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Az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott Coop-in (2017-1-UK01-KA202-036640) projekt 2017-
ben kezd�dött és célja a társadalmi innováció tudatosítása a vállalatoknál. A projekt megvalósításán egy hét 
tagból álló nemzetközi konzorcium dolgozik.
A projekt keretében 2017-ben Nagy-Britanniában, Írországban, Cipruson, Portugáliában, Spanyolországban és 
Magyarországon kérd�íves felmérést végeztünk a vállalatok és a társadalmi innováció kapcsolatáról. Ennek 
egyik legfontosabb eredményeként ki tudtuk azt a hat témakört jelölni, ami segíthet a vállalatoknak abban, hogy 
társadalmi innovációt hajtsanak végre.

Ez a hat témakör a következ�:
1.  Mi fán terem a társadalmi innováció?
2.  Értsük meg a jöv�t!
3.  Hogyan építsük, fejlesszük kapcsolati hálónkat?
4.  Együttm�ködés másokkal a társadalmi innováció tükrében
5.  A társadalmi innováció hatásának mérése
6.  Hogyan vegyük észre a kínálkozó lehet�ségeket?

Ezt követ�en elkezdtük egy online serious game, egy ezt kiegészít� offl ine feladatgy�jtemény, valamint a cégek számára egy 
önértékel� eszköz kifejlesztését.
A projekt jelen fázisában az elkészült termékek tesztelése és javítása zajlik.
2019.09.20-án a Benczúr Hotelben kerül megrendezésre a társadalmi innovációhoz kapcsolódó konferencia.  A konferencia célja, 
hogy bemutassa projektet és annak elkészült termékeit, valamint bepillantást nyújtson néhány sikeres társadalmi innovációs 
kezdeményezésbe.

Program:
 9:00 – 9:30   Regisztráció
 9:30 – 11:00   Társadalmi innováció tudatosítása a vállalatoknál: A Coop-in projekt bemutatása és a 

CurioCity online játék kipróbálása (Kövesd Nóra)
 11:00 – 11:30   Kávészünet
 11:30 – 12:00   A gamifi cation alkalmazási lehet�ségei globális problémák megoldásában (Fekete Zsombor)
 12:00 – 12:30   A kirekesztettség ezer arca: Civil válaszok, a társadalom mulasztásai (Bakonyi Karola)
 12:30 – 13:00   Értékteremt� foglakoztatás a szociális farmokon (Jakubinyi László)
 13:00 – 13.30   Élelmiszerfelesleg és mit kezdjünk vele (Schwikker Zsófi a)
 13:30   Ebéd és kötetlen beszélgetés

Minden érdekl�d�t sok szeretettel várunk! A részvétel díjtalan, ám a terem befogadóképessége miatt el�zetes regisztrációhoz kötött, 
amit az alábbi linken lehet megtenni: 
https://www.eventbrite.com/e/innovatorok-a-tarsadalom-szolgalataban-konferencia-tickets-70003431147?aff=ebdssbdestsearch

Társadalmi innováció tudatosítása 
a vállalatoknál
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Kilencmilliárd forint értékben újabb 
négy pályázatot jelentetett meg a 
kormány a Magyar falu programban, 
melyre az ötezer lélekszám alatti kiste-
lepülések pályázatait várják, a temetők 
esetében pedig a helyi egyházközségek 
is pályázhatnak.

A temetőkre vonatkozó kiírásoknál ravata-
lozók felújítására, illetve új ravatalozó 
építésére lehet pályázni maximum 30 
millió forintos támogatásra. Kisebb fejlesz-
tésekre is kaphatnak pénzt az önkor-
mányzatok és az egyházközségek, például 
temetői járda felújítására, víznyerőhely, 
hulladéktároló vagy illemhely létesí-
tésére maximum ötmillió forint értékben. 
Mindkét pályázói kör számára augusztus 
12-én nyílt meg a lehetőség a pályázatok 
beadására, az önkormányzatok szept-
ember 5-ig, az egyházak pedig szeptember 
16-ig nyújthatják be pályázataikat.

Óvodaudvarok fejlesztésére pályá-
zónként ötmillió forintot nyerhetnek el 
a települések például a kültéri játszóesz-
közök cseréjére, játszóeszköz-tárolókra, 
hűsítő kismedence létesítésére, fásításra, 
parkosításra, kerékpár- és babakocsi-
tárolók építésére, illetve akadálymentesí-
tésre. Ezt a pályázatot augusztus 26-án 
írták ki és szeptember 10-én zárják le.

A negyedik kiírásban pedig – amely 
augusztus 21-én indult, és szeptember 
5-én zárul – a pályázók maximum 15 
millió forintot nyerhetnek el például 
munkagépek, traktorok, ágaprítók, 
fűkaszák beszerzésére.

Egyik pályázat esetében sem várnak 
el önerőt a pályázók részéről, és hitelt 
sem szükséges felvenniük, mert hatvan 
napon belül elbírálják a pályázatokat és 
a támogató okirat kibocsátását követő 5. 
napon utalják az elnyert összeget. 

(MTI/Iránytű)

Új pályázatok a Magyar falu programban Elkezdődött a kampány
Augusztus 24-én, szombaton, a 
szavazást megelőző 50. napon megkez-
dődött az önkormányzati és nemze-
tiségi választás hivatalos kampánya a 
választási eljárási törvény értelmében. 
A jelöltek szeptember 9-ig gyűjthetik 
az ajánlásokat. Ez alapján dől el, hogy 
kik szerepeljenek a szavazólapokon.

A választási kampány végéig a jelölőszerve-
zetek és a jelöltek engedély nélkül készít-
hetnek plakátot, de a plakátokon és a 
szórólapokon is fel kell tüntetni, hogy 
ki készítette a hirdetményt. Képviselő- 
és polgármesterjelölteket (valamint 
megyei listát) ajánlani augusztus 24-étől, 
szombattól lehet. A választópolgárok 
ajánlóíveken ajánlhatnak képviselőjelöl-
teket. Egy választópolgár több jelöltet is 
támogathat. 

A köztársasági elnök 2019. október 
13-ra, vasárnapra tűzte ki a helyi önkor-
mányzati általános választásokat. 
A Nemzeti Választási Bizottság – jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve – a 
helyi önkormányzati választásokkal azonos 
napra, 2019. október 13-ára, vasárnapra 
tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati 
általános választásokat is.

A Nemzeti Választási Iroda honlap-
ján  megkeresheti, hol adhatja le a szava-
zatát, és információkat talál a választá-
sokkal kapcsolatos legfontosabb tudniva-
lókról: https://www.valasztas.hu/

Átadták a XII. kerületi Zugligeti 
Általános Iskola új épületét, amely az 
egykori Fácán vendéglő épületének 
megújításával, valamint az ahhoz 
kapcsolódó új épületszárny kialakítá-
sával jött létre. A Fácán fogadót is 
eredeti pompájában állítják helyre, és a 
tervek szerint bérbe adják hasznosításra.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter az augusztus 30-i 
ünnepélyes átadón kijelentette, hogy a 
magyar oktatási rendszerben egyedülálló 
lehetőségekhez jutnak az idei tanévtől itt 
tanuló felső tagozatos diákok. A 2013-as 
Normafa-törvény és az önkormányzat 
munkájának köszönhetően évről-évről 
valósulnak meg a kerületi fejlesztések. 
Gulyás Gergely kiemelte: „ma minden 
ellenkező híresztelés dacára” az állam több 
mint 640 milliárd forinttal többet költ 
egy évben a közoktatásra, mint amennyit 

2010-ben erre a célra fordítottak.
A 128 éves iskola történetében még soha 

nem volt ilyen fejlesztés, amelynek során 
nyolc osztályterem, könyvtár, 450 négyzet-
méteres tornaterem, természettudományi 
előadó, informatika terem, valamint 
alkotóműhely is létrejött. 2011-ben még 
150 gyerek tanult az iskolában, ma már 
375 diákjuk van.

A Fácán vendéglő és fogadó története 
az 1800-as évek elejére nyúlik vissza. 
1856-ra készült el a Hild József tervezte 
harminc szobás üdülőszálló, amit a II. 
világháború után államosítottak és a 
Belügyminisztérium kiképzőközpontja lett. 
A rendszerváltás után életveszélyessé vált. 
A Hegyvidéki Önkormányzat 2013-ban a 
Normafa-program keretében kapta meg az 
egykori Fácános vagyonkezelési jogát az 
államtól, amely forrást is biztosított arra, 
hogy a műemlék épületeket megmentsék a 
pusztulástól.                       (MTI/Iránytű)

Átadták a legszebb 
és legmodernebb budai iskolát

Elköltözött a Széna téri 
autóbusz-állomás

Augusztus 10-től megszűnt a Széna téri 
buszállomás a Széna tér átépítése miatt. 
A járatok a Széll Kálmán tér Dékán utca 
és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szaka-
szára helyezett megállókból indulnak. Az 
első kocsiállásról Zsámbék és a távolabbi 
települések, a másodikról Perbál felé 
változatlan időpontokban közlekednek a 
buszok. A Széll Kálmán téri érkezési hely 
nem változik.

A változásokkal kapcsolatos részletek 
a www.volanbusz.hu/hu/hirek/hirek/
hir/34245  honlapon érhetőek el.

Ötvenhárom Pest megyei önkormány-
zat nyert el több mint 9,2 milliárd 
forintot bölcsődei ellátás fejlesztésére. 
Így 1260 új, korszerű bölcsődei férő-
hely létesül mintegy 27 százalékkal 
megemelve az eddig Pest megyében ren-
delkezésre álló férőhelyszámot. A Pest 
megye fejlesztését szolgáló program 

pályázati felhívására több mint kétsze-
res volt a jelentkezés, így a tárca az ere-
deti támogatási keretösszeget további 
4,7 milliárd forinttal megemelte.

A Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 
program keretében Törökbálint és Érd 
400-400 millió, Biatorbágy 160 millió, 

Páty 224 millió és Nagykovácsi 16 millió 
forintot nyert. 

Pest megye 29 települése nyert támoga-
tást kerékpárutak építésére, felújítására, 4,2 
milliárd forint értékben. A kiírás után jelen-
tősen megemelt keretösszegből Budakeszi 
200, Nagykovácsi 175, Remeteszőlős pedig 
31 millió forintot kapott.

Biatorbágy, Páty, Nagykovácsi 
és Remeteszőlős is nyert
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Kezdődik az EuroVelo 6 kerékpáros 
útvonal Szentendre déli határától 
Budapest közigazgatási határáig tartó 
5,6 kilométeres szakaszának építése 
mintegy 850 millió forintból. 
A fejlesztés végén a kerékpá-
rosok egy három méter széles 
burkolt kerékpárutat vehetnek 
majd birtokba.

