakossága, ezek bő felében
a magyarok kilencven százalék körüli
többséget alkotnak.

BEREGDÉDÁBAN

JÁRTUNK

Beregdéda 1996 óta hivatalosan is
Budakeszi testvérvárosa. A magyar határtól
három kilométerre Déda és Mezőhomok
összevonásával kialakult, ma 2051 fős
településen 1747 magyar él, többségében

Munkács vára alatt

dott az eseményekkel. A hivatalos nyelv
azóta az ukrán. A kárpátaljai magyarság
kevesebb, mint száz év alatt ötször kellett,
hogy állampolgárságot váltson anélkül,
hogy kitette volna a lábát a falujából.
Az ukránok Zakarpattye néven, azaz
Kárpátokon túli területként emlegetik,
de a Lengyelországgal, Szlovákiával,
Magyarországgal és Romániával is határos
Kárpátalja szintén Kárpátokon túli területként tekint Ukrajnára, ahol hiába van egy
órás időeltolódás, Kárpátalja a budapesti
idő szerint működik, eszerint nyitnak a
boltok, járnak a buszok, s beszélik meg a
találkozókat.
Területe 13 ezer km2 a 604 ezer km2-es
Ukrajnában. Négyötöde a Kárpátok vonulata (legmagasabb csúcsa a Hó-vár 2061
m), egyötöde síkság a Tisza mentén,
amely a legnagyobb folyója. Székhelye
Ungvár. Legnagyobb városai Munkács,
Huszt, Beregszász, Nagyszőlős. Jelentős
még Szolyva, Rahó, Técső, Ilosva, Csap,
Perecseny, Nagyberezna, Ökörmező és
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református és görög katolikus. Kárpátalja
egyik legnagyobb strandja itt, a hatvanas
években üzembe állított homokbánya
helyén kialakult dédai tónál működik.
A polgármester ugyanúgy, mint 1996-ban,
ma is Egressy István.
Budakeszi önkormányzata közel negyvenfős delegációval utazott Beregdédába
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Határtalanul! programjának pályázatán

A dédai strand

nyert 2,4 millió forintnak köszönhetően
november 15-18. között. A Határtalanul!
a nemzeti összetartozás programja. Célja
a határainkon túl élő magyarokkal a

kapcsolat kiépítése és elmélyítése. Ez a
program kívánja elérni azt is, hogy ne
legyen Magyarországon olyan érettségiző
diák, aki még nem járt az elcsatolt területek magyar közösségeiben.
A delegáció vezetői dr. Győri Ottilia
polgármester és Csenger-Zalán Zsolt
országgyűlési képviselő voltak. Budakeszi
önkormányzata négyszázhúszezer forintot
adományozott Beregdédának a községháza
nyílászáróinak cseréjére. A pénzadományt
sporteszközökkel és játékokkal egészítették ki. A két város iskoláinak és kultúrházainak vezetői is egyeztettek egymással,
sőt, a budakeszi művelődési ház 2019-re
meghívta a beregdédai tánccsoport tagjait
egy budakeszi fellépésre, ami leírhatatlan
örömet váltott ki a kárpátaljai magyar
gyerekekből. Dalotti Tibor, a budakeszi
református gyülekezet tagja a kárpátaljai
Minaj reformátusainak vitte el a budakesziek adományát, mellyel a budakesziek
gyógyszerek és tüzelő vásárlását segítik.

