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Salamin András – Herein Mária:
MAKKOS MÁRIA – MARIA EICHEL
A 2020 szeptemberében Budapesten rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
készülve több éves kutatás eredményeképpen a Budapest-Zugligeti Egyesület (alapítva 1892) 
kezdeményezésére az Infotop Kft Kiadó egy különleges, a neves fővárosi eseményhez méltó 
tartalmú és kiállítású, magyar-német kétnyelvű könyvet jelentet meg 2019 karácsonyára a 
Budakeszihez tartozó, 290 esztendős Makkos Mária kegyhely és kegytemplom történetéről.
A Makkos Mária-i kegyhely története visszanyúlik a XVIII. századba, amikor egy Traub 
János nevű parasztlegénynek 1731-ben egy tölgyfa felett megjelent a szenvedő Krisztus arca. 
Történetéről eddig már számos tanulmány, könyv jelent meg, de a szerzők magyarországi és 
németországi kutatásai lényegesen kibővítették a kegyhely életére vonatkozó ismereteket. 
Eddig nem, vagy csak alig ismert források anyaga is gazdagítja a  a kötet tartalmát. Közöttük a 
három legfontosabb:
– a Makkos Máriát gondozó trinitárius rend tagjainak 1748-1783 közötti historia domusának 
(1748-1783) magyar nyelvű kiadása (2018), 
– Tamás János jezsuita atyának, Makkos Mária vezető lelkészének historia domusa (1951-
1985), valamint 

– a budakeszi születésű, 1946-ban kitelepített és ma Németországban élő Anna von Staden–nek (Holl Annának) 
egy életen át gyűjtött családtörténeti kutatásai (a leszármazottja annak a Holl-családnak, amely elsőként vette birtokba 
1784-ben az elárverezett Makkos Mária-i kegyhelyet, majd hosszú évtizedeken át fenntartotta azt.

Az ünnepi kiadvány magyar és német nyelven jelenik meg gazdag színes képanyaggal, mintegy 400 oldalon 
(A4-es méretben, minden oldala színes, kemény borítóval, 500 képpel), a kegyhely előtörténete pedig visszanyúlik 

a XV. század végére. A kiadvány méltó ajándék lehet a 2020–as esztendő eseményei kapcsán.

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

A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig
Az Isonzó-front magyar útikönyve
A caporettói áttörés 100. évfordulójára a szlovén Pot Miru (Béke Ösvénye) és a Budakeszi 
Kultúra Alapítvány kiadásában 2017-ben megjelent, térképekkel, fotókkal és érdekes történe-
tekkel fűszerezett színes kötet a szlovéniai háborús emlékeket gondozó és turisztikai célponttá 
fejlesztő állami alapítvány, a Pot Miru (Béke Ösvénye) kiadványának magyar szempontból 
jelentősen átdolgozott és kibővített változata. Az átdolgozás a Budakeszi Kultúra Alapítvány 
kurátorának, Bánkuti Ákosnak köszönhető, a munkát a területet évek óta kutató és jól ismerő 
magyar hadtörténészek lektorálták. A magyar kiadás a szlovén és a magyar házelnökök ajánlá-
sával jelent meg.
Az első világháborús Isonzó-front kilencvenöt kilométeres szakaszát a könyv tizenöt túrára 
osztja fel, melyek külön-külön egy-egy nap alatt kényelmesen bejárhatók. A tájékozódást 
GPS-koordináták könnyítik. A magyar ezredek által védett frontszakaszok emlékeit és esemé-
nyeit a könyv az eredeti változatnál sokkal részletesebben tárgyalja. Az egyes túrák térképein 
az Isonzó-front helyszínei jelentős számban kiegészültek a magyar vonatkozású helyszínekkel.

A kötet megvásárolható A Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-922-6418), a Kiskápolna Könyvesboltban 
(Budakeszi, Fő tér 8.), a Körösi vegytisztítónál (Budakeszi, Fő u. 96.) és a Magyar Menedék Könyvesházban.
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MEGVÁSÁROLHATÓ 
a Budakeszi Kultúra Alapítványnál (+36-30-922-6418), a Kiskápolna Könyvesboltban (Fő tér 6.) 

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



3

Buda környéki Irányt� 2019. IV. számPest megyei hírek

BUDA KÖRNYÉKI IRÁNYTŰ 
Regionális közéleti lap, internetes heti hírlevél és napi frissítésű honlap www.budakornyekiiranytu.hu 

 Alapító fõszerkesztõ: Koós Hutás Katalin  2092 Budakeszi Gábor Áron u. 48/A. Tel./fax: (23) 457-058, (30) 922-6418 
 E-mail: szerkesztoseg@budakornyekiiranytu.hu   Grafika: Kacsoh Pongrác Hirdetésfelvétel: (23) 457-058, (30) 922-6418 

Kiadja az AGE QUOD AGIS Kft. Felelõs kiadó: a kiadó vezetõje Nyomda: Oláh Nyomda 1211 Budapest, Központi út 69-71. Felelős az ügyvezető 
Terjesztés Budakeszin, Budaörsön, Pátyon, Budajenõn, Telkiben, Perbálon, Tökön, Zsámbékon,  Nagykovácsiban,  Remeteszõlõsön, 

Biatorbágyon és Herceghalmon. Lapzárta: 2020. január 25-én 12 óra.  ISSN 2060–2510

Új szakasszal bővült 
az M0

Október 28-án reggel átadtak egy újabb 
szakaszt az M0 autóút déli szektorában 
– tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. az MTI-t.  A közlemény szerint az 
M6 autópálya és a 6. sz. főúti csomópont 
(14+500 – 11+650 kilométer) között 
újabb három kilométeren két forgalmi 
sávban haladhat a forgalom a bal pályán. 