Az augusztus 29-i szentendrei alapkő-
letételen Révész Máriusz kormánybiztos 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 2020 a 
magyar kerékpározás fontos éve lesz, mert 
Magyarországról rajtol el a világ egyik 

legnagyobb kerékpáros versenye, a Giro 
d’Italia, egyben látványos előrelépések 
lesznek a kerékpárutak építésében. Az út 
kivitelezője a HE-DO Kft., a munkálatok 

várható befejezése jövő év augusztusa.
Néhány héten belül átadják 

a Pomáz és Szentendre közötti 
kerékpárutat, illetve két kerékpáros 
híd épül a Szentendrei-szigetre, 

Szentendrénél és Kisoroszinál.
A Budapest és Szentendre közötti 5,6 

kilométeres kerékpárút Szentendrén a 
Bükkös-pataktól a Dera-patakig meglévő 
hálózathoz csatlakozik. A nyomvonal a 
Dera-patak fölött egy új – 36 méter 

hosszú – híd megépítésével indul, majd 
halad Budakalász irányába, részben új 
nyomvonalon, részben meglévő mezőgaz-
dasági utak kerékpárosbaráttá építésével, 
részben budakalászi kerékpárutak felújí-
tásával.

Az EuroVelo 6 kerékpárút kapcsolatát 
az M0 gyorsforgalmi úttal – Megyeri-híd 
– a Gát utcai megközelítés biztosítja. 
A kerékpáros útvonal a Barát-patak fölötti  
hídhoz csatlakozik, így éri el Budapest 
közigazgatási határát, amivel létrejön az 
összeköttetés a fővárosi kerékpározható 
útvonalakkal.

(MTI/Iránytű)

EuroVelo 6 Budapest és Szentendre között

Új kézilabdapálya 
a Nagyréten

Április végén a népszerű hűvösvölgyi 
kirándulóhelyen, a Nagyréten új 
kézilabdapályát adtak át, amelynek 
megvalósítása érdekében a II. kerületi 
önkormányzat a terület kezelőjével, a Pilisi 
Parkerdő Zrt.-vel közösen csatlakozott a 
Magyar Kézilabda Szövetség szabadtéri 
kézilabdapályák létesítését támogató 
programjához. Az együttműködés kere-
tében szabványos kézilabdapálya épült a 
hozzá tartozó kapukkal, védőpalánkkal, 
labdafogó hálóval és egy speciális, kültéri 
használatra alkalmas, ún. SportsCourt 
sportfelület kialakításával. Az új pálya 
építésével sikerült eltüntetni a négy éve le-
égett büfé helyén éktelenkedő tájsebet is.

Duna menti helységek értékeinek 
felmérésére, az  együttműködés erősí-
tésére 2017-ben több ország közös 
projektje kezdődött Danube Urban 
Brand (DANUrB) néven. A magyar 
programot a BME Építészmérnöki Kara 
Urbanisztikai Tanszéke dolgozta ki és 
vezeti, Pest Megye Önkormányzata 
részvételével.

Pest megye önkormányzatának blogja  a 
megye két térségének, a Dunakanyarnak 
és a Csepel-sziget déli részének, a 
Szigetzugnak a programban részt vevő 
településeivel foglalkozik. Mivel a projekt 
lényeges eleme a települések és a Duna 
kapcsolata, az egyes városokat, falvakat 
vízi túrázva keresték fel, többek között 
arra helyezve a hangsúlyt, miként lehet a 
ma még kihasználatlan, alulhasznosított 

építészeti és kulturális emlékeket, 
infrastruktúrát „Duna menti kontex-
tusban” aktívvá tenni. Ezekről a csónak-
túrákról, élményekről, tapasztalatokról 
– pozitívakról és negatívokról egyaránt 
– szól a Dunai mesék.

A programban érintett telepü-
lések, területek a Dunakanyarban: 
Dunabogdány, Ipolydamásd, kisoroszi 
szigetcsúcs, Nagymaros, Szob, Verőce, 
Visegrád, Zebegény. A Szigetzugban: a 
Ráckevei-Duna szigetei, Lórév, Ráckeve, 
Szigetbecse, Szigetszentmárton, Sziget-
újfalu.

A blog minden héten frissül. Az első 
rész Ipolydamásdtól Szobig, a második 
Szobtól Zebegényig számol be a látniva-
lókról és az útvonalon szerzett tapaszta-
latokról.

forrás: Pest megye önkormányzata

Az ország leginformatívabb kaland-
parkja a Budakeszi Vadaspark 
melletti fenyőerdőben található, a 
kötélpályákon túl ugyanis itt két 
erdei tanösvény is várja a látogatókat. 
A legkisebbeket a vadaspark sztárja, 
„Pele Pali” kíséri végig, akinek segít-
ségével a gyerekek a madárodúkat és 
azok lakóit is megismerhetik.

A Budakeszi Vadaspark 
Kalandparkját 2015-ben, a főbejárat 
felé vezető út mentén, egy árnyas 

fenyőerdő fái között alakították 
ki, így a családokat már nemcsak 
a parkon belül, de azon kívül 
is izgalmas programok várják. 
A Kalandpark a nyári időszakban 
reggel 10 órától este 18 óráig 
látogatható, belépőt pedig 17 
óráig válthatnak a mászni vágyók. 

Szeretnél többet megtudni 
Budakeszi Vadaspark Kaland-
parkjáról? 

https://budakeszivadaspark.hu/
kalandpark/

Indul a Duna menti települések blogja

Kalandok a magasban

Külszíni fejtés Natura 
2000-es környezetben

Újra nyitna a régi mészkőbánya 
Pilisvörösváron. Robbantással 2027-ig 
évente 50 ezer köbméter követ termelné-
nek ki, amit naponta 10-15 kamion szál-
lítana el. Gromon István polgármester azt 
írja a város weblapján, hogy a fúró-, őrlő- 
és törőgépes kitermelés nagy zajjal, porral 
és forgalommal járna. Augusztus 27-én 
közmeghallgatást is tartottak az ügyben. 
Ezen nyilvánvalóvá vált, hogy az önkor-
mányzat és a lakosság mindent meg fog 
tenni a bányanyitás megakadályozásáért.

A cég az engedélyezési eljárás hat hó-
napos elhalasztását kérte a kormányhi-
vataltól.

A település vezetője azonban előrelátó: 
zajvédelmi szakértőt, levegővédelmi szak-
értőt, rezgésvédelmi szakértőt, növény- és 
állatvilággal foglalkozó szakértőt von be a 
folyamatba, szakvéleményüket pedig mind 
hivatalossá is teszi, hogy ha később mégis 
felmelegítenék a bányanyitás ügyét, akkor 
ezek a papírok már meglegyenek. Ezen 
kívül zajlik Pilisvörösvár „ügyféllé nyilvá-
nítása” az ügyben, így minden papírnak át 
kell mennie a városon is. Hasonló helyzet-
be hozhatják magukat a környékbeli civil 
szervezetek, így a helyiek érdekérvényesítő 
képessége jelentősen nőhet. 

(Infostart/Iránytű)

fenyőerdő fái között alakították

g
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U
D A K E S Z

I

Szeptember 13-14. 
II. Budakörnyéki Sörfesztivál

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
rendezvényén olyan kisüzemi és kézműves 
sörfőzdék vonultatják fel legjobb söreiket, 
mint a First Craft Beer, az Etyeki 
Sörmanufaktúra, a Pécsi Sörfőzde, a 
Biatorbágyi Serház, a Pivohalle Sörfőzde, 
a Fehér Nyúl Sörfőzde, a Kapucinus 
Sörfőzde és a Legenda Sörfőzde. De jelen 

lesznek olyan ismert márkák is, mint a 
Zubr, a Wernesgrüner, az Erdinger, a 
Guiness és a Kriek.

A zenét a Kyrusaurus Rock Band, 
a Dynamite Dudes, a The Old Show 
szolgáltatja. A hagyományosabb dallamok 
kedvelőit Kovács Krisztina énekes és a 
Szomori Fiúk zenekar szórakoztatja. Az 
esti hangulatot az Anna and the Barbies és 
az Intim Torna Illegál biztosítják.

Idén a Buda környéki önkéntes 
tűzoltóegyesületek is csatlakoztak a feszti-
válhoz: negyven  tűzoltóautóval vonulnak 
fel a város főutcáján.

Részletes program: 
budakornyekisorfesztival.com  

Budakeszi díjazottak
Államalapító Szent István királyunk 
ünnepén Budakeszi önkormányzata 
Budakeszi Építészeti Értékeiért díjakat 
adott át a Fő u. 199., a Virágvölgy u. 10., 
az Őr u. 84. és a Makkosi út 3560. hrsz. 
alatti lakóépületek építtetőinek és terve-
zőinek. Közművelődéséért díjat Pongor 
Istvánné, a város egykori könyvtárosa 

kapta, aki a mai, korszerű könyvtári szolgál-
tatás alapjait teremtette meg Budakeszin. 
A Budakeszi Öröksége díjat Józsa Lajos, 
Holló László-díjas szobrászművész vehette 
át. A Budakeszi Díszpolgára címet Illényi 
Katica, Érdemes Művész, Liszt- és Artisjus-
díjas hegedűművész kapta. Az egyetlen 
magyar, aki koncertjein tereminen is 
játszik. Ezt a hangszert érintés nélkül, 
pusztán gesztusokkal lehet megszólaltatni.

Az idén huszonöt éves fesztivál több 
különlegességet is tartogatott a látoga-
tóknak. A huszonöt éves fiatalok a 
jubileum alkalmából oklevelet és ötezer 
forintos utalványt vehettek át. A közös 
születésnapi tortaevésen kívül közösen 
nézték meg az elmúlt 25 év családi 
napjairól készült összeállítást.

Budakeszi három testvérvárosa, a lengyel 
Biecz, a felvidéki Ipolybalog és a kárpát-
aljai Beregdéda is ellátogatott a rendez-
vényre. A programok között szerepelt 
Keszi-kerülő kerékpártúra, főzőverseny, az 
Apacuka zenekar koncertje, ingyenes étel-
italkóstolók, rendőrségi kutyabemutató, 
kenyéráldás, légiparádé, sétarepülés, 

folklór- és gyerekműsorok, tombola, vásár, 
és még sorolhatnánk. A nap folyamán 
átadták a Virágos Budakesziért díjakat is. 
Sokan megfordultak a Bookline busznál 
is, ahol a finom kávé és sok jó olvas-
nivaló mellett Szívünk Rajta gyerekprog-
rammal is várták az érdeklődőket. Az 
önkormányzat sátránál egész nap fogytak 
az ingyen osztott szendvicsek, édességek, 
gyümölcsök, vizek, és állandó sorban állás 
volt az önkormányzat által finanszírozott, 
a közönség számára ingyenes arcfestő 
sátorban is.  A The Old Show koncert, 
majd Kökény Attila fellépése nagy sikert 
aratott és a későesti tűzijátékot is sokan 
megcsodálták a Farkashegyi repülőtéren. 