LÁTNIVALÓK
A látnivalókat a delegáció Horkay
Sámuel idegenvezetőnek köszönheti,
aki a Kárpátaljai Magyar Idegenvezetők
Munkaközösségének elnöke, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség beregszászi
alapszervezete tiszteletbeli elnöke. 2011.
március 15-én közéleti tevékenységéért
a magyar köztársasági elnök a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. 2015-ben a Széchenyi Társaság
is díjazta munkásságát. Horkay Sámuel
édesapját, Horkay Barna református esperest 1947 októberében letartóztatták és a
Gulágra hurcolták.1955 őszén tért csak
haza, s látta először az 1947decemberében
született, akkor már nyolc éves Samu fiát.
Horkay Sámuel a kárpátaljai viszonyokat
jól ismeri. Széleskörű kapcsolatrendszerrel,
kiváló szervezőképességgel és kedves határozottsággal vezeti csoportjait. Vallja, hogy
Kárpátaljának a turizmus lehet az egyik
kitörési pontja, amellyel ki lehet rántani
a szegénységből. A szó legnemesebb
értelmében idegenvezető. Tapasztalata
szerint egy élménydús utazás legnagyobb
eredménye, hogy a turisták Ukrajnába
érkeznek, de Kárpátaljáról mennek haza.
Horkay Sámuel ebben a „képzésben”
részesítette a budakeszi delegációt is.
Megtudtuk, hogy a máig magyarnak
megmaradt Beregszász központjában
bontotta ki Esze Tamás 1703. május
22-én a kuruc felkelés zászlaját.
Az egykori Oroszlán vendégfogadóban
szállt meg 1847. július 12-ról 13-ra virradóra Petőfi Sándor, s itt írta Meleg dél
van című versét. A Rákóczi-téri postára
kapta és innen küldte leveleit Kölcsey
Ferenc, Himnuszunk költője. A posta
épületén Huszt című versének utolsó sora
áll: ’Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre
derül.’ Beregszász egyik legrégibb épülete

Panoráma
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a Bethlen-kastély, melyet 1629-ben
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem épített.
A Rákóczi-téren áll az egykori Bereg
vármegyei Kaszinó impozáns, felújított
épülete, melyben újra megnyílt az Arany
Páva étterem, falán Széchenyi István
emléktáblájával. A Munkácsi u. 80. alatt
megnézhettük a Fedák-kastélyt, melyet
Fedák Sári, a magyar operett csillaga
vásárolt a szüleinek. A kastély ma a
Kárpátaljai Református Egyház püspöki
hivatala. De láttuk Fedák Sári szobrát
a Vidnyánszky Attila alapította magyar
színház előtti téren is.
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

bejárták a felsőgerebeni II. világháborús
magyar katonai alagútrendszert.
Kárpátalja legszebb
műemléke
a munkácsi vár. Az 1600-as évek óta
a Rákócziak birtokában álló erődítmény dicsőséges történetéhez tartozik,
hogy amikor I. Rákóczi Ferenc halála
után megözvegyült Zrínyi Ilonának a
második férjét, Thököly Imrét fogságba
ejtette a török szultán, a császáriak a
vár átadására szólították fel a két gyermekével, Juliannával és a tízéves
II. Rákóczi Ferenccel a bekerített várban
rekedt asszonyt. Zrínyi Ilona nem
h
hajlott meg, két éven át védte a várat
a császáriakkal szemben. Fiával gyakran
je
jelent meg a bástyákon, nem törődve
a
az ágyútűzzel. Az ostrom idején, 1686b
ban, Ilona napján, a gyermek Rákóczi így
k
köszöntötte édesanyját: „...Inség bilincsejét
kkerölő magyarság, / Egy munkács várában
sz
szorult a szabadság, / Kit egy Zrínyi szívű
ta
tartott meg asszonyság, / Hol vagy s hálát nem
a
adsz, az egész magyarság!”

A
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A november 17-i megemlékezésen
a budakeszi delegáció is részt vett és elhelyezte a megemlékezés koszorúját.

SZÁLLÁS

ÉS GASZTRONÓMIA

A kárpátaljai falusi turizmus hihetetlen
fejlődésen ment keresztül az utóbbi
években. 2018 novemberében rendhagyó
és eddig páratlan kiadvánnyal rukkolt elő
a
Magyar
Konyha
Magazin:
a nagy sikerű balatoni és a budapesti után
megjelent a kárpátaljai gasztrokalauz is.
Közel kétszáz címet gyűjtöttek össze: szállodák, panziók, gyógyfürdők, vendéglők,
kocsmák, büfék, hegyi vendégfogadók,
cukrászdák, kávézók, piacok, pincészetek,
sörfőzdék, őstermelők gazdaságai, mézes,
sajtos, tésztás, csokoládés, kürtöskalácsos,
gyógyfüves, szörp- és lekvárfőző kézművesek címeivel, a gasztronómiai események időpontjaival, falusi vendégházak
elérhetőségeivel. Horkay Sámuel szerint
ennél sokkal több szolgáltató ajánlható,
de a kiadvány terjedelmi korlátai miatt
kétszáznál meg kellett állni.
A budakeszi delegáció a nagybégányi
Family étterem és szálloda vendége volt.
A nagypapa szatócsboltját a kilencvenes
években kárpótlásként szerezték vissza
a tulajdonosok. Újraindították a boltot,
majd kávézóval, étteremmel, végül egy
ötven férőhelyes szállodával bővítették.
Színvonalas magyar konyhát visznek
helyi borokkal, de a harcsapaprikást nem