November második felében az M5 felé 
vezető oldalon a M6 autópálya és a 
6. sz. főúti csomópont között a forgalmi 
irányokat eddig elválasztó beton terelő-
falakat is eltávolítják, így már azon az 
oldalon is szélesebb forgalmi sávokon 
lehet haladni, és a leállósávot is használ-
hatják a műszaki hiba miatt megállni 
kényszerülők. A terelésekről, az autóút 
aktuális forgalmi helyzetéről a  www.
utinform.hu  oldalon tájékozódhatnak a 
közlekedők.                                 (MTI)

A II. kerületi Máriaremetén szeptember 
28-án átadott, több mint hétmilliárd 
forintból megvalósított létesítmény, 
amely három medencével, több mint 
kétezer négyzetméternyi vízfelülettel 
szolgálja majd a lakosság és a gyerek-
sport igényeit.

Az átadó ünnepségen Láng 
Zsolt (Fidesz-KDNP) kerületi 
polgármester azt mondta: 
több évtizedes igény, sok 
éves tervezés és egy másfél 
éven át tartó, rengeteg 
kihívással járó építkezés 
eredményeként, „közös erővel 
valóra váltottunk egy álmot”. 
„A Gyarmati Dezső Uszoda 
nemcsak mint sportléte-
sítmény érték, az összefogás 
és a felelős önkormányzati 
munka jelképe is. A kormány, 
a Magyar Vízilabda Szövetség, 
az önkormányzat, magyar és 
külföldi nagy- és kisvállalatok, de minde-
nekelőtt az itt élő erős és összetartó 
közösség kitartásának és segítségének az 
eredménye” – fogalmazott. Láng Zsolt 
kijelentette: az elmúlt tizenhárom évben 
majdnem minden választási időszakban 
szinte minden jelölt megígérte az uszoda 
megépítését. Ő ezt nem tette, mert az 
önkormányzat akkori költségvetési 
helyzete és az ország akkori gazdasági 
feltételei mellett felelőtlenség lett volna 
megépíteni és üzemeltetni ekkora sport-
létesítményt. Az a biztos eladósodáshoz 
vezetett volna – mondta. Láng Zsolt 
közölte, mára a II. kerületi önkormányzat 
stabil gazdálkodása, a nemzetgazdasági 
helyzet, a tao-rendszer stabil működése 
megteremtette a lehetőséget a megvalósí-

tásához, eladósodás, hitelfelvétel nélkül. 
A fejlesztések folytatódnak: 2020-ban 
az úszócsarnokot összekapcsolják a 
szomszédos Pokorny József  Sport- és 
Szabadidőközponttal – közölte Láng 
Zsolt, aki rámutatott: ezzel létrehoznák 
Budapest legnagyobb és legszínvonalasabb 
közösségi és sportterét 7,5 hektáron.

Az uszodát a valaha élt legsikeresebb 
vízilabdázóról és edzőről, Gyarmati 
Dezsőről nevezték el. A francia cégek 
a tao-támogatásból jelentős mértékben 
járultak hozzá az uszoda felépítéséhez a 
francia iskola közelsége miatt. 

A Gyarmati Dezső Uszoda építése 
2018 márciusában kezdődött. Az uszo-
da a Pokorny József Sport- és Szabad-
időközpontot közvetlen szomszédságában 
létesült. Az optimális működéshez hozzá-
járul még egy 20×10-es tanmedence, egy 
ezer fő befogadására alkalmas kétoldali 
nézőtéri lelátó, a létesítményen belül 
kialakított büfé és fitneszterem, valamint 
egy téliesíthető, vízilabda-mérkőzések 
tartására is alkalmas 33×20 méteres 
kültéri medence.                           (MTI)

Átadták a máriaremetei 
Gyarmati Dezső Uszodát

Október 1-jétől csak a 
VOLÁNBUSZ

Október 1-től országszerte az állami 
Volánbusz Zrt. végzi a helyközi 
autóbuszos közösségi személyszál-
lítást. Az integrációtól hatékonyabb 
működést vár a kormány – nyilat-
kozta a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter sajtó- és 
kommunikációs főosztálya. 

A hat regionális közlekedési központ 
egyesülése után csaknem 19 ezer dolgo-
zóval Magyarország harmadik legtöbb 
munkavállalóját foglalkoztató állami 
társaság jön létre. A munkavállalókat és 
munkahelyeiket nem érinti az egyesülés. 
Hónapok óta tartó előkészítő munka 
után a hat regionális közlekedési központ 
jogutódlás útján beolvad a Volánbusz 
Zrt.-be. Az integrációval a társaság elnök-
vezérigazgatóját, Dávid Ilonát bízták 
meg. A következő időszakban meg kell 
oldani egyebek mellett a területileg eltérő 
tevékenységek, informatikai rendszerek 
összehangolását, a párhuzamosságok 
megszüntetését, a szakterületek működé-
sének egységesítését. 

Az egyesülési folyamat sem a menet-
rendre, sem az utazási tarifákra nincs 
hatással, ugyanakkor az országos szolgál-
tatási lefedettséggel rendelkező társaság 
egységesebb és egyben magasabb 
színvonalú szolgáltatást tud majd nyújtani 
az utazóknak.                    (MTI/Iránytű)

Látni és látszani
Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési 
Bizottsága a megyei baleset-megelőzési 
bizottságokkal karöltve idén is útjára 
indította a „Látni és látszani 2019” 
országos közlekedés-biztonsági 
kampányát, melynek keretében október 
22. és december 15. között a jármű-
vezetők ingyenesen átvizsgáltathatják 
világítótestjeiket.