XXV. Családi Nap Fesztivál

A közösségi közlekedés felgyorsítása 
érdekében Budakeszi önkormányzata 
kezdeményezte a Fő utcai buszsáv és a 
kapcsolódó P+R parkolók tanulmány-
tervének elkészíttetését. Ehhez a XII. 
kerületi önkormányzattal közösen három-
hárommillió forintot biztosítottak. 

Az 1. sz. főút – Gyár utca kereszte-
ződésében kialakítandó körforgalom 
tervezési költségeihez kétmillió 
forinttal járult hozzá az önkormányzat. 
Az átépítés elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a Kelenföldi metróvégállomás tömegköz-
lekedéssel gyorsabban elérhető legyen.

Május közepétől a 188 és 188E 
jelzésű új járatcsalád biztosít közvetlen 
kapcsolatot a Honfoglalás sétány és a 
4-es metró kelenföldi végállomása között. 
A járatcsalád Kelenföld könnyebb és 
gyorsabb elérése mellett a korábbinál 
sűrűbb kapcsolatot is nyújt Budaörs felé 
is.

Június végén megkezdődött a Fő utcai 
jelzőlámparendszer teljes felújítása a Fő 
utcán az Erkel, a Kossuth és a Temető 
utcai csomópontokban. A beruházásra 
a közútkezelő Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. beruházásában került sor az önkor-

mányzat közbenjárásának köszönhetően. 
Az egyenként mintegy húsz-húszmillió 
forint bruttó értékű beruházás keretében 
a tartóoszlopokat, a jelző-, érzékelő- és 
vezérlőrendszereket cserélik ki a legmo-
dernebb berendezésekre. A fejlesztés ered-
ményeként kialakuló intelligens forga-
lomirányító rendszertől az önkormányzat 
a Fő utcán és bekötőútjain tapasztalható 

torlódások enyhülését várja.  Az Erkel 
és a Kossuth utcai csomópontokban a 
beruházás elkészült, jelenleg a próba-
üzem zajlik. A Temető utcai csomó-
pontban a jelzőlámpák szeptember első 
hetében üzemelnek újra.

Budakeszin  177 millió forintos állami 
támogatással  négy csoportszobával és a 
hozzájuk tartozó udvari térrel bővíttette 
az önkormányzat a Mosolyvár Bölcsődét. 

A bővítésnek köszönhetően tizenöt 
új munkahely létesült. A város 112 millió 
forint többletforrást biztosított a teljes 
körű megvalósításhoz.                        (x)

Fejlesztések Budakeszi közlekedésében

Szigorodtak a zöldhulladék 
égetésének szabályai

Lakossági igényre idén az önkormányzat 
szigorította a kerti zöldhulladék 
égetésének szabályait: égetni csak 
március 1-31., valamint szeptember 1. és 
november 30. között, kizárólag pénteken 
8-21 és szombaton 8-12 óra között lehet. 
Ha a megjelölt időszakban a péntek vagy 
szombat ünnepnapra esik, akkor aznap 
szintén tilos az égetés.

Bővült a Mosolyvár bölcsőde
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A Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium hatvan órás, Áldozat című 
művészeti tehetséggondozó pályázata 
elnyerte a Nemzeti Tehetség Program 
támogatását. A program a nagyhéten a 
keddi virrasztásnál rendhagyó passió-
játékkal zárult. A diákok maguk írták 
és játszották a darabot, ők szerezték és 
állították össze a zenei anyagot, s ők 
készítették a díszleteket, a jelmezeket is.

A programban résztvevő négy tanár így 
nyilatkozott a közös munkáról:

Bilik János 
(hittan tanár, igazgatóhelyettes): 

A téma, amit a középpontba 
állítottunk, az áldozat, egyértelművé 
tette, hogy a legfőbb áldozatra, Jézusra 
kell koncentrálnunk. Éppen ezért a 
kezdeti felkészítők alkalmával az áldozat 
szakralitásával foglalkoztunk, kezdve az 
ősi vallásoktól egészen az Isten Fiának 
engesztelő áldozatáig. Nagy öröm volt 
az őszi esztergomi tábor, ahol kötetlenül, 
csodálatos környezetben dolgozhattunk 
együtt. Külön élmény volt Filó Kristóf 
atya csoportvezetése a Keresztény 
Múzeumban. Természetesen a tanulóink 
által összeállított darab bemutatója a 
nagyheti virrasztás alkalmával tette fel a 
koronát az éves munkára. Hálás vagyok 
azért, hogy ha egy picit is, de részese 
lehettem ennek a remek csapatnak!

Jámbor Erzsébet 
(dráma tanár, igazgatóhelyettes):
Az egész program kihívást jelentett, de 
két dolgot kiemelnék. A forgatókönyv 
írása kapcsán különösen ötletesnek 
bizonyultak a gyerekek. Sok oldalról 
közelítették meg az emberi szenvedést, 
de nehéz volt eldönteni, hogy melyeket 
lehet egy történetre felfűzni. Minden 
diák a saját ötletét tartotta a legmegfele-
lőbbnek, ezen a ponton kellett tanárként 
segíteni, a dramaturgiai szempontokat 
előtérbe helyezni. Elfogadtatni, hogy 
nem mindenkinek kerülhet be az ötlete 
a darabba, és mindezt nem hatalmi 
szóval. Ennek során bizonyosan fejlődtek 
a gyerekek szociális kompetenciái. 
A másik különösen nehéz feladat a darab 
diák rendezőjével való együttműködés 
volt. Rendkívül tehetséges, ám 
gyakorlati tapasztalatokkal nem 
rendelkező, érzékeny személyiség. 
Nagy örömünkre az általunk közvetített 
értékrend tükröződött a diákok munká-
jában, egy résztvevő úgy fogalmazott, 
hogy más értelmet nyert számára a húsvét.

Kokas Nikolett 
(rajz és művészettörténet tanár):
Azok a diákok, akiknek feladata a 
színdarab jelmezeinek és díszleteinek 
megvalósítása volt, hatáskörükön túl 
jelentős részt vállaltak minden egyéb 
feladatban is. A színdarab díszleteinek 

megtervezése gyorsan zajlott. Látványos, 
asszociatív és lényegre szorítkozó díszle-
teket terveztünk a gyerekekkel, aminek 
a kivitelezését önállóan készítették el. 
Meglepetés volt az az érett hozzáállás, 
ahogy a diákok az anyagbeszerzést 
felosztották maguk között, a kreativi-
tásuk magas színvonala, és a folyamatos 
pozitív viszonyulás a délutáni munkához. 
A színdarab díszletei nagyon hatásosak 
lettek, tökéletesen illeszkedtek a darab 
mondanivalójához, és segítették kiemelni 
a lényeges üzeneteket. 

Fodor András 
(ének-zene tanár, kórusvezető):

A kihívást az jelentette, hogy egy 
előre nem megírt történettel hogyan 
lehet zeneileg felkészíteni a diákokat az 
érzelmek, hangulatok kifejezésére. Fontos 
volt, hogy a diákok már az improvizációs 
gyakorlatok során is építő jellegűek és 
ötletesek voltak. Sokat segített, hogy már 
a program előtt is rendszeresen zenéltek 
együtt, iskolai műsorokban is közremű-
ködtek. A próbákon nagyon jól együtt-
működtünk a színdarab rendezőjével, 
és összhangba tudtuk hozni a rendező 
elképzeléseit a saját zenei ötleteinkkel. 
Ennek az alkotó munkának lett a 
gyümölcse az a színdarab, amely zeneileg 
is nagy élményt szerzett az előadóknak és 
a közönségnek is.            Vajnovszky Judit 

pedagógiai vezető

Az áldozat

A bérbaltavári emlékház udvarán 
elkészült az a pajta, ahol a nyári hőségben, 
de esőben is zavartalanul 
és méltó körülmények 
között lebonyolíthatóak a 
Nagy Gáspár Alapítvány 
rendezvényei, mint a 
Nagy Gáspár Irodalmi és 
Művészeti Díj átadója, 
vagy a nyári irodalmi 
táborok.

A Szabadics Közmű- és Mélyépítő 
Zrt és a MODERN-ÉP Építőipari Kft 
finanszírozásában és kivitelezésében 
elkészült épületet június 22-én vették 

át ünnepélyes keretek között Szabadics 
Zoltán, a Szabadics Zrt. elnöke, Misi 

Dániel, a MODERN-ÉP 
Kft. tulajdonos-ügyve-
zetője, Rigó Márton, a 
MODERN-ÉP tulajdo-
nosa és Rigó Csaba, a 
közbeszerzési hatóság 
elnökének jelenlétében. 
Köszönettel illeti  Kovács 
Tamást, a Szabadics 
Zrt. vezérigazgatóját, 

Zágorhidi-Czigány Csabát, a pajta terve-
zőjét, és a pajta felépítésének megszer-
vezésében kifejtett szervező munkájá-
ért Nagy Jánost, a Miniszterelnöki 

Programirodát vezető államtitkárt, 
akik nem tudtak személyesen eljönni a 
rendezvényre.

A vendégeket Pelyach István, a Nagy 
Gáspár Alapítvány kuratóriumának 
elnöke köszöntötte, s röviden bemutatta 
az alapítvány tevékenységét, majd Nagy 
Gábor költő, irodalomtörténész tárlatve-
zetésével megtekinthették a jelenlévők az 
emlékház kiállítását és Nagy Gáspár 
szellemi hagyatékát. Az Üss a hasadra 
színpad tagjai Rajner Ágota vezetésé-
vel „Valahol mindig” címmel adtak elő 
irodalmi összeállítást a költő műveiből. 
A műsor végén egy baráti beszélgetéssel 
egybekötött ebéden köszönte meg az 
alapítvány a kivitelezők munkáját.

forrás: Nagy Gáspár Alapítvány

Bővült a Nagy Gáspár-emlékház

Elhunyt Jálics Kinga
Július 4-én, 77 évesen meghalt Jálics Kinga 
kulturális szerkesztő-újságíró, a Film Színház 
Muzsika című hetilap egykori munkatársa, 
főszerkesztője, aki a Magyar Katolikus 
Rádiónak indulásától kezdve, 15 éven át 
a munkatársa volt. A Magyar Katolikus 
Rádióban legismertebb műsorai a Meghívó 
című kulturális ajánló és A magyar művészet 
élő legendái voltak.

Jálics Kinga értékmentő volt, a magyar kulturális újságírás élő 
legendája – írta róla Juhász Judit, a Magyar Katolikus Rádió volt vezér-
igazgató-helyettese abból az alkalomból, hogy 2012-ben megkapta a 
Szervátiusz Alapítvány díját. Jálics Kinga Budakeszin élt.           (MTI)

Elhunyt Holl Jakab
Megint eltávozott az élők sorából 
egy kitelepített budakeszi, az 
életének 89. évében elhunyt Holl 
Jakab. Utolsó útjára 2019. június 
27-én kísérték a mannheim-
sandhofeni temetőben. Felesége 
négy évvel ezelőtti halála óta 
egyedül élt, gyermekeik nem 
voltak. A Németországba kitele-
pített budakesziek közösségében, 
a Budakesser Gemeinschaftban 
évekig ő intézte a pénzügyeket. 