A szolyvai emlékpark jelképe a kárpátMeghatározó élmény az 1909-ben aljai magyarság sorsának. 1944. november
épült egykori magyar törvényszék mára 13-án a megszálló szovjet csapatok
felújított épületében működő II. Rákóczi háromnapi közmunkát, málenkij robotot
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bejá- rendeltek el minden 18 és 50 év közötti
rása. Az épület a szovjet államosítás után magyar és német hadkötelesnek. Becslések
laktanya, majd finommechanikai üzem. szerint 30-40 ezer embert gyűjtöttek be.
A Szovjetunió szétesése után a végletekig Az elhurcoltak első állomása Szolyva
tönkretett, kétemeletes eklektikus épület
A szolyvai emlékpark 2018. november 17-én
rendbe hozására a városnak nem volt
pénze, így 2002-ben az épületet átadta
a főiskola céljaira. Felújításának feltétele
volt Mádl Ferenc magyar és Leonyid
Kucsma ukrán elnök megegyezése.
Számos magyarországi település vállalta
a hatalmas épület egy-egy termének rendbehozatalát és felszerelését. Nevükre
minden egyes helyiség ajtajában kis tábla
emlékeztet. 2004-ben az önkormányzat
megpróbálta visszavenni a tulajdonjogot.
Ekkor ismét Mádl Ferenc közbenjárása volt. A foglyok jelentős része már itt túrós csuszával, hanem krumplis dererendezte a helyzetet. Az iskola fenn- elpusztult az embertelen fogva tartási lyével tálalják. Jól vizsgázott a vegetáritartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért körülmények miatt. Szinte nincs olyan ánus menü is, de a specialitások között
Alapítvány, az ukrán államtól nem kap magyar család Kárpátalján, akinek egy, mindenképpen meg kell említenünk a
finanszírozást. Nappali, levelező és egyéb de sokszor több férfija ne veszett volna csülöktálat, amelyen a méretes csülköt sült
képzésein több mint ezer diák vesz részt oda a Szolyváról induló kálváriában. oldalasok és vadászkolbászok borítják.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Inkább ebédre ajánlott.
évente.
m
már 1989-ben kezdeményezte
Amikor búcsúzáskor megkérdeztük
A
delegáció
járt
eemlékmű állítását, melyet Egressy István polgármestert, hogy miben
az
Ökörmező
feletti
1
1994 novemberében avattak lehetünk a segítségükre, ezt válaszolta:
Szinevéri-tónál, látta a
a gyűjtőtábor egyik temetője „Jöjjetek! Minél többen és minél gyakTalabor szurdokvölgyét
h
helyén, az I. világháborús kato- rabban!”
és zúgóit, az Asszonyok
Koós Hutás Katalin
n
natemető mellett. Több éves
könnyei-fátyolvízeséseket
Fotók: Bánkuti Ákos
ggyűjtő- és kutatómunka után
és a Kamjanka-nyeregből a
2
2004-ben az emlékmű siratókilátást az ezeréves határra.
KÁRPÁTALJA sokkal több titkot rejt és
ffalán fekete márványtáblákra
Jártak Huszt várának „bús
élményt nyújt, mint amit elképzelni tudunk.
ffelvésték 12 ezer áldozat nevét.
düledékeinél”, megnézték
Ennek felfedezésében egy jó idegen2
2009 novemberében ezt kiegéa közel háromszáz éves
vezet felbecsülhetetlen segítség lehet.
Az Árpád-vonal
sszítették az egykori Bereg
fülöpfalvi görög katolikus
Felsőgerebennél
Szerkesztségünk kiindulópontként Horkay
v
vármegye mai magyarországi
fatemplomot, ahová a
Sámuelt ajánlja (horkay47@gmail.com),
tterületéről, Ung vármegye ma
hét gyermeket nevelő
aki idegenvezet-, program- és szállásajánLevcsenko Róbert, Beregdéda görög Szlovákiához, valamint Ugocsa vármegye
lásban szívesen segít.
katolikus lelkésze is elkísérte őket. ma Romániához tartozó területeiről a
További adatok a szerkesztségben is kérhetk:
Felfedezték az Árpád-vonal alsószinevéri szolyvai gyűjtőtáborba hurcoltak neveivel.
szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu.
völgyzárának bunkereit, futóárkait és A kutatás folytatódik, a lista még bővül.
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Programajánló
0
Február 7. csütörtök 18 óra