A vizsgálatokat a kampányban részt vevő 
szervizek  szakemberei végzik. A kam-
pányban optikusok térítésmentes látásel-
lenőrzéssel, tanácsokkal várják a járműve-

zetőket. A vizsgálatokon megjelent gépjár-
művezetőknek a szervizek igazolást adnak 
arról, hogy a vizsgálaton részt vett és 
járműve megfelelt a jogszabályoknak.

További részletek a 
www.latnieslatszani.hu weboldalon.

forrás: police.hu
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Pest megyében a szavazásra jogosultak 
45,29%-a adta le a voksát, a választást 
a Fidesz-KDNP nyerte 51,6%-
kal.  Szabó Istvánt, a Fidesz-KDNP 
politikusát választották elnöknek 
a Pest Megyei Közgyűlés alakuló 
ülésén a jelenlévő 43 képviselő 42 igen 
szavazatával. A  tisztséget 2014 óta 
betöltő elnök köszöntőjében kiemelte, 
hogy Pest megye fontos szerepet tölt 
be az országban.

Megmaradt a legnépesebb megyének, 
sőt a megyék között kivételes mértékben 
növekedett a népessége. Ma már 1,3 
millió ember él a 187 megyei településen 
és itt a legmagasabb a gyermekek száma 
az egész országban. 350 ezer munkahely 
van a megyében, majd 90 ezer vállal-
kozás működik, így a Pest megyei 187 

város és község ereje, tehetsége és sorsa 
Magyarország fejlődésének kulcsa.

Szabó István emlékeztette a képvise-

lőket arra, hogy 2016-ban az Európai 
Bizottság régiókra vonatkozó rendeletének 
módosítása alapján létrejött az önálló Pest 
Régió, mint NUTS2 szintű statisztikai 
tervezési térség. Ez lehetőséget ad a megye 
valós kihívásainak és jólétének megfelelő 
támogatások lehívására, ami az elmúlt 
időszakban még a hazai költségvetés forrá-
saiból történt, de 2021-2027 között már 
az új uniós regionális fejlesztési források 
biztosítják ezt.

A közgyűlés alelnököknek a 
Fidesz-KDNP képviselőit, Szerenka 
Tibort és Wentzel Ferencet választotta 
meg.

A közgyűlés 44 tagja közül 24 a 
Fidesz-KDNP, kilenc a Momentum, hét 
a Demokratikus Koalíció, négy pedig a 
Jobbik színeiben nyert mandátumot.

forrás: pestmegye.hu

Újra Szabó István a közgyűlés elnöke

Önkormányzati választás 2019

Szabó István és Kenéz Tibor, 
a Területi Választási Bizottság elnöke

BUDAKESZI: dr. Győri Ottilia polgár-
mester (Fidesz-KDNP) magabiztosan 
nyert (58,49%). Pártja nyolc egyéni válasz-
tókörzeti jelöltje közül hat, Dömötörné 
Papp Hargita (1. vk. 53,72%), Ohr Alajos 
(2. vk. 54,16%), Bakács Bernadett (4. 
vk. 54,5%), Sigmond Bertalan (6. vk. 
52,47%), dr. Győri Ottília (7. vk. 52,9%) 
és Balázs Ádám (8. vk. 44,94%vk.) szintén 
elnyerte a választók bizalmát.

Az LMP-ből nemrég a Fideszhez 
pártolt Ligetiné Komáromi Gabriella 
(3. vk. 41,44%) helyett viszont Szabó 
Ákos Péter (MSZP) nyolc szavazattal 
(42,48%), Bánhídi László (5. vk. 45,52%) 
helyett pedig Szemző Áron (Momentum) 
csupán egyetlen szavazatkülönbséggel 
(45,65%), a Budakörnyék Fejlődéséért 
Egyesület ellenzéki jelöltjeiként jutottak 
be a képviselő-testületbe.

Kompenzációs listán dr. Ostoros Gyula 
(Fidesz-KDNP), Hargitai Zsuzsa, egykor az 
SZDSZ, most a Budakörnyék Fejlődéséért 
Egyesület jelöltje és Somlóvári Józsefné, a 
Budakesziért Függetlenek Egyesületének 
elnöke lett képviselő. 

A budakeszi német önkormányzat 
megválasztott tagjai: Schrotti János, 
Martin Andrea, Szabó Kinga, Ormai 
Sebestyén és Danó Kata.

BUDAÖRS: ismét Wittinghoff Tamás 
nyert (71,65), s a város mindegyik egyéni 
választókörzetében az őt is jelölő, Budaörs 
Fejlődéséért Egyesület képviselőjelöltjei 
kaptak mandátumot: 1. Laczik Zoltán 
(58,84); 2. Monostori-Kalovits Márk 
(61,23); 3. Hauser Péter (58,43); 4. dr. 
Tóth Ferenc (66,43); 5. dr. Molnár Gábor 
(64); 6. dr. Ritter Gergely (70,57); 7. Stift 
Nándor (73,58); 8. Bíró Gyula (72,96); 9. 
Farkas Benedek (63,44); 10. dr. Kisfalvi 
Péter (55,3). 

Kompenzációs listán három Fidesz-

KDNP-jelölt, dr. Czuczor Gergely, 
Kapitány Gábor és Löfler Dávid, valamint 
a Budaörsi Gazdakört jelöltje, Kisberk 
Balázs szerzett mandátumot.