Albrecht György/fotó: Albrecht Klára
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A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft. a „Közösségek az egész-
ségtudatos lakosságért a Budakeszi 
járásban” című pályázaton nyert támo-
gatásból egészségfej-
lesztési irodát hozott 
létre, amely ingyenes 
programokat kínál a 
budakeszi járás lako-
sainak az egészséges 
életmód és az egész-
ségtudatos magatar-
tás, a jobb életminőség 
elérése, a betegségek 
megelőzése érdekében.

Az Egészségfejlesztési 
Irodában ingyenes élet-
mód-tanácsadás vehető 
igénybe, ahol általános állapotfelmérés 
után személyre szabott javaslatot tesz-
nek az életmódváltásra: a rendszeresen 
végezhető mozgásforma kiválasztá-
sára, stresszkezelési technika elsajátítá-
sára, rizikófaktorok meghatározására az 
életvitelben vagy a megfelelő program 
kiválasztására, amely segíti a változta-
tás eredményességét. Ha már valami-

lyen kialakult problémával jelentkezik 
valaki, a kezelő orvossal együttműködve 
olyan megoldásokat keresnek, amivel 
az életminőség megtartható, javítható. 

A szolgáltatást képzett életmód-
tanácsadó, terapeuta végzi, szükség 
esetén orvos/dietetikus/coach és más 
szakemberek bevonásával.

Az ingyenes programok a külön-
böző korosztályok 
testi-lelki épségének 
megőrzését szolgálják a 
tájékoztatással a szem-
léletváltás, az életminő-
ség javítása érdekében. 
Minél többet tudunk 
szervezetünk működésé-
ről, annál könnyebb az 
egészségünk érdekében 

változtatni. Az egészséges életmódhoz ne 
csupán a lemondások, korlátok és szabá-
lyok kapcsolódjanak.

Az Egészségfejlesztési Iroda szemé-
lyesen Biatorbágyon az Egészségházban 
(Mester u. 2. 2. emelet) munkanapokon 
9-15 óra között, telefonon a 70/5042286-
os számon, emailben az erdeklodes@efi.
biatorbagy.hu címen érhető el. 

Egészségfejlesztési irodát nyitottak Szeptember 16-ig 
pályázható a helyi 

értékvédelmi támogatás
Az önkormányzat pályázattal vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a 
helyi védett értékek tulajdonosainak 
fenntartási kötelezettségük teljesítéséhez. 
A tervezett beruházás 50%-a igényelhető, 
legfeljebb bruttó kétmillió forintig. 
A pályázatokat benyújtani az év során 
kétszer, május 13-i és szeptember 16-i 
határidővel lehet.

Humanitárius település 
Budaörs

Harmadszor nyerte el a Magyar 
Vöröskereszttől a Humanitárius Település 
díjat Budaörs önkormányzata a széleskörű 
szociális ellátó rendszere elismeréseként. 
A díjat május 23-án a Biatorbágyi Juhász 
Ferenc Művelődési Központban adták át. 
Az önkormányzat évek óta folyamatosan 
erősíti szociális hálóját, gondoskodik a 
településen élő rászorultakról, támogatja 
a civil szervezeteket, köztük a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezetét is, mellyel 
együttműködése évtizedes múltra tekint 
vissza.                                    budaors.hu

Újra van falugazdász 
Budaörsön

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara május 
8-ától minden páratlan héten szerdán 
ismét biztosítja a kihelyezett falugazdász-
ügyfélfogadást Budaörsön a polgármesteri 
hivatal I. emeletének 109. tárgyalójában,   
hivatali ügyfélfogadási időben. 

Hegyes Barbara falugazdász �Pest megyei 
és Fővárosi Igazgatóság Budapesti körzet-
központ,1119 Bp., Fehérvári út 89-95.
+36 70 527 5516; 

Rengett a föld 
a budakeszi járásban

Május 17-én 9 órakor Nagykovácsi köze-
lében egy 2,7-es magnitúdójú földrengés 
volt. 

Július 13-án 14.41-kor kilenc kilomé-
teres mélységben 2,4-es magnitúdójú 
földrengést észlelt Biatorbágy közelé-
ben a Kövesligethy Radó Szeizmológiai 
Obszervatórium. A lakosság mindkét ren-
gést érzékelte, de a rengés mérete miatt 
kár tudomásunk szerint nem keletkezett.

Útfelújítási 
program 

Biatorbágyon
2018-ban megújult a Pecató városrész 
bevezető útja, a Repkény, az Ürgehegyi 
Szüretelők útja, a belterületi Kölcsey 
és a Határ utca. A  2019-es folytatás 
garanciája, hogy az önkormányzat 149 
millió forintot nyert a Pest megyei önkor-
mányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolatú kiépítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének támogatására 
gazdaságfejlesztési céllal kiírt pénzügymi-
nisztériumi pályázaton.

A képviselő-testület emellé 64 millió 
forintot biztosított, így első ütemben idén 
március végén megkezdődött az Árpád 
utca, Attila utca és a Géza fejedelem utca 
felújítása. A folytatásban a Szily, a Dévay 
és a Petőfi Sándor utca következik.

A Biatorbágy, Szent László, Pipacs, 
Székely, Patak és a Domb utcák, valamint 
a  Fő u. 78-92. alatti  közterületek 
felújítása július második felében indult a 
Szent László utca és a hozzá tartozó járda 
felújításával, valamint buszmegálló-építé-
sekkel. A beruházás ideje alatt a forgalom 
egyirányúvá válik.

Tovább épül a nyugati városrészben a 
felnőtt sportpark az Ohmüllner-sétány 
mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark 
Programjával. Egy 400 m-es futókör, egy 
kiscsoportos játszótér, s egy 20x40 m-es 
öntött gumiburkolatú többcélú sport-
pálya, valamint járda és térvilágítás készül. 

biatorbagy.hu

Április végén megkezdődött a 
Szivárvány utcai autóbusz-végállomás 
átépítése. Az önkormányzati 
finanszírozásban megvalósuló, 
igényes és modern kialakítású, immár 
biztonságosan használható, fedett 
utasváró épülettel – benne vizes-
blokkal, üzletekkel – bővített buszvég-
állomás várhatóan november végére 
készül el.

A VIANOVA 87 Zrt. - Várépker Kft. 
kivitelezésébern készülő rekonstrukció 
célja a gyalogos- és az autóbuszközlekedés, 
valamint személygépkocsi-parkoló forgal-
mának szétválasztása, kereszteződés-
mentes kialakítása, a jelenlegi – különösen 
a gyalogosokra nézve veszélyes – közle-
kedési rendszer biztonságossá tétele.

A terveket az Intramuros Építész Kft. 
(Budaörs, Szép utca 30.) készítette, 
amelyek megtekinthetők ügyfélfogadási 
időben a polgármesteri hivatal 227. sz. 
irodája előtti folyosón kiállítva.

A nyári iskolai szünet idején a megállók 
átkerültek a Szivárvány utcába, a 
Szivárvány utca Baross utca felőli végének 
egyirányúsítása mellett. Iskolakezdéstől a 
megállók már az új helyükön üzemelnek, 
a végállomás-épület – sofőrváró, üzletek, 
és nyilvános WC – belső szakipari munkái 
még folynak, befejezésük november végén 
várható.

Az esetleges menetrendváltozásokról 
VOLÁNBUSZ Zrt folyamatos tájékoz-
tatást ad: http://www.volanbusz.hu.

Átépítik a buszvégállomást
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Néhai Regős Ferenc posztumusz 
Telki Díszpolgár, Callmeyer Ferenc 
és Pojják László Telkiért Érdemérmet 
kapott a telki önkormányzattól 
május 31-én a Telki Fesztiválon,  a 
Kodolányi Közösségi Ház és Könyvtár 
megnyitóján.

Regős Ferenc, Telki egykori tanítója 
1949-től 1972-es nyugdíjba vonulásáig, 
23 éven át tanította a telki gyere-
keket. 1955-től igazgatója a telki 
kultúrháznak, 1982-ben bekövet-
kezett haláláig. Huszonhét éven át 
szervezte a falu kulturális életét, az 
ünnepi rendezvényeket, és tanította 
be az iskolásokat az ünnepi fellépésre. 
Barátaival amatőr zenekart alakított, 
és éveken át zenélt a telki gyerekeknek 
az általa szervezett gyermekbálokon. 
1955-től haláláig Telki könyvtárosaként 
elindította, működtette a József Attila 
olvasó mozgalmat. Könyvtárosi munká-
jáért 1970-ben díszoklevéllel tüntették 
ki. Irányította a Telki Ifjúsági Klubot. 
Feldolgozta az egykori telki apátság és 
község történetét, majd megírta a falu 
1945 utáni, valamint a Budajenő-Telki 
Községi Tanács történetét, és vezette 
Telki krónikáját. Ő talált rá Kodolányi 

János telki származására. Javaslatára 
került 1974-ben a Kodolányi-emléktábla 
az író szülőházára. Regős Ferenc a telki 
temetőben nyugszik.

Dr. Callmeyer Ferenc tiszteletre méltó 
életművel gazdagította az ország és 
lakóhelye, Telki építészeti arculatát. 
Megtervezte Telki címerét, megírta 
a „Telki ezer éve” című monográfiát, 
elkészítette a telki katolikus templom 
Szent István, Boldog Gizella és Szent 
László triptichonját. Nevéhez fűződik a 
telki ófalu értékmentő rendezése, javaslat 
a Pajta-Faluház felújítására, egy terv a 
telki Fő utca rendezésére. Önkormányzati 
bérlakásokat tervezett és elkészítette 
a temető rendezési tervét. Terveket 
készített az 1956-os emlékműhöz. 
Iránymutatása alapján rekonstruáltak és 
felállítottak a Fő utcában egy régi emlék-
keresztet, német felirattal. Négy évig 
önkormányzati képviselő, és a helyi építé-
szeti tervtanács tagja. A Telki Fesztiválon 
és helyi rendezvényeken kiállításaival, 
előadásaival gazdagította a programot, 
aktív részese volt a Telki történelméről 
készült kiállításnak az iskola könyvtá-
rában. Ő tette interneten elérhetővé a 
Geocatching Telki-kirándulás anyagait.

Pojják László villamosmérnök családjával 
24 éve él Telkiben. A gitár, a mandolin, a 
szájharmonika, az orgona kiváló ismerője, 
aki számos Fesztiválon szerepelt a régi 
„Facsiga” zenekarával saját és költők 
verseinek megzenésítésével. Újabban a 
T-358 formációban játszik örömzenét 
telki zenészekkel. Kezdeményezője, 
támogatója, és 16 évig megbízható 
szereplője volt a Székely Betlehemes 
hagyományőrző előadásnak. Alapos felké-
szültséggel szolgál kántorként a miséken, 
oszlopos tagja a templom kórusának.