Február 14. csütörtök 19 óra

KÖZMEGHALLGATÁS

Moldvai és gyimesi

Biatorbágyon
a Juhász Ferenc Művelődési
Központban.
Témák:
1. 2019. évi költségvetés
2. Helyi közösségi
közlekedés
3. Térfigyelő
kamerarendszer
4. Út, járda,
kerékpárutak építése
Tel.: +36 23 310 636
http://faluhaz.biatorbagy.hu

Február 9. szombat 11 óra
GYERMEKKONCERT

Kovácsovics Fruzsinával
a Marczibányi téren.
jegy: 1500 Ft
www.marczi.hu

TÁNCHÁZ

a Marczibányi téren.
Jegy: 1200/800 Ft.
www.marczi.hu

Február 15. péntek 16 óra
Kultúrházak éjjel-nappal
TIPEGŐ TÁNCHÁZ

20 óra KESZI TÁNCHÁZ
a Rojtos és a
Szigony zenekarral
a Budakeszi EFMK-ban.
+36-23-451-161
www.efmk-budakeszi.hu

Február 15. péntek 19.00
GINA ÉS FIDEL

Nálatok laknak ÁLLATOK?
interaktív színház
a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

dráma két részben
Fidel Castróról és
Gina Lollobrigidáról.
Szereplők: Fésűs Nelly és
Árpa Attila
Rendező: Pozsgai Zsolt
Jegy: 2500 Ft
a Marczibányi téren
www.marczi.hu

Február 11. hétfő 18 óra

Február 20. szerda 19 óra

Február 9. szombat 19.30

Párkapcsolat és családi élet:
Hadszíntér vagy békesziget
BAGDY EMŐKE előadása
a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

MÉRŐ LÁSZLÓ:

Február 12. kedd 16.30

Mindenki másképp
egyforma
Jegy: 2800
Elővételben: 2500 Ft
a budakeszi EFMK-ban.

KI NYER MA?

Február 21. csütörtök 19 óra

Játék és muzsika
70 percben
Czigány Györggyel
a Marczibányi téren.
www.marczi.hu

Február 12. kedd 19 óra
A firenzei RENESZÁNSZ
a Marczibányi téren.
Jegy: 800 Ft
www.marczi.hu

Február 13. szerda 18 óra
Pátyi WALDORF-estek
Művészeti nevelés 5-8. o.-ig
Szecsődi János (Óbuda)
Páty, Iskola u. 16.

Február 13. szerda 19 óra
MAKSAMÉTA humorklub

a Marczibányi téren
Jegy: 1000 Ft
www.marczi.hu

Február 14. csütörtök 18.30
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MARCZI ESTEK

Vendég: Lányi Marietta,
a Gyermekek Háza
Alternatív Alapozó Program
pedagógiai vezetője.
A belépés díjtalan,
de regisztrációhoz kötött
a Marczibányi téren.
Információ: 06 1 212-2820
www.marczi.hu

Február 22. péntek 19 óra
A PADLÁS

Presser Gábor, Sztevanovity
Dusán, Horváth Péter
musicalje
a Marczibányi téren
a Szindra Társulat
előadásában.
Jegy: 2600 Ft
www.marczi.hu

Február 23. szombat 19 óra

DZSINGISZ KÁN

A KÖR
NÉGYSZÖGESÍTÉSE

pusztításáról
Antalffy Péter történész
a Marczibányi téren.
Jegy: 800 Ft
www.marczi.hu

a Szindra Társulat
előadásában
a Marczibányi téren.
Jegy: 1500 Ft
www.marczi.hu

Február 14. csütörtök 19 óra

Február 25. hétfő 18 óra

Dr. Versegi Beáta Mária CB:
Az EUCHARISZTIA
életünk és küldetésünk
forrása –
Eucharisztikus Kongresszus
2020
a Budakeszi Keresztény
Értelmiségiek klubestje
a Szent László Házban
(Budakeszi, Fő u. 206.).