Budaörsön német (Boros György, 
Michelberger Katalin, Gajdos-Frank 
Katalin, Michelberger Mátyás, dr. Róth 
Henrik), 

roma (Lakatos Sarolta, Feka Béla, 
Lakatos György, Bajnóczi Krisztina, 
Danyi Szilvia), 

görög (Szidiropulosz László, Agárdi 
bendegúz Szpírosz, Csara Tímea), 

örmény (Fancsali János, Fancsali Bence, 
Bokor Sándorné), 

román (Szitkó Etelka, Szitkó László, 
Prágai János) 

és szerb (Bacsi Katarina, Aleksandric-
Remeli Marina, Remeli Rudolf) nemze-
tiségi önkormányzatot választottak.

BIATORBÁGY: ismét Tarjáni István 
a polgármester (48,98%). A képviselő-
testületben éppen megvan a Fidesz-KDNP 
többsége: a tizenegy fős testületben hatan 
a Fidesz jelöltjei (Tálas-Tamássy Richárd 
2.vk. 48,31; Varga László 5.vk. 47,19; 
Nánási Tamás 6.vk. 46,88; Szanyi József 
7.vk. 36,69; Mohácsy István 8.vk. 48,44; 
dr. Cserniczky Tamás kompenzációs 
listáról), öten a Szövetség Biatorbágyért 
színeiben jutottak be (Lóth Gyula 1. 
vk. 46,62; Bodorkos Ádám 3.vk. 49,03; 
Horváth András 4.vk. 52,08%; brabás 
József és Makranczi László kompenzációs 
listáról).

Biatorbágyon német nemzetiségi önkor-
mányzatot választottak (Wéber Ferencné, 
Rack ferencné, Bunth Edina, Bechler 
Gyula, Steer Ferenc).

ZSÁMBÉK:  Horváth László 
(Fidesz-KDNP) polgármester újrázhat 
(74,79%). A nyolcfős képviselő-testület 

minden tagja a Fidesz-KDNP színeiben 
nyert: Horgos Zsolt (76,02), Zombori 
László (66,09), Bittó Róbert (64,91), 
Rainer Ferencné (64,63), Bárándiné 
Jánosi Enikő (62,49), dr. Bőhm András 
(60,75), Nagy Nándor (57,66), Barsi 
Árpád (57,33).

Zsámbékon német nemzetiségi önkor-
mányzatot választottak (Bechtold János, 
Zátonyi Lőrinc, Zink Imre, Krisztián 
Irma, Bathó Lajos).

NAGYKOVÁCSI: ismét Kiszelné 
Mohos Katalin a polgármester (38,42%), 
ezúttal nem a Fidesz-KDNP, hanem 
a Szépkovácsi Egyesület színeiben. 
A nyolctagú testületből hét  az ő jelöltje 
(Honti Zoltán 35,47; Szemesy Barbara 
33,57; Tegzes Endre 32,91; Gerlóczyné 
Furulyás Katalin 29,23; Springer Bence 
29,17; dr. Fegyveres-Fiskál Gábor 27,19; 
egy  független képviselő, Kósa Emőke 
30,48.

Nagykovácsiban német nemzetiségi 
önkormányzatot választottak (dr. Klein 
Ferenc, dr.Kohut József, Kovács Aladárné).

PÁTY: ismét Székely László polgár-
mester (58,04%) vezeti a következő 
öt évben a települést a Fidesz-KDNP 
színeiben. A nyolc fős testületből heten a 
Fidesz-KDNP jelöltjeként nyertek (Szabó 
István 40,48; dr. Bencze Gergő 38,22; 
Detre Zsolt 37,2; Somogyi Farkas Tamás 
37,07; Kristó Sarolta 36,5; Sebestyén 
Hajnalka 34,6; Bálint Judit 33,86), 
egy képviselő jutott be a Budakörnyék 
Fejlődéséért Egyesület jelölésében (dr. 
Kovács Ferenc 34,77%).

Pátyon német (Görög Ágnes, Vincze-
Vanyek Bernadett, Tolnainé Megtért 
Mária) és roma (Farkas Márton, Varga 
István, Tintér Gabriella) nemzetiségi 
önkormányzatot választottak. 

folytatás a 11. oldalon
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Október 13-án a rendszerváltás óta 
nyolcadik önkormányzati választást 
tartották Magyarország 3117 telepü-
lésén. Az országosan 48,58%-os 
részvételi arányt Budakeszi hét száza-
lékkal múlta felül, s a választást a 
Fidesz-KDNP pártszövetség nyerte. 
Polgármesterként a harmadik önkor-
mányzati ciklusát kezdő dr. Győri 
Ottilia 58,49%-os aránnyal szerezte 
meg újra ezt a tisztséget. A tizenegy tagú 
képviselő-testületben a polgármesterrel 
együtt heten a Fidesz-KDNP, hárman 
a Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület, 
egy fő pedig a Budakesziért Függetlenek 
Egyesülete színeiben jutott képviselői 
mandátumhoz az elkövetkező öt évre. 
Dr. Győri Ottilia polgármesterrel 
arról beszélgettünk, hogyan indul a 
képviselő-testület munkája.

– Az alakuló ülést október 28-án tartottuk 
a polgármesteri hivatalban, melyen az 
eskütétel és a programismertetés szerepelt 
a napirenden. Az alpolgármesteri tisztsé-
gekről, a bizottságokról, az illetményekről 
a november 14-i ülésen döntünk majd.