A kétévente odaítélhető díszpolgári 
cím eddigi egyetlen tulajdonosa Havas 
Ferenc.

Telkiért érdemérem 2010 óta: dr. Rátky 
József, Regős Ferencné (posztumusz), 
Magyar Károly, Schäffer Lászlóné, Füzesi 
Attila, Harkai Gábor, Vászolyi Tímea, 
Bartos György, Baltási Klára, Portik 
Ferenc, a Kokukk Egyesület, Márton 
Ildikó, Zimonyi Adrienne, Maronicsné 
Dávid Anna, Samreth-Nimol Kánid, 
Váradi Eszter és a Telki Nőikar.

Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák 
Polina, Illéssy Lenke és Balog Alexandra 
kapott.

telki.hu

Elismerések a Telki Fesztiválon

Az önkormányzati beruházású közösségi 
ház és könyvtár Telki híres szülöttje, 
Kodolányi János nevét viseli. Az intéz-

ményt május 31-én avatták a Telki 
Fesztivál hivatalos megnyitóján. 
Elsősorban befogadó közösségi térként 
egész évben otthont ad a helyi szervezett 
közösségeknek, civil szervezeteknek, és az 
alkalmi szerveződéseknek, eseményeknek. 
Az intézmény nagyobbik része univer-
zálisan használható köztér, rendezvény-
terem, előadótér, közösségi és kiszolgáló 
helyiségek, de helyet kap egy kisméretű 
könyvtár, állandó kiállításként működő 
helytörténeti kiállítás, és lesznek más 
szolgáltatások, funkciók is.             telki.hu

Új közösségi ház és könyvtár Telkiben Megszervezték a közfinan-
szírozott fogorvosi ellátást

A korábbi perbál - telki - budajenői 
közös fogorvosi körzet szétválásával és 
az új egészségház felépülésével Telkinek 
lehetősége nyílt önálló fogorvosi körzet 
létrehozására. Az új körzetet ellátó 
fogorvosi praxist megpályáztatták. 
A nyertes dr. Gyuricza Béla.

Rendelés: H 14-20, K 8-14, 18-18 
iskolafogászat, Sz 14-20, Cs 8-14, P 8-10 
iskolafogászat.

Bejelentkezés: +36-20-212-7936
telki.hu

Felmondták 
az orvosi ügyeletet

Páty Község Önkormányzata felmondta 
az orvosi ügyeletre vonatkozó szerző-
dését a Buda környéki Önkormányzati 
Társulással, és augusztus 1-jétől 24 órában 
a biatorbágyi egészségházzal kötött 
megállapodás alapján biztosítja a lakos-
ságnak ezt a szolgáltatást a Mester u. 2. 
alatti épület földszintjén. Az ügyelet 
(tel. 06/23/310-125) mindennap 0-24 
óráig fogadja a sürgősségi ellátást ellátást 
igénylő pátyi lakosokat.                   paty.hu

Csúszásgátló a 
Torbágyi úti kanyarban

Csúszásgátló bevonattal látták el az 
úttestet a Torbágyi úti kanyarban Pátyon, 
ahol  az elmúlt években számtalan 
kicsúszás és baleset történt. Az önkor-
mányzat már a tavasszal  megrendelte 
saját költségén a munkát, amely június 
vége óta szolgálja az arra közlekedők 
biztonságát.                                   paty.hu

Átadták a felújított 
műemlék Magtárt

Április 11-én átadták a magyarországi 
németek történetének is emléket állító, 
a helyi civilek, az önkormányzat és a 
kormány összefogásával felújított épületet. 
A kormány 222 millió forinttal támogatta 
a felújítást � mondta Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi és nemze-
tiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 
az átadóünnepségen. A felújítás harmadik 

ütemében a műemlék Magtár második 
emeletén kialakítottak egy állandó 
kiállítást, amely bemutatja a Kárpát-
medencei nemzetiségek zarándoklásait. 
A negyedik, utolsó ütemben pedig az 
épület környezete újult meg: elkészült egy 
tó szökőkúttal.                 (MTI/Iránytű)Fo
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Megalakult az Agglomerációs Jövő 
Bizottság, amelyet a Buda környéki 
Önkormányzati Társulás tizenkét 
települése hozott létre annak érde-
kében, hogy az agglomerációs létből 
fakadó legfajsúlyosabb feladatok közös 
megoldását koordinálja. A bizottság 
elnökének Kiszelné Mohos Katalint, 
Nagykovácsi polgármesterét választot-
ták a társulás polgármesterei.

A ma legnépszerűbb agglomerációs telepü-
lések néhány évvel ezelőtt még falvak 
voltak, tudtak egymásról, az ott élők 
számíthattak egymásra. A falvak vezetői 
is ismerték egymást és sokszor közös 
erővel oldották meg a problémákat. Ezen 
települések jellege az utóbbi évtizedekben 
megváltozott, agglomeráció lett, ami új 
kihívásokat állít a települések és telepü-
lésvezetők elé. Az agglomerációs telepü-

lések gyakorlatilag Budapest lakóöve-
zetévé alakultak, de a finanszírozást és a 
fejlesztéseket önerőből kell megoldaniuk. 
A korábbi sorozatos belterületbe vonások 
eszkalálták a helyzetet és a telepü-

lések elkezdtek finanszírozhatatlanná 
duzzadni. Az infrastruktúra sok esetben 
képtelen megbirkózni a megnőtt lakosság 
igényeivel.

A településeknek méretük miatt már 
régen szüksége lenne saját rendőrségre, 
tűzoltóságra, mentőállomásra, egész-
ségügyi szolgáltatásokra és környezetbarát 
hulladékkezelésre (pl. komposztálás). 
Az oktatási-nevelési intézményekben 
magas a gyermeklétszám, de kevés 
a pedagógus. A közlekedés reggel és 
délután megbénul, a buszok szintén a 
dugókban araszolnak. Ezeket a problé-
mákat bármely agglomerációs település 
felvázolhatná.

A problémák kezelésében az ötletelés 
már kevés, stratégiaalkotás a feladat és 
együttműködés mind az érintett agglo-
merációs települések között, mind a 
lakossággal, mind Budapesttel, mind a 
kormányzattal. Közösek a problémák és a 
megoldásokat is közösen kell kidolgozni  
egymástól vett jó gyakorlatokból, közös 
gondolkodással és együttműködéssel.   

nagykovacsi.hu

Agglomerációs Jövő Bizottság – a problémák 
közös megoldásáért

Ülésezett a Buda környéki Önkor-
mányzati Társulás (BÖT) a térségi 
kerékpárturizmus fejlesztése érdeké-
ben Budakeszin. Az egyeztetésen a pol-
gármesterek mellett részt vett Révész 
Máriusz, az Aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos, Berencsi 
Miklós a Kerékpáros Koordinációs 
Főosztály vezetője és  Ribiánszky 
Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. turisz-
tikai előadója is.

A megbeszélésen ismertették Budakeszi, 
Nagykovácsi és Remeteszőlős nyertes 
kerékpárút pályázatát,  s egy  olyan új 

kerékpárút-hálózat kialakításának lehető-
ségét vitatták meg, amely a balatoni kerék-
párút-rendszerbe csatolhatja be a térség 
kerékpárosait. Révész Máriusz támogatja 
a BÖT kerékpár hálózatának fejlesztési 
elképzeléseit, egy olyan térségi rendszer 
kiépítését, amely csatlakoztatható a buda-
pesti kerékpáros közlekedéshez is.

A polgármesterek megállapodtak 
abban, hogy a kerékpárút-hálózat tervé-
nek elkészíttetése az első lépés, amely-
hez tanulmányterveket kérnek be. Ezzel 
megkezdődik a BÖT polgármestereinek 
támogatásával az új kerékpáros fejlesztési 
elképzelések megvalósítása.         

Csak Perbálon 
a falusi csok

Közzétette a kormány azoknak a 
magyarországi településeknek a listáját, 
ahol elérhető lesz a falusi családi 
otthonteremtési kedvezmény (csok). 
Gyopáros Alpár, a modern települések 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos   
bejelentette, hogy összesen 2486 hátrá-
nyosabb helyzetű település került rá a 
listára. A Zsámbéki-medencéből csak 
egy ilyen település van: Perbál.

A program 2019. július 1-jével indult, és 
egyelőre három évig, 2022. június 31-ig 
lesz elérhető. Ugyanakkor a kormány 
monitorozni fogja, milyen hatása van 
a falusi csok támogatási rendszerének 
a kistelepüléseken. Ha azt látja 
2022-ben, hogy továbbra is van igény a 
programra, dönthet úgy, hogy folytatja, 
illetve az érintett települések listáját is 
felülvizsgálhatja, akár bővítheti is - fejtette 
ki a kormánybiztos.

Pest Megye Önkormányzata

Fejlesztik a Buda környéki kerékpárturizmust

Pályázat: Mesélő Zsámbék

Bankot váltott 
az önkormányzat

Zsámbék önkormányzatának, intéz-
ményeinek és a Zsámbéki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat számlave-
zetője 2019. augusztus 1-jétől a K&H 
Bank Zrt. A számlaszámok változása a 
helyi adók bankszámlaszámait is érintik. 
A régi bankszámlaszámokra csak a 2019. 
július 31-ig beérkezett befizetéseket 
tudják elfogadni.

A Települési Értéktár Bizottság 
összművészeti pályázatot hirdetett 
Zsámbék természeti környezetét meg-
örökítő művek alkotóknak. A  kiírás 
folytatása a Zsámbéki Művelődési 
Ház és Kulturális Kerekasztal 2014-es 

„Mesélő múlt - a velünk élő történe-
lem” című pályázatának és kapcsolódik 
Zsámbék Város Önkormányzatának 
Mesélő Zsámbék címmel tavaly indí-
tott helytörténeti sorozatához. Leadási 
határidő: szeptember 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mesélő Zsámbék � természeti, táji szépségek Zsámbékon

Célunk, hogy a pályázatra nevező gyerekek és felnőttek segítő közreműködésével 
tovább bővítsük a zsámbéki helytörténeti archívumot, melyben összegyűjtjük azokat 

a fontos értékeket, melyeket szeretnénk megőrizni a felnövekvő generációknak.
Műfajok, kategóriák: fotó, film, hangfelvétel, írásmű, zenemű, 

képző-, vagy iparművészeti alkotás, tánckoreográfia
Korosztályok: 10-14 év, 15-18 év, 18 év felettiek

A pályaművek beadási határideje: 2019. szeptember 30.
Zsűri: a Települési Értéktár tagjai – Balázs Mónika Csilla, Böhm András, 

Uhrinyiné Hajdú Etelka, Vizeli Judit, Zombori László
Díjazás: értékes tárgyi nyeremények, publikálási lehetőség

A pályamunkák leadásának módja: postai úton, elektronikus levélben, 
vagy személyesen a zsámbéki művelődési házban (2072 Zsámbék, Etyeki u.2.)