áldozatainak emléknapja.
Szász Attila ÖRÖK TÉL c.
filmjének vetítése.
2018-ban az év legjobb
európai tvfilmje.
1944 decemberében orosz
katonák nőket gyűjtenek össze
málenkij robotra. A film egy
sváb fiatalasszony kálváriáját

A KOMMUNIZMUS

Programajánló

Február 26. kedd 10 és 11 óra

megvilágításba.
Előadó: ANTALFFY PÉTER
történész
Belépő: 800 Ft
www.marczi.hu

CINI-CINI MUZSIKA

Március 8. péntek 19 óra

mutatja be a szovjet
munkatáborban.
A belépés díjtalan
a budakeszi EFMK-ban.

babaszínház 0-3 éveseknek
a Marczibányi téren.
Jegy: 1200 Ft
www.marczi.hu

Február 28. csütörtök 18.30
JERUZSÁLEM ELESTE:
FOGSÁG ÉS TÚLÉLÉS
AZ ÚJBABILONI
BIRODALOMBAN
CSODÁK, REJTÉLYEK ÉS
KATASZTRÓFÁK –

Történelmi fordulópontok
a piramisoktól a maja
világvégéig. A történelmi
előadássorozat a múlt máig
csodálatosnak tartott eseményeit, vagy éppen népek
eltűnéséhez is vezető
katasztrófákat állítja új

PADAM

Kárász Eszter sanzonestje
Edith Piaf emlékére
a budakeszi EFMK-ban.
Jegy 2200 Ft,
elővételben 1800 Ft.

Március 9. szombat 11 óra
JANCSI ÉS JULISKA

mesés zenejátéka
a budakeszi EFMK-ban.
Jegy: 1800 Ft,
elővételben 1500 Ft.

Március 13. szerda 18 óra
PÁTYI WALDORF-estek

Módszertani kóstoló
az iskola tanáraival
Iskola u. 16.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület és a Kelet-Magyarországi
Speciális Mentőegyesület a Budakeszi Kultúra Alapítvány
közreműködésével idén is megszervezi a
32-es határvadászok emléktúráját
augusztus 16-19. között

Mihályszállástól a Szellőig
A 32-es határvadászok emléktúrájának
X. évfordulója a Gyimesekben
A túrával, és a kapcsolódó rendezvényekkel a 75 évvel
ezelőtt történt eseményekre kívánunk emlékezni, fejet
hajtva a térségben harcolt és elesett valamennyi katona
emléke előtt, tekintet nélkül nemzeti hovatartozásukra.
A PROGRAM:
 augusztus 16. péntek: Túra Rakottyásról Mihályszállásra,
délután megemlékezéssel egybekötött kulturális műsor
Gyimesbükkön, a
Kontumáci kápolnánál található
katonai emlékhelynél.
 augusztus 17. szombat: X. 32-es határvadász emléktúra
Hidegségből Csíkszentdomokosra.
 augusztus 18. vasárnap: Kora délelőtt megemlékezés a
Gyimesközéploki temetőben található I. világháborús
katonasírnál, délben szentmise az Ugra-tetőn álló „ Sebő
hadnagy keresztjénél”.
 augusztus 19. hétfő: Túra a Szellőre a Motorsírülőtől,
majd tovább Kostelekre, ahol kopjafa állítás és emléktábla avatás a katolikus templom kertjében.
A rendezésbe bevonjuk az érintett önkormányzatokat,
plébániákat, erdélyi és magyarországi művészeket, civil
szervezeteket. A program szervezés alatt, az egyes napok
helyszíneiről, pontos időpontokról folyamatosan tájékoztatunk Facebook-oldalunkon: https://hu-hu.facebook.
com/32.es.hatarvadaszok.utja/.
A rendezvény politika mentes, pártoktól független.

Info: Kohl András (túraszervező, Kelet-magyarországi
Speciális Mentő Egyesület, e-mail: kohlcenter@gmail.com,
tel: +36 309147819)
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg.
Kérem, hogy hirdetéseiket március 16-ig juttassák el hozzánk!