– Tervez-e változtatásokat a korábbi gyakor-
lathoz képest?
– Egy új koncepciót terjesztek a testület 
elé, amely más, mint ami az előző öt 
évben volt. Remélem, hogy a november 
14-i ülésen a testület a jóváhagyását adja 
hozzá. Kettő helyett egy alpolgármes-
terrel, de több szakbizottsággal szeretnék 
dolgozni. A bizottságokba több olyan 
külsős képviselőt szeretnék behívni, akik 
politikai pártokhoz nem köthetők, de 
olyan közösségi kapcsolatokkal, olyan 
képzettséggel rendelkeznek, amivel az 
önkormányzat munkáját támogatni 
tudnák. A képviselő-testület minden tagja 
kap bizottsági feladatot, mindenkinek a 
munkájára számítok. Az önkormányzat 
munkájába, a döntések előkészítésébe 
minél szélesebb kört szeretnék bevonni a 
minél nagyobb lakossági egyetértés elérése 
érdekében, főként nagyobb jelentőségű 
beruházásokat illetően. Az előző ciklusban 
azt tapasztaltam, hogy hiába a legjobb 
szándék és az alapos szakmai előkészítés, 
ha nem áll mögötte a lakosság széles 
körének a támogatása, nem tudjuk sikerre 
vinni az ügyet. Ilyen volt pl. a művelődési 
központ és környezetének a rendezése: 
hiába rendezzük az önkormányzat 
tulajdonjogát hatezer négyzetméteren, 
teremtjük meg a fejlesztés kereteit, ha nem 
sikerül egyetértést kialakítani a részle-
teket illetően, az önkormányzat nem tud 
továbblépni.

– Mik lennének ezek a döntést előkészítő 
fórumok? 
– Négy szakbizottság állna fel a korábbi 
kettő helyett: lenne egy pénzügyi-

költségvetési, egy közlekedési-fejlesztési, 
egy oktatási-kulturális-egészségügyi és 
egy közbiztonsági-környezetvédelmi-
közellátási bizottság. Nagyszénászugban 
részönkormányzat alakulna. A Petőfi 47 
és a Mezei Mária-ház ügyében egy-egy 
ideiglenes bizottság működne addig, amíg 
ennek a két ingatlannak a sorsa megnyug-
tatóan be nem indul. Ez azt jelenti, hogy 
a képviselőknek sokkal többet kell majd 
dolgozniuk, annak érdekében, hogy a 
lakossági észrevételeket sokkal hatéko-
nyabban tudjuk becsatornázni a döntés-
hozatalba.

– Legalább 25 pont szerepelt a programjában, 
amit az alakuló ülésen ismertetett. Melyek ezek 
közül a legjelentősebbek?
– Az új 16 tantermes iskolaépületben 
szeptemberben elindult az oktatás, de 
a környezetét még rendezni kell. Jövőre 
tanuszodát építünk Budakeszin. Az 
elnyert pályázati támogatásból a Temető 
utcai buszmegálló, az alsó szervizút, a 
Himnusz-szobor mögötti útépítés, a zebra-
építés a Tarkabarka óvodánál rövidesen 
befejeződik. 

– Hulladékudvar épül az új szennyvíztisztító 
telep szomszédságában.
– Erre elnyert pályázati támogatás áll 
rendelkezésünkre. A közbeszerzési eljárás 
már folyik. A szemétszállítást végző 
szolgáltatónk, a Depónia Kft. üzemelteti 
majd, és Budakeszi lakosait fogja kiszol-
gálni. Jövőre a Depónia minden háztar-
tásnak, amellyel szerződésben áll egy sárga 
színű szelektív hulladékgyűjtő kukát is 
biztosít, amelyet havonta ürít majd. Tehát 
egyet ismét előre lépünk ezen a téren: 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tésben a zacskókról áttérünk a kukákra.

– Ígérték a makkosmáriai csapadékvíz-elvezető 
gerinchálózat megépítését.
Jövő augusztusig kell, hogy elkészüljön, 
melyre elnyert pályázat biztosítja a 
fedezetet. A Patak utcánál torkollik majd 
a Hosszúréti-árokba a Lidl beruházásával 
együttműködésben, amely a Kert utca és 
a Domb utca találkozásánál a vastelep 
helyén jövő karácsonyra készülne el. 
A kivitelezés már az év elején megkez-

dődik. A Lidl háromszáz millió forintos 
felajánlást tett a városnak a környék 
infrastrukturális beruházásainak megva-
lósítására, köztük a makkosi csapadékvíz 
elvezetésére a Kert utca és az árok között.

– Ígéret a kerékpárút is Budakeszi és a 
vitorlázó reptér között.
– Ez a Budaörsig, egyben a Balaton felé 
vezető kerékpárútig tervezett nyomvonal 
első szakasza lesz. A Fő utcai - Kert 
utcai jelzett bicikliút épített útként folyta-
tódik a Hosszúréti-árok mellett, majd 
a Contraste telephelye mellett jön fel a 
Budaörsi út mellé, ahol egyenesen fut ki 
a reptérig. Egyelőre a nyomvonalra eső 
ingatlanok kivásárlása zajlik, amivel ha 
határidőre nem készülünk el, nem tudjuk 
igénybe venni az idén elnyert jelentős 
pályázati támogatást. De a megvalósítás 
csak késhet, meg nem hiúsulhat.

– A kormányzattal és a fővárossal együttmű-
ködve valóban megvalósulhat a buszsáv a 22-es 
busz teljes útvonalán?
– A XII. kerület a közigazgatási határig 
elkészítette a Budakeszi út felújítására és 
a buszsáv kiépítésére vonatkozó terveket. 
Budakeszi önkormányzata ehhez csatla-
kozott és XII. kerületi önkormányzattal 
együtt három-hárommillió forinttal 
vállalták a költségeket. A Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsa pedig határo-
zatban támogatta ezeket a munkákat. 
A közfejlesztési tanácsban a miniszter-
elnök, a főpolgármester, kerületi polgár-
mesterek, szakmai szervezetek képviselői 
voltak tagok. Egyelőre nem tudjuk, hogy 
a Budapesten bekövetkezett változások 
mennyiben befolyásolják majd ennek a 
számunkra kiemelkedő fontosságú, nagy 
horderejű beruházásnak a további sorsát. 