Eredményhirdetés: 2019. október 19. szombat, 16 óra
Bővebb információ: 06 20 665 9464, muvhaz@zsambek.hu
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Bár az épület környezetének rendezése 
még tartogat feladatokat, az oktatás 
már megkezdődött a Kerekmezőn 
az önkormányzat által biztosított 
kilencezer négyzetméteres területen 
megépült új, 16 tantermes iskolában. 

Az új épület ünnepélyes átadására a szept-
ember 2-án tartott tanévnyitó keretében 
került sor a nyolcszáz négyzetméteres 
tornacsarnokban. Az ünnepségen beszédet 
mondott dr. Szabó Tünde, sportért 
felelős államtitkár, dr. Maruzsa 
Zoltán köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár, Csenger-Zalán Zsolt, 
a térség országgyűlési képviselője 
és dr. Győri Ottilia polgármester. 
A Budakeszin működő öt felekezet 
képviselőinek (Filó Kristóf római 
katolikus plébános, Boros Péter 
református, Lacknerné Puskás Sára 
evangélikus, Szuhánszky Gábor 
metodista és Lukács Tamás baptista 
lelkész) áldását követően Bódi 
Zsuzsanna iskolaigazgató megnyi-
totta az új tanévet a 875 diáknak.

A magyar kormány minden eddigi 
mértéket meghaladóan támogatja a közok-
tatást. A tankönyvek döntő többségét a 
kormány már ingyen biztosítja az iskolá-
soknak. Azzal, hogy az állam több éve 
átvette a tankönyvkiadást, az elmúlt 

kilenc esztendő alatt a racionalizáció 
és a központi kiszállítás megszervezé-
sével negyvenszázalékos megtakarítást 
értek el. Ezzel átlagosan mintegy 
15 000 forintot spórolhatnak meg 
a családok gyermekenként. Az első 
kilenc évfolyamon már ingyenes a 
tankönyv, és döntés született arról, 
hogy 2020-tól minden tanulónak 
valamennyi tankönyv ingyenes lesz. 
Ez számszerűsítve annyit tesz, hogy 

pl. jövőre 14 milliárd forintra emelkedik 
az ingyenes tankönyv-programra fordított 
kormányzati támogatás, 2010-ben ennek a 
fele volt, és megháromszorozzák, 27 milli-
árdról 83 milliárdra emelik a gyermekét-
keztetés támogatását.

A magyar kormány szeptembertől 

a  köznevelés irányítására önálló 
államtitkárságot hoz létre Maruzsa Zoltán, 
eddigi  köznevelésért felelős helyettes 

államtitkár  vezetésével az illetékes 
minisztérium közleménye szerint..

A budakeszi intézményfejlesztés a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében az 
Épkar Zrt. és a Zeron Zrt. kivitele-
zésében valósult meg és a Széchenyi 
István Általános Iskola infrastruktú-

ráját gazdagítja. A projektben hagyo-
mányos szerkezetű általános iskola épült 
a kapcsolódó közművekkel, környezet-
rendezéssel, alagsorral, földszinttel és két 
emelettel. A látványos új épület alapte-
rülete összesen mintegy 3600 négyzet-
méter.                                       Kohuka

A töki helytörténeti múzeum 
fogadta be az örökös, Arany 
Betti adományaként a 
Budakeszin 2019. február 
14-én elhunyt pedagógus, 
dr. Sveiger Ottóné, Xénia 
néni a világ különféle 
nemzeteinek ruháiba öltöz-
tetett, 109 darabból álló 
babagyűjteményét, melynek 
gondozását, bemutatását és 
tárolását Sütő Istvánné Bucsi 
Irén, töki pedagógus, a töki 
helytörténeti gyűjtemény 
létrehozója és működtetője 
vállalta. 

Az időszaki kiállítás kere-
tében bemutatott gyűj-
temény mellett a gazdag 
helytörténeti állandó kiál-
lítás részleteiben is érdemes 
elmerülni, melyet az életét a 
környékbeli gyerekek okta-
tásának szentelő pedagógus 
a helyi lakosok adománya-
iból állított össze és nyolc 
éve minden fizetség nélkül 
gondoz. A közösségért 
végzett munkáját a tele-
pülés díszpolgári címmel 
ismerte el.

Bucsi Irén történeteiből ugyanis az 
identitásukra oly büszke tökiek külön-
leges múltja tárul elénk: a budai agglo-
merációnak még a török megszállás alatt 
is kitartó, egyetlen református telepü-
lése Tök, amely a törökök kiverése után 
a térség egyik legnépesebb falujaként 
várta, hogy újra magyar világ legyen. A 
környéket borító nádas és a pincék is 
segítették őket a túlélésben. Jelenlegi 
méretéhez képest hatalmas, fakazettás 
mennyezettel ékesített temploma méltán 
hirdeti a tökiek büszkeségét, amely évszá-
zadokra vezethető vissza: a falu kamarai 
birtok volt. Földbirtokos híján telkes 
jobbágyokként önállóan gazdálkodtak, 
s a kamarának adóztak. A határban 
Árpád-kori templom romjai, sőt római 
kori gazdag kőfaragványok bizonyítják a 

tökiek gazdag múltját. Egy 1778-ból 
megmaradt eredeti térkép a telkes 
jobbágyokat nevesíti is. 

 Évente három-négy időszaki 
kiállítás készül, mint korábban a 
töki lakodalmi szokásokról, a töki 
iskola történetéről, a töki cigányze-
nész generációk évszázadokra vissza-
nyúló történetéről. A Széchenyi-terv 

pályázati támogatásának köszönhetően 
pedig már megrendezték az első töki 
hagyományőrző lakodalmat is (három! 
eredeti mennyasszonyi koszorú is látható 
a gyűjteményben), s öt kötetben helytör-
téneti füzeteket is megjelentettek, melyek 
a múzeumban megvásárolhatók.

Koós Hutás Katalin

Járási hírek

Budakeszi új iskolaépületében is elindult a tanév

Budakeszi babakiállítás Tökön
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Augusztus 5-9. között negyedszer 
indult emlékutazásra az Isonzó expressz 
háromszáz utasa az első világháború 
Isonzó és Doberdó menti hadszín-
tereire. Az idén eljutottak a magyar 
történelemben szintén fogalommá 
vált másik folyóhoz, a Piavéhoz. 
Az utazást ismét a MÁV Nosztalgia Kft. 
szervezte a Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvánnyal, a Budakeszi 
Kultúra Alapítvánnyal és az Indóház 
Magazinnal együttműködve. 

Három jelentős ütközet zajlott a Piavénál 
az első világháborúban. Az első az 1917. 
október 24. és november 19. között zajló 
XII. isonzói csatát, a caporettói áttörést 
követően. A caporettói áttörés az Osztrák-
Magyar Monarchia és a Német Birdalom 
legnagyobb hadi sikereinek egyike volt 
ebben a háborúban. Az olasz vereség 
akkora volt, hogy az olasz hadsereg gyakor-
latilag megsemmisült, a teljes olasz hadse-
reget újjá kellett szervezni. Az osztrák-
magyar és a német csapatok egészen a 
Piavéig nyomultak előre, csak jelentős 
angol és francia csapatok bevetésével 
tudták megállítani őket 1917. december 
2.-ára. Az új frontvonal itt alakult ki.

A második piavei csatára 1918 június 
közepén került sor, amikor a Monarchia 
csapatai támadást indítottak Verona 
elfoglalására, de az olaszok ezt már felké-
szülten várták, seregeinket visszavonu-
lásra kényszerítették, amit a megáradt 
Piave nehezített. Az antant kihasz-
nálta a kedvező alkalmat és  június 
18-án  ellentámadást indított Svetozar 
Borojević hadserege ellen. Az ellentá-
madás hatalmas vérveszteségekkel járt 
a Monarchia oldalán.  Június 22-én  az 
olaszok antant segítséggel visszafoglalták 
a Piavétől nyugatra fekvő területeket.

A harmadik csatában, 1918. október 
24-én   az olaszok támadást indítottak 
Tirol és Piave térségében. A támadás 
központja Vittorio Venetonál volt. A III. 
piavei csata az olasz front utolsó csatája 
volt, amely felerősítette a Monarchia 
hadseregének végzetes szétzilálódását.

Az utasok felkészítése az egykori 
hadszíntérre és a korszak hangulatának 
megidézése már a vonaton elkezdődött. 
Az Orfeum kocsiban a Sebő együttes 
idézte fel a korszak zenei világát, s 
ugyanitt volt látható a Nagy Háború 
Blogot Pintér Tamással együtt szerkesztő 
Babos Krisztina Viszontlátásra túl a 
Piavén! című tablókiállítása, amely 
Kókay László 1918-as piavei naplója 
és fotóalbuma alapján a rohamcsa-
patok kiképzését, piavei átkelését és 
Montello környéki harcait mutatta be. 
Az utasokat 32 oldalas kiadvánnyal várta 
az alapítvány a vonat „fedélzetén”, és az 
általa működtetett blog szerzői tartottak 
kifelé és hazafelé is előadásokat az előadói 
kocsivá berendezett egyik étkezőkocsiban. 
Hagyományőrzők fegyver- és közelharc-

bemutatót is tartottak a vonaton.
Az idei utazás több újdonsággal is 

szolgált. Ilyen volt például az Isonzónál 
az egykori görzi hídfő északi védőbás-
tyájának számító 609 méteres magaslat, 
a Monte Sabotino felkeresése, ahol dr. 
Stencinger Norbert hadtörténész tartott 
helyszíni előadást a terület védelméről, 
magyar vonatkozásairól. 

A másik szenzáció Nervesa della 
Batagliában fogadta az utasokat, ahol egy 
eredeti első világháborús hangárt és több, 
a Nagy Háború idején használt repülő-
gépet is láthattak egy valóságos légicsata-
bemutatóval egybekötve. A középkori 
hangulatú Cittadellában a legnagyobb 
olaszországi osztrák–magyar katonai 

temetőt látogatták meg, ahol a piavei 
harcok közel huszonkétezer hősi halottja 
nyugszik, gyűjtőtemetőben. 

Az utazás záró megemlékezésére 
a Doberdó-fennsík lábánál, a foglianói 
osztrák–magyar katonai temetőben került 
sor, ahol közel 15 ezer monarchiabeli 
katona nyugszik. Az eseményt a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány szervezte, Bánkuti 
Ákos kurátor vezetésével. Ezen dr. Áder 
János köztársasági elnök képviseletében 
Szegő László dandártábornok főhadsegéd 
is koszorút helyezett el, s a helyi olasz 
vezetőkkel együtt beszédet tartott. A 
temető sírkövein fellehető névtáblákon 
javarészt magyar neveket találunk, magyar 
nemzeti színű szalagokkal díszítve. Hogy 
mennyire érdemes a neveket végigbön-
gészni a Nagy Háborúban eltűnt felme-
nőjét keresőknek, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy kurátorunk is itt talált 
rá eltűnt rokonára. 