• TAKARÍTÓT keresnek a nagykovácsi Teleki-Tisza-kastélyba lelkiismeretes megbízható
kolléga személyében. Bővebb
információ: https://cserkeszingatlanok.hu/palyazatikiirasok/allashirdetesek/
vagy info@cserkeszingatlanok.hu
• SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐT
keres budakeszi könyvelőiroda teljes munkaidőben.
Az önéletrajzokat fizetési
igény megjelölésével:
vand.info.kft@gmail.com
• TAKARÍTÓT keres a budakeszi Opel-szerviz a szalon,
irodák, lépcsőházak
takarítására. Jelentkezés:
Budaörsi köz 2.; info@
interatkft.hu, vagy 06-704500-444
• GYÓGYPEDAGÓGUST és
GONDOZÓT keres a Tovább
Élni Egyesület. Jelentkezés:
tovabbelni@gmail.com

• JEGYZŐT keres Perbál önkormányzata határozatlan
idejű közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben. A pályázatokat 2019.
február 15-ig várják. Részletek a perbal.hu oldalon
• GÉPJÁRMŰSZERELŐT, DISZPÉCSER/TELEPVEZETŐT és SEGÉDMUNKÁST keres szolgáltató
cég nagykovácsi telephelyére.
Elvárás: önálló munkavégzés,
Nagykovácsi vonzáskörzetének ismerete. Jelentkezés önéletrajzzal: info@jager.hu
• BUDAKESZI ÖNKORMÁNYZATA
keres beruházási projektmenedzsert és projektmenedzsert határozatlan idejű
közszolgálati jogviszonyban,
teljes munkaidőben Pályázati
határidők: 2019. február 28.
Az állások a március 14-i
elbírálás után azonnal betölthetők

L A KO S S Á G I A P R Ó H I R D E T É S
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418
Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves
szakmai, kiállítói, tenyésztõi
gyakorlattal vállalja az Ön
otthonában kutyája teljes körû
kozmetikáját.
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 ingyenes
házhoz szállítással.
Elõrendelés: 06-20-922-0263
• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgépek, fagyasztók javítása garanciával, hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Akciós lakásklíma szerelés.
Tel.: 06-20-467-7693
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes
körű szolgáltatás! Időpontkérés, vérvétel…!
Kiszállási díj: 4500 Ft.
Tel.: 06-20-423-9708

ezüsttárgyakat, evőeszközöket,
aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan. Tel.:
06-1-789-1693, 06-30-898-5720
•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263
• MINDENNEMŰ RÉGISÉGET
VÁSÁROLOK! Porcelánt,
kerámiát, festményt, csillárt,
bronz- és ezüsttárgya
kat, képeslapot, bizsut,
borotyánt, bakelit hangle
mezt, órákat, könyveket,
hifit, bútort, szőnyeget,
teljes hagyatékot, lomtalanatást díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel.
Hívjon biza-lommal!
Pintér Nikoletta 06-1-466
8321, 06-30-973-4949
• ANGOL és OROSZ oktatás,
korrepetálás iskolásoknak,
felkészítés érettségire és középfokú nyelvvizsgára.
FORDÍTÁSOK készítése.
Tel.: 06-23-453-217, Budakeszi

• MATEMATIKA-FIZIKA tanár
vállal korrepetálást, középiskolába és érettségire való felkészítést, valamint magántanulók
• GÁBOR ESZMERALDA
és egyetemisták vizsgára való
műgyűjtőnő - múzeumok
számára is- készpénzért vásárol felkészítését.
Tel.: 06-20-972-4939
festményeket, bútorokat,
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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.
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 nemzetközi E-Civeles - Digital Competences and Intercultural Values in e-Learning Environments - program célja
az 55 év felettiek és a külföldi munkavállalók informatikai készségeinek fejlesztése valamint a résztvev városok
történelmének és memlékeinek a széles közönséggel való ismertetése. A projekt koordinátora a spanyolországi
University of Malaga. A program résztvevi: a németországi BREMER INSTITUT FUER PRODUKTION UND LOGIS-TIK
GMBH, a magyar TREBAG SZELLEMI TULAJDON- ÉS PROJEKTMENEDZSER Kft, az UNIVERSITA’ DELLE LIBERETA
Olaszországból, a portugál UNIVERSIDADE SENIOR DE EVORA és a szlovén INTEGRA szervezete.
A 2017-ben az Erasmus+ program keretében támogatást nyert, a virtuális térben elhelyezett és kommunikációs
eszközökkel kiegészített online játék lényege, hogy négy történelmi városban a felhasználók az óváros utcáin és
terein tájékozódva megtalálják és részletesen megismerjék a fontosabb memlékeket.
A program koncepciója többek között az infokommunikációs eszközök megismerésének és használatának a
szabadids tevékenységen keresztüli, élményalapú megközelítése.
Amennyiben felkeltettük érdekldését és többet szeretne megtudni a projektrl, kérjük látogasson el honlapunkra
a www.e-civeles.eu weboldalra vagy kövessen minket a Facebookon a https://www.facebook.com/E-civeles
elérhetségen.
További információ: eniko.nagy@trebag.hu és eva.tengely@trebag.hu
14