(x)

Több fóruma lesz a 
szélesebb körű döntéselőkészítésnek

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
nyolcvan millió forintos önrész nélküli 
pályázati támogatást nyert a  Három  
generációval az egészségért programra. 
A társulásból Páty, Telki és Budakeszi 
dolgozik együtt a pályázatban, mely-
nek keretében a lakosság egészség-tuda-
tosságát javítanák, főként a gyerme-
kek rendszeres fizikai aktivitásának, az 
egészséges táplálkozás és életmód elter-
jesztésére.

A pályázat keretében eszközbeszerzés 
mellett szív- és érrendszeri prevenciós és 
gondozási, a rosszindulatú daganatos beteg-
ségek szűrését és korai felismerését előse-
gítő, valamint a gyermekek körében egész-
ségfejlesztési programokat valósítanak meg.

A több mint húszmillió forintból negy-
vennégy alapellátást segítő orvostechnikai 
készüléket vásároltak, melyeket október 
elején adtak át az érintett praxisoknak a 
budakeszi polgármesteri hivatalban. 

Húszmillió egészségügyi eszközre
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A magyar kormány támogatásával 
a Tinta Kiadó új professzionális 
katolikus gitáros énekeskönyvet 
adott ki a templomiének- és zeneka-
roknak. A DÚR – Dicsőség az Úrnak! 
Dalolj az Úrnak! című kottagyűj-
teményt október 27-én a vasárnap 
esti   gitáros ifjúsági szentmisén 
mutatták be a Lehel téri Szent Margit-
templomban.

A szertartás után Soltész Miklós, a 
Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi 
és civil kapcsolatokért felelős állam-
titkára felidézte, hogy az elmúlt ötven 
évben a gitáros zene beírta magát az 

egyházi zenetörténetbe, annak része lett a 
gregorián és a népénekek mellett. 

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kulturális államtitkára 
elmondta: már idén is több millió forint 
áll rendelkezésre, hogy azok a fiatalok, 
akik ilyen közösségben zenélnek, lecserél-
hessék a hangszereiket. Idén az egyházi 
vezetőkön keresztül igényelhetik az 
újakat. Januártól pedig nyilvános pályá-
zatot írnak ki.

A kötet két szerkesztője Ozvald Zsuzsa 
és Andrejszki Toma. A Magyar Kurírnak a 
2009-ben a budakeszi Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban érettségizett 
Ozvald Zsuzsa úgy nyilatkozott, hogy 

három éve gyűjtik az anyagot, igyekeztek 
az összes korábbi énekeskönyvből kiválo-
gatni az örökzöld dalokat, illetve felku-
tatni azokat az újonnan született, Istent 
dicsőítő énekeket, melyek még nincsenek 
a köztudatban. A kották „átgyúrásában” 
Vedres Csaba kántor, egyházzenész segített 
nekik. Összesen 191 éneket választottak 
ki. A kiadvány ingyenes, céljuk, hogy 
eljuttassák az ország minden pontjára, a 
határon túlra is, hogy minden érdeklődő 
hozzáférhessen. Hangfelvételeket is készí-
tettek a kották mellé, amelyek a  www.
durkonyv.hu  honlapon meghallgathatók, 
szabadon letölthetők.

forrás: Magyar Kurír

Prohászkás diák a DÚR-kottagyűjtemény szerzője

A forradalom igazságát 
senki sem viselte el a 
moszkvai birodalomban- 
mondta Budakeszin a Jobb 
Kor Polgári Kör szervezé-
sében tartott október 23-i 
megemlékezésen Dr. Pákh 
Tibor, a legidősebb ’56-os 
túlélő, akit a szovjet karha-
talom többször megpróbált 
elhallgattatni, különös 
kegyetlenséggel megtörni.

Arra emlékeztetett, hogy az 
őt ért megpróbáltatások bár jól mutatják a 
kommunizmus valódi arcát, a mai fiatalok 
már nem hiszik el ezeket a történeteket, 

így kiszolgáltatottak 
a marxista ideológi-
áknak. Elmondta azt is, 
hogy ’56-ban ugyanezt 
a megtévesztettséget 
látta a fiatalokon, és 
egészen az utolsó pilla-
natig nem hitte, hogy 
azok mégis forradalmat 
robbanthatnak ki a 
szent Magyarország 
szabadságáért. Mégis 
megtörtént, ez pedig csak 
a magyarság mindent 

leküzdő erejének és ezer év magyarságtu-
datának köszönhető.

forrás: pestisracok.hu

56-os szabadságharcunk csak nekünk volt, 
de nem csak a miénk

Az állami intézményeken, a civil, kari-
tatív, egyházi szervezeteken túl az egyes 
állampolgároknak is nagy szerepük lehet 
abban, hogy az időjárás okozta tragédiák 
megelőzhetőek legyenek. Kérjük, hogy 
a hideg idő beköszöntével figyeljenek a 
környezetükben élőkre, a legveszélyezte-
tettebb, magányos idős emberekre és az 
utcára szorult hajléktalanokra!

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg 
elleni védekezés céljából! Kezdeti élén-

kítő hatása után csökkenti a fizikai telje-
sítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot 
okoz, illetve csökkenti a helyzetfelis-
merő- és ítélőképességet, amely ilyen 
helyzetben életveszélyes lehet

Amennyiben tud olyan emberről, aki 
veszélyhelyzetbe került, akit a kihűlés 
veszélyeztethet, kérjük, tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 107-es, vagy 
a 112-es telefonszámokon, vagy jelezze 
a lakóhely szerint illetékes önkormány-
zatnak!