A veszteséget elszenvedett családok 

dolgát könnyíti majd a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum szakembereinek 2011-ben 
megkezdett munkája, amellyel egy digitális 
adatbázist állítanak fel az első világhá-
borús magyar veszteséglistáról. Ebben 
már most jóvál több, mint egymillió fő 
adataira lehet rákeresni név, születési hely 
vagy nyughely megadásával. Hamarosan 
online, egy honlapon bárki kereshet majd 
benne. A munka nagyságát jelzi, hogy 
a magyar nyilvántartások nagy részét a 
kommunista hatalom feleslegesnek ítélte 
és megsemmisítette, így a kutatóknak a 
pozsonyi, prágai és a bécsi levéltárakból 
kellett megszerezniük, amit még lehetett. 

Végezetül fontos megemlítenünk, hogy 
az Isonzóhoz és a Piavéhoz a 
magyarok már a két háború 
között is rendszeresen elzarán-
dokoltak, hogy az ott elesett 
magyar hőseikre emlékezzenek. 
A 2015-ben újraindult kezdemé-
nyezés,  a zaránrondokvonat, a 
helyi civil szervezetekkel kiala-
kított kapcsolat, a közös megem-
lékezések, kutatások és a túra 
utolsó napján az államközi 
ünnepség a két ország hivatalos 

képviselőivel olyan szép hagyomány, amit 
érdemes fenntartani. Ahogy egy utas 
leveléből is kiderül: „Már több, mint 
egy hete hazaértünk az utunkról, de mi 
még mindig a hatása alatt vagyunk..... 
Még mindig úton útfélen boldog-boldog-
talannak erről beszélünk. Annyira, de 
annyira fantasztikus volt, hogy elmondha-
tatlan… A történetek, amiket a történészek 
meséltetek, felejthetetlenek. A lelkese-
désük példaértékű. A férjem a történelem 
szerető ember a családban, és a 40. szüli-
napjára szerveztem neki ezt az utat. Én 
csak mint kötelező alkatrész szerepeltem 
a történetben. Elméletileg.... Gyakorlatilag 
azóta Kókay naplóját olvasom és minden 
elérhető fórumon nézem, iszom, olvasom 
az ezzel kapcsolatos információkat... 
Hálás köszönet érte!”

Koós Hutás Katalin

Idén a Piavéig jutott el az Isonzó Expressz

temetőt látogatták meg ahol a pia
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A Monte Sabotinon

Szegő László dandártábornok a 
foglianói temetőben
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Szeptember 6. péntek 18 óra

DÉVÉNYI JÁNOS kiállítása 
a budakeszi városházán

szeptember 30-ig.

Szeptember 6. péntek 18 óra

ZSÁMBÉKI FILMKLUB
a zsámbéki műv. házban.

Szept. 7. szombat 10-15 óra

NYÍLT NAP 
a Magyar Közút 

telephelyein.
www.facebook.com/pg/
MagyarKozut/events/.

Szept. 7. szombat 10.30-12

MOTOLLA játszóház 
papírlepkékkel 

a Marczibányi téren.
Belépő: 600 Ft
www.marczi.hu

Szept. 7. szombat 16-22 óra

REMETESZŐLŐSI 
FALUNAP

Szeptember 7. szomat

Évadnyitó TÁNCEST 
a zsámbéki műv. házban.

Szeptember 8. vasárnap 16 óra

A KESZKENŐ népdalkör 
hagyományőrző 
rendezvénye a 

zsámbéki műv. házban.

Szeptember 10. kedd 19 óra

MÁTYÁS és a reneszánsz 
Bálint Bertalan előadása.

Belépő: 800 Ft
a Marczibányi téren.

Szept. 11-13., 18-20. 10 óra

SZÍNHÁZI NEVELÉS 
2-4. osztályosoknak.

Belépő: 1500 Ft
a Marczibányi téren.

Szeptember 11. szerda 17.30

 A szabadságharc 
MAGYARÖRMÉNY hősei.
Kiállítás szeptember 30-ig

a Marczibányi téren.

Szept. 12. csütörtök 18 óra

SOMKUTI Nándor 
hegymászó 

úti beszámolója 
a zsámbéki műv. házban.

Szeptember 13-14. 

II. BUDA KÖRNYÉKI 
SÖRFESZTIVÁL

budakornyekisorfesztival.com

Szept. 14. szombat 10.30-12

MOTOLLA játszóház 
térbeli képeslapokkal 
a Marczibányi téren.

Belépő: 600 Ft

Szept. 14.  szombat 19 óra

NYAKAS JAZZ KLUB
RELAX ENI-TIME 
koncert a zsámbéki 

lámpamúzeum udvarán.

Szeptember 16. hétfő 18 óra

MAROKKÓI idegenvezetés
dr. Fehér Györggyel

a budakeszi könyvtárban.

Szept. 17. kedd 10 és 11 óra

BABASZÍNHÁZ 
0-3 éveseknek.

Belépő: 1200 Ft
a Marczibányi téren.

Szeptember 17. kedd 15 óra

IDŐSKORI problémákról 
a Szenior Akadémián

a zsámbéki műv. házban.

Szeptember 17. kedd 16.30

KI NYER MA? 
játék és muzsika 70 percben

Czigány Györggyel.
Ingyenes regisztrációs jeggyel

a Marczibányi téren.

Szept. 19. csütörtök 18.30

EMBEREVŐ ISTENEK 
Antalffy Péter történésszel.

Belépő: 800 Ft
a Marczibányi téren

Szeptember 19. csütörtök

TÁNC A BIBLIÁBAN 
Velner Anna tánctanár
a budakeszi Protestáns 

Körben a Kálvin-teremben
(Fő. u. 159.)

Szept. 19. csütörtök 19-01 óra

Évadnyitó 
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ 
Belépő: 1200/800 Ft
a Marczibányi téren.

Szeptember 20. péntek

 JOBB, HA EL SEM 
DOBOD! 

a Magyar Közút szemét-
gyűjtési akciója

Regisztráció: internet.kozut.
hu/szemetszedes 

Szeptember 20. péntek 19 óra

JÓ ESTÉT NYÁR, 
JÓ ESTÉT SZERELEM 

musical
Belépő: 2600 Ft

a Marczibányi téren.

Szept. 21. szombat 10.30-12

MOTOLLA játszóház 
mozaikképekkel.
Belépő: 600 Ft

a Marczibányi téren.

Szeptember 21. szombat 

SZÜRETI lovas 
felvonulás és bál

14 óra felvonulás a Fő térről
20 óra bál

a zsámbéki műv. házban.

Szept. 22. vasárnap 11 óra

HALÁSZ JUDIT koncertje.
Belépő 2800 Ft

a  Marczibányi téren.

Szept. 22. vasárnap 19.30

NONSTOP IMPRO 
a Szindra Társulattal.

Belépő1000 Ft
a Marczibányi téren.

Szeptember 23. hétfő 18.30

Az andalúziai kutya
Salvador DALÍ művészetéről.

Belépő 1000 Ft
 a Marczibányi téren.

Szeptember 23. hétfő 19 óra

PÁL FERI ATYA 
Elégedetten az élettel

a budakeszi műv. házban.

Szeptember 24-25. 10 óra

SZÍNHÁZI NEVELÉS 
3-5. osztályosoknak.

Belépő: 1500 Ft
a Marczibányi téren.

Szeptember 24. kedd 19.30

LYUKASÓRA PRÓZA 
Belépő: 1000 Ft

a Marczibányi téren.

Szeptember 25. szerda, 18 óra

dr. Jászberényi József: 
Globális erőterek 

2019 őszén.
Geopolitikai előadások

a zsámbéki műv. házban.

Szept. 25. szerda, 18.30 óra

CSALÁDI 
EGÉSZSÉGKLUB

Tumoros betegségekről
Ferenczy László 

természetgyógyásszal
a zsámbéki műv. házban.

Szeptember 25. szerda 19 óra

MAKSAMÉTA 
HUMORKLUB

Vendég: ARANYOSI PÉTER 
Belépő: 1000 Ft

a Marczibányi téren.

Szeptember 26-27. 10 óra

SZÍNHÁZI NEVELÉS 
10-12. osztályosoknak.

Belépő: 1500 Ft
a Marczibányi téren.

Szept. 26. csütörtök, 18 óra

A FÉRFIAK, MINT 
HŐSÖK

apák és királyok 4. rész
Irodalomterápia 

Szász Évával
a zsámbéki műv. házban.

Szept. 26. csütörtök 19 óra

MARCZI ESTEK
HEVESI JUDIT költővel

ingyenes regisztrációs jeggyel
a Marczibányi téren.

Szeptember 27. péntek 19 óra

A PADLÁS
mese-musical

Belépő: 2600 Ft
a Marczibányi téren.

Szept. 28. szombat 10.30-12

MOTOLLA játszóház 
sünis dekorációval

a Marczibányi téren.
Belépő: 600 Ft

Szeptember 28. szombat

Templomkerti esték
18 óra szentimise

19 óra KORMORÁN-
koncert a máriaremetei bazili-

kában a templom javára.
A belépés ingyenes.

Szept. 28. szombat 19 óra

A KÖR 
NÉGYSZÖGESÍTÉSE
a Szindra Társulattal

Belépő: 1500 Ft
a Marczibányi téren.

Szept. 29. vasárnap 10-20 óra

PÁLOS NAPFORDULÓ
a Zsámbéki 

Hagyományőrző Kör 
rendezvénye

a Zsámbéki műv. házban.

Szept. 29. vasárnap 19 óra

NEIL YOUNG SÉTÁNY
NYS KLUBKONCERT

Belépő: 1200 Ft
a Marczibányi tléren.

Szeptember 30. hétfő 18.30

Az aranykor
Salvador DALÍ művészetéről.

Belépő 1000 Ft
 a Marczibányi téren.

Október 11. péntek 19 óra

JAZZKÍVÁNSÁGMŰSOR
a Sárik Péter Trióval
és Falusi Mariannal

a budakeszi műv. házban.

November 6. szerda 19 óra

MÚLLER PÉTER
Vallomás a szerelemről

a budakeszi műv. házban.

November 9. szombat 11 óra

a KIFLI zenekar koncertje
a budakeszi műv. házban.