Buda környéki Irányt

Hirdetés

2019. I. szám

Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda

Nőgyógyászat

Dr Tamás Gabriella

• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199

ÜGYVÉD, ADÓSZAKÉRTŐ

• Szentendre: +36 20 424 7960

2092 Budakeszi, Jegenye u. 4. Tel.: +36-20-952-9891
Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

• Budakeszi: +36 20 952 5228

Szerződések készítése, peres eljárások képviselete
Gazdasági és ingatlanügyek, munkaügyi perek
Cégképviselet német és angol nyelvismerettel

VÍZ–GÁZ–FŰTÉS
SZERELVÉNYBOLT 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 kölcsönzésére is!
Építkezés, valamint házfelújítás esetén a gépészeti
anyagokra egyedi árajánlatot készítünk, amely ha elnyeri
tetszését, a nagyobb áruk kiszállításában (pl. kazán, bojler,
vízlágyító) segítünk!

www.binobruno.com
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Zsámbékon a Bicskei utcában
öt darab 700 m 2-es telek
egyben és külön is.
Max. 30% beépítés, kétszintes,
2-3 lakásos társasház
elektromos üzemű hőszivattyús
vagy napelemes tervvel.
Befektetőt is várunk.
Tel: + 36-20-562-9674

Minden, ami ingatlan – Tíz éve a piacon
Széles ügyfélkörünknek keresünk
ELADÓ és KIADÓ ingatlanokat.
Ügyfélfogadás budakeszi irodánkban
(Fő u. 134.) előre egyeztetett időpontban.

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

Vécsei Melinda +36-20-437-7028
Huber-Szabó Lőrinc +36-30-515-7447

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

BUDAKESZIN ÉS KÖRNYÉKÉN TELJES KÖRŰ INGATLANKÖZVETÍTÉS

www.huberingatlan.hu • info@huberingatlan.hu
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A Z generáció és munkahelyek
közötti együttmködés elsegítése
Az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott iGEN projekt célja a munkaerpiac két meghatározó szereplje, a munkaerpiacra
belép Z generáció (1995 és 2010 között született fiatalok) és a munkáltatók között lév szakadék áthidalása és az együttmködés
elsegítése, az ennek megfelel munkahelyi környezet megteremtésével.
A projekt megvalósítás els szakaszában a résztvev országok mindegyikében elkészült egy felmérés mind a Z generációs fiatalok, mind a
vállalatok képviseli körében. A kutatás kérdíves felmérést, illetve fókusz csoportos interjúkat foglalt magában.
A felmérés eredményeire alapozva készült el az a kézikönyv, amely hasznos és könnyen beépíthet módszereket, eszközöket és jó
gyakorlatokat biztosít a kis- és középvállalatok számára. A kézikönyv hamarosan elérhet lesz magyar nyelven is a projekt weboldalán.
A Z generációs munkavállalók, illetve a munkáltatók közti szakadék csökkentése érdekében, a projektben készül mind a fiatal munkavállalók
számára, mind pedig a vállalatokban dolgozó mentorok számára egy-egy oktatási anyag. Az oktatási anyagok 40 órás képzésre lettek
tervezve, amelynek az elsajátítása blended learning keretében valósul meg. Az oktatási anyagok összeállítása is a projektben végzett
kutatáson alapszik.
Az elkészült oktatási anyagok a vállalatokban történ tesztelés után, magyar nyelven szintén elérhetek lesznek (várhatóan 2019 tavaszán).
További információk: nora.kovesd@trebaghu, illetve a projekt weboldalán, illetve Facebook oldalán találhatók.

www.igenproject.eu
https://www.facebook.com/ProjectiGEN/