Pest megyei Rendőr-főkapitányság

Nagy teljesítményű szervert, számító-
gépeket, monitorokat, nyomtatókat 
szerezhet be a sérült emberek komplex 
rehabilitációját végző, 422 ágyas Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) 
az Egészséges Budapest Program (EBP) 
keretében. Horváth Ildikó egészség-
ügyért felelős államtitkár azt mondta, 
az Egészséges Budapest Programmal 
2017-ben egy olyan hosszú távú 
fejlesztést indítottak el a fővárosban és 
Pest megyében, amely a XXI. században 
helyt tud állni. Ezekre a fejlesztésekre 700 
milliárd forintot szán a kormány 2026-ig, 

és első lépésben az informatikai beszer-
zések történtek meg, az OORI esetében 
223,9 millió forintból.

Győri Ottilia, Budakeszi polgár-
mestere arról beszélt, hogy a XII. 
kerület és Budakeszi határában működő 
OORI-val Budakeszi mindig is együtt 
dolgozott, és Budakeszi is pályázni tudott 
EBP-forrásokra, melyből a budakeszi 
szakrendelőt fejlesztették. Az orvosi 
műszerpark bővítése mellett lehetőség 
nyílt a szakrendelések bővítésére és az 
épület megújítására is 78 millió forint 
értékben.   (MTI)

Informatikai fejlesztési forrást kapott az OORI

Elhunyt 
Pataky Szabolcs

2019. szeptember 1-jén rendkívül 
gazdag életének 77. évében rövid 
betegség után hirtelen elhunyt Pataky 
Szabolcs építészmérnök, volt helyettes 
államtitkár. Búcsúztatása református 
szertartás szerint szeptember 13-án 
volt a budakeszi temetőben.

Pataky Szabolcs 
1943. május 1-én 
született Szege-
den szülei, az 
orvos és vegyész 
házaspár négy 
gyermeke egyike-
ként. 

Iskoláit Abádszalókon, Kenderesen és 
Karcagon végezte, majd a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 1967-ben szerzett 
építészmérnöki diplomát.  Tervezőként 
dolgozott Németországban, Ausztriában, 
Mongóliában és Vietnámban is. 
Tevékenységét Építészeti Nívódíjjal, 
Alpár-éremmel, Év Lakóháza díjjal 
ismerték el, számos építészeti tervpá-
lyázat díjazottja volt, s több díszpol-
gári címet is kapott. Éveken át taní-
tott a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
s a Közgazdaságtudományi Egyetemen is.

Részt vett Budapest városrehabili-
tációjának előkészítésében és szervezé-
sében feleségével, Zsigmond Angéla épí-
tésszel együtt. Jelentős munkát végzett 
különböző települések értékmegőrzése, 
értékteremtése érdekében, ennek egyik 
jelentős eredménye Magyarpolány Europa 
Nostra-díja is.

1980-tól 1986-ig az Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztérium főmér-
nöke volt, majd a Könnyűipari Tervező 
Irodát vezette. A Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium építés-
ügyért felelős helyettes államtitkáraként 
1991-től 1995-ig dolgozott. Nyugdíjba 
menetele előtt a Gauff Budapest német 
mérnökiroda műszaki igazgatója, majd 
igazgatója volt. 

forrás: Magyar Építészkamara

Rendőrségi felhívás
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A Fidesz budaörsi elnöksége felszó-
lította Wittinghoff Tamás polgár-
mestert, hogy kövesse Borkai Zsolt 
győri polgármester példáját és mondjon 
le. Czuczor Gergely, a Fidesz budaörsi 
elnöke november 8-án az MTI-nek 
elküldött közleményében felidézte: 
Borkai Zsolt „méltatlanná válásának 
háttérében a polgármesterről még a 
választási kampányban előkerült és a 
média által felkapott szexvideó áll”.

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere 
„hazugságaival, támadó fellépésével, 
mesterkedéseivel sem tudja elleplezni a 
tényt, hogy méltatlanná vált Budaörs képvi-
seletére” - írta. Czuczor Gergely arra kéri a 
budaörsi politikai szereplőket, társadalmi 
és civil szervezeteket, egyházakat, hogy 
határozottan álljanak ki a település erkölcsi 
megújulásáért. „Lehetetlen helyzet, hogy 
a szexbotrányba keveredett városvezető 
mutasson példát a budaörsieknek, vagy ő 
képviseljen bennünket ország-világ előtt. 
Nem hagyhatjuk, hogy az erkölcsi züllés 
és a polgármester méltatlan helyzetéről 
legyen hírhedt Budaörs” – tette hozzá.

SZEXVIDEÓ A BUDAÖRSI 
POLGÁRMESTERRŐL

„Tisztelt Választópolgár! Tekintse meg 
Wittinghoff Tamás bemutatkozó videóját” – 
olvasható azon a szórólapon, amit budaörsi 
postaládákba dobtak be szeptember 28-án. 
A szöveget követő link egy pornóvideó-
megosztó oldalra mutatott. A 12 perces, 
még az előző önkormányzati választás után 
titokban rögzített videónak már a címe 
is egy magyar politikus és egy prostituált 
együttlétére utalt. A Budaörsöt 1991 óta 
polgármesterként kezdetben az SZDSZ, 
most a Budaörs Fejlődéséért Egyesület 
(BFE) színeiben vezető Wittinghoff Tamás 
nem tagadta, hogy ő van a felvételen, de 
azt állította, csapdába csalták. 

QUO VADIS BUDAÖRS, WITTINGHOFF?