November 18. hétfő 19 óra

BERECZ ANDRÁS
Félbevágott pipafüst

a budakeszi műv. házban.
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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 

• TAKARÍTÁST és egyéb 
háztartási munkát vállal több 
éves tapasztalattal rendelkező 
friss nyugdíjas. Precíz, 
megbízható, referenciákkal. 
Tel.: 06-30-639-2668

• ÁRUBESZERZŐI, ügyintézői 
állást vállal diplomás 
megbízható férfi nagy 
tapasztalattal 40 év 
balesetmentes vezetői tudással. 
Tel.: 06-30-388-1588

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

• 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

• ANGOL és OROSZ oktatás, 
korrepetálás iskolásoknak, 
felkészítés érettségire és közép-
fokú nyelvvizsgára. 
FORDÍTÁSOK készítése. 
Tel.: 06-23-453-217, Budakeszi

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

• GÁBOR ESZMERALDA műgyű-
tőnő – múzeumok számára is 
– készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, 
aranyakat, szobrokat, 
porcelánokat. Kiszállás díj-
talan. Tel.: 06-1-789-1693, 
06-30-898-5720

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

• VÁLLALUNK veszélyes 
fakivágást alpintechnikával, 
kuglizást, darabolást, műhold-
antenna szerelését, ezermesteri 
munkákat. T: +36-20-614-
8824, +36-20-259-3461 
Németh Ágnes; +36-20-386-
9642 Szabó Norbert

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
Hirdetésfelvétel: 06-23-457-058, 06-30-922-6418 

Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

• KISEGÍTŐT-TAKARÍTÓT keres a budakeszi Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium 4-4 órás munkaidőben, szeptemberi 
kezdéssel.  Jelentkezés a helyszínen Cserép-Tóth Krisztina 
gazdasági vezetőnél.

• A zsámbéki Zichy-kastélyban működő Keresztelő Szent 
János Iskola új épületének karbantartására, üzemeltetésére 
keres teljes állásban délutános TAKARÍTÓT, teljes állásban 
nappali műszakos KARBANTARTÓT és ebédidőben négy órás 
KONYHAI KISEGÍTŐT. Nyugdíjasok jelentkezését is várja Nagy 
Károly üzemeltetési vezető. Tel.: +36-20-775-2904 vagy a 
karoly.nagy@kszj.hu.

A nagykovácsi Amerikai Nemzetközi Iskola betanított kertészt 
keres, azonnali munkába állással. Munkaidő napi 8 óra.

Feladatok: mindenféle kerti munka, bútor mozgatás. 
További információkért hívja Németh Juditot: 

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

PÉNZKERESET!
otthoni csomagolás, stb. elérhetőségei
hívás: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)

Jó kézügyességgel  

VARRÓNŐT KERESEK
Varrónőt keresek részmunkaidőre, otthon végezhető 

munkára, orvosi berendezések alkatrészeinek összeállítására, 
hosszú távra, Pátyon vagy közvetlen környékén. 

Jelentkezni szakirányú képesítéssel lehet. 
Tel.: 0620-433-3329, E-mail: info@jarmutakaro.hu

Pátyra keresünk
CSOMAGOLÓ / KOMISSIÓZÓ
TARGONCÁSOKAT!

Fizetés:  
nettó 250–350.000 Ft/hó

Bónusz + egyéb juttatások 
+ utazási költség

20-277-4490 • 20-248-5960

allas@jobguru.hu
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Budakeszi, Fõ u. 96. | Telki Muskátli utca 1/b
Nyitva tartás: H-P: 7-18 Szo: 7-12

Tel.: 451-138
E-mail: info@korosi-vegytisztito.hu 

Belsõ udvari parkoló!

Kórósi Miklós vegytisztító

¡ felsõruhák, ágynemûk, takarók 
vegytisztítása, mosása

¡ bõr, velúr és irhabundák 
tisztítása és festése

¡ függönyök, drapériák leszedése 
¡ tisztítás után felrakása

¡ szõnyegek felszedése 
és tisztítás utáni visszahelyezése

¡ háztól házig szállítás 

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

o 77-1313 HH VV: ázárva

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

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

: K, SzSz, CsCCsCs, PP:P:P: 77 18 Sz77-111-1888 SSzSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.200 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

GRILLHÚSOK
GRILLKOLBÁSZ PULYKÁBÓL, 
KACSÁBÓL, SERTÉSBŐL
KACSAHÚS-PÁSTÉTOM

a Telki úton az első utca balra

Az oktatás a kett�s marginalitásban (EM2) egy nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Erasmus + programja társfinanszíroz.
A név a kett�s marginalitás azon feltételeire utal, hogy egyes emberek a periférián élnek: egyrészt személyes kirekesztettségük okán, 
amely fakadhat a  munkanélküli helyzetükb�l, személyes vagy családi nehézségekb�l, egyéb kiszolgáltatott helyzetb�l; másrészt földrajzi 
marginalitásból fakadóan, mikor a település elhelyezkedése miatt  lakói gazdasági és demográfiai nehézségekkel küzdenek. 
CÉLOK

•   Az alacsony képzettség� feln�ttek készségeinek fejlesztése informális és nem formális oktatás révén egy közösségi megállapodás 
segítségével. 

•   A tanulási közösség hálózat fejlesztése az iskola, az egyesületek, az önkormányzatok és a vállalatok összefogásával a 
nehézségekkel küzd� emberek képzése céljából létrehozott általános közösségi megállapodás alapján. 

•   Az általános társadalmi tudatosság növelése a közösségi megállapodás és a munkahelyi orientáció hasznossága szempontjából
A projektet az olaszországi CRAMARS Società Cooperativa Sociale vezeti. Magyar részr�l a Trebag Kft és a Magyar Növényvéd� Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara vesznek részt a projektben. A projekten belül a magyar összefogás a hátrányos helyzet� térségek agrár szektorára 
koncentrál. 
További információ:  Kövesd Andrea és Nagy Enik�  |  email: andrea.kovesd@trebag.hu, eniko.nagy@trebag.hu 

web: https://www.coopcramars.it/project-em2/  |  www.trebag.hu 

Közösségi összefogással a 
munkanélküliség leküzdéséért
(Education in Square Marginality – 2018-1-IT02-KA204-048285) 
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Tamás Gabriella Ügyvédi Iroda
Dr Tamás Gabriella

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

Ügyfélfogadás előzetes telefonegyeztetés szerint

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

www.binobruno.com

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

• Szentendre: +36 20 424 7960

• Budakeszi: +36 20 952 5228

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

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 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

Minden, ami ingatlan – Tíz éve a piacon
Széles ügyfélkörünknek keresünk 

ELADÓ és KIADÓ ingatlanokat.
Ügyfélfogadás budakeszi irodánkban 

(Fő u. 134.) előre egyeztetett időpontban.

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

BUDAKESZIN ÉS KÖRNYÉKÉN TELJES KÖRŰ INGATLANKÖZVETÍTÉS 

 

 
 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 

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

MOLNÁR KŐFARAGÁS
– 25 éve Budakeszin –

Sírkő készítése márvány, gránit, mészkő 
anyagokból, egyedi elképzelések alapján is.
Sírkő felújítás, tisztítás, betűvésés, 
temetésre való bontás, helyreállítás.

GRÁNIT SÍRKÖVEK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 42.

Molnár Tibor: 06/20-518-4960

www.molnar-sirko.hu



A Budakeszi Kultúra Alapítvány és a Budakeszi Szépítő 
Egyesület Budakeszi Panoráma-sorozatának 6. kötete 
magyar, német és angol nyelven, térképmelléklettel, gazdag 
fotóanyaggal, térképes túratervekkel színesített kiadvány, 
amely nem csak külföldi és magyar turistáknak hasznos, 
hanem azoknak is, akiknek a szülei, nagyszülei 1946 előtt 
még szintén budakesziek voltak, de a történelem viharai 
szülőföldjük elhagyására kényszerítette őket. Szeretnénk 
megmutatni nekik is, hová jutottunk hetven év alatt.

De bátran forgassák útikönyvünket a most Budakeszin élők is! Meg fognak lepődni. Talán 
nem is gondolják, milyen különleges, számtalan meglepetést és lehetőséget rejtő kisvárosban 
élnek valójában.
Magyar szöveg: Gellér Dávid – Mocsnek Katalin | Német fordítás: Mayer Edina | Angol fordítás: 
Rácz Mátyás | Szerkesztő: Koós Hutás Katalin | Fotók: Bánkuti Ákos, Gellér Dávid, Koós Hutás Katalin, 
Kuchta Nándor, Salamon László

MEGVÁSÁROLHATÓ 
a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-922-6418), a Kiskápolna Könyvesboltban (Fő tér 6.) 

és a Kórósi Vegytisztítónál (Fő u. 96.).

Budakeszi látnivalók 
három nyelven
A
E

D bá f ák ú ikö ü

B U D A K E S Z I · P A N O R Á M A

Térképmelléklettel ,  útvonaltervekkel ,  három nyelven!enen!een!nynyelvnnyyelvvvárohároá máárrom

Budakeszi
látnivalók

sehenswürdigkeiten

sights

A Trebag Kft 2018-ban decemberét�l az Európai Unió Erasmus + pályázatának keretében egy nemzetközi csoport tagjaként részt vesz az 
Apprenticeship HUB projektben.  A projekt célja mez�gazdasági és élelmiszeripari kisvállalkozások és oktatási intézmények közötti kapcsolati 
rendszer er�sítése, valamint olyan online rendszer kialakítása, amely segíti a gyakornoki program megvalósulását az adott szektorban.  
A konzorcium vezet�je a Zadar County Rural Development Agency (AGRRA) Horvátországból. Magyar részr�l a Trebag Kft-n kívül a Magyar 
Növényvéd� Mérnöki és Növényorvosi Kamara aktív tagja a nemzetközi konzorciumnak.
A projekt célja a tanulók esélyeinek javítása, a munkaalapú tanulás és gyakorlati képzések összehangolása, a KKV-k bevonása a gyakorlati 
képzési programokba.  A program 2 éves, 2020 végére mindegyik partnerországban (Horvátország, Olaszország, Görögország, Magyarország) 
létrejönnek az ún. HUB-ok, amelyek segítik a tanulókat, oktatási intézményeket és a mez�gazdasági és élelmiszeripari szektor szerepl�it 
abban, hogy egymásra találjanak, továbbá, hogy mind a gyakornokok, mind a cégek a számukra legoptimálisabb együttm�ködési formákat 
valósíthassák meg.
A projekt els� félévében összegy�jtöttük a jó gyakorlatokat és fókuszcsoportos interjúkat készítettünk a célcsoporttal. Jelenleg az 
együttm�ködési rendszer alapjait dolgozza ki a konzorcium.  A projekt jótékony hatással lesz a mez�gazdasági és élelmiszeripari kis és 
középvállalkozások hálózatában a szakképzésben résztvev� tanulókra, mert olyan tudásra és készségekre tesznek szert, amelyek az aktuális 
munkaer�piac igényeivel harmonizálnak, s így zökken�mentesen kezdhetik majd meg a szakmai pályafutásukat. 

További információk: http://www.apprenticeshiphub.eu és www.facebook.com/ApprenticeshipHUBS
Trebag részér�l kapcsolattartó: Nagy Enik� (eniko.nagy@trebag.hu) és Kövesd Andrea (andrea.kovesd@trebag.HU) 

Online gyakorlati képzési központ létrehozása a 
mez�gazdasági-élelmiszeripari szektorban
(projekt száma: 2018-1-HR01-KA202-047505) 