Október 28-án Csenger-Zalán Zsolt, a 
Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője 
sajtótájékoztatót tartott Budaörsön, 
miután a budaörsi képviselő-testület 
október 24-i alakuló ülése előtt negyed-
órával egy rendkívüli sajtótájékoztatót 

hívott össze a választáson győztes BFE, 
ahol Wittinghoff Tamás bejelentette, 
hogy addig nem kíván együttműködni 
a Fidesz-KDNP képviselőivel, amíg az 
őt kompromittáló bűncselekményeknek 
nem lesznek meg az elkövetői. Ezzel 
politikai ellenfeleit vádolta meg, mert 
a videó nyilvánosságra kerülése az ő 
érdekeiket szolgálta. Bejelentette, hogy 
csak az önkormányzati törvényben előírt 
mértékben vehetnek részt a kompenzációs 
listán bejutott képviselők a bizottságok 
munkájában. 

Erre reagált Csenger-Zalán Zsolt, aki 
azzal szembesítette Wittinghoffot, hogy a 
botrányos videón kívül annak nyilvános-
ságra kerülése utáni vállalhatatlan hazudo-
zásával is erkölcsileg teljesen méltánytalanná 
vált. Esete döbbenetesen hasonlít a hírhedt 
Monica Lewinsky-ügyre. Bár ott az aktust 
nem dokumentálták ilyen egyértelműen, 
Clinton magyarázkodása mégis elindította 
az eljárást az elnök eltávolítására, azon az 
alapon, hogy nem mondott igazat.

Wittinghoff is magyarázkodásba kezdett 
a szexvideója után: tagadta, hogy rendsze-
resen kereste volna fel a prostituáltat, 
pedig a videón hallható beszélgetésből 
nyilvánvaló, hogy a kéjhölggyel rendszeres, 
bizalmas kapcsolata volt, családi és egész-
ségügyi kérdésekről is beszélgettek. Azt 
is állította, hogy csak masszíroztatni 
ment, pedig masszázsnál érkezéskor nem 
csókolóznak a szolgáltatóval, továbbá az 
orális aktusra ő szólította fel a nőt. Azt is 
állította, hogy nem fizetett, amit a videó 
egyértelműen cáfol – érvelt a képviselő.

Pártja nevében pedig visszautasította, 
hogy Wittinghoff minden alap nélkül a 
Fidesz-KDNP képviselőit vádolja, sőt azt 
várja, hogy ők bizonyítsák ártatlanságukat, 
s amíg ezt nem teszik, nem gyakorolhatják 
azt a jogukat, hogy választóikat képvisel-
hessék a bizottságokban. Erre talán még 
az ötvenes években sem volt példa – tette 
hozzá a képviselő.

A BFE VÁLASZOLT

„A kampány idején súlyos törvénytelen-
ségek történtek a városunkban, méghozzá 
a Fidesz-KDNP érdekében… Ezektől a 
Fidesz-KDNP sem akkor, sem az alakuló 

ülésén, sem az október 28-i sajtótájékozta-
tóján nem határolódott el egyértelműen, és 
meg sem kísérelték, hogy a rájuk árnyékot 
vető cselekményekkel kapcsolatban 
tisztázzák magukat.

Nem maradhat következmények nélkül, 
ami történt. Nem hagyhatjuk, hogy legyen 
olyan politikai erő, amelyik azt gondolja, 
tisztességtelen eszközökkel kellene egy 
választást eldönteni. Továbbra is elvárjuk a 
Fidesz-KDNP-től, hogy ha tudomásuk van 
arról, hogy kik álltak ezen bűncselekmények 
mögött, akkor nevezzék meg őket. De 
legalábbis minden erővel segítsék a 
hatóságok munkáját. Az elkövetőknek, és 
természetesen a megrendelőknek véglegesen 
távozniuk kell a közéletből.”

Wittinghoff cáfolta, hogy korlátoznák 
a kisebbségben lévő képviselők jogait és 
lehetőségeit, csupán addig, amíg a fenti 
ügyek nem tisztázódnak, nem adnak olyan 
többletlehetőséget, melyet a törvények nem 
írnak elő. Vagyis a Fidesz-KDNP nem 
kap alpolgármesteri helyet és nem kap 
semmiféle tisztséget. Mindössze tanács-
kozási joggal vehetnek részt a bizott-
ságok munkájában, így gyakorolhatják az 
ellenzéki kontrollt. 

DÖNTSÖN AZ OLVASÓ!
A pestisracok.hu ezzel a címmel közzé tette 
a Wittinghoff Tamásról készített videó 
leiratát:

„Az ominózus, a kevésbé prűd közönség 
gyomrát is kikezdő pornóvideót sokan 
látták az interneten a választási kampány 
heteiben, de ma már a legtöbb szexvideókat 
közlő oldalról törölték. A polgármester 
azt állítja, alvilági körök hosszabb ideje 
zsarolták a titokban készített felvétellel, 
ezért meg is könnyebbült, hogy a 
kampányban végre bemutatták és felesége 
is megbocsátott neki. Azt állította, egy 
masszőrnőnél járt, életében először és 
tőrbe csalták…”

A portál, tekintettel a szereplők 
személyiségi jogaira, csak a polgármester 
szavahihetősége szempontjából fontos 
dialógusokat közli: https://pestisracok.
hu/wittinghoff-hazudott-a-szexbotranyarol-
clintonhoz-hasonloan-alkalmatlanna-valt-
mondja-csenger-zalan-zsolt-video-leirat/ 

Fidesz: Wittinghoff Tamás is mondjon le

Hauser József Városi Közművelődési 
Díjat vett át Wittinghoff Tamás polgár-
mestertől Kovácsné Lupás Adrienn,  a 
Kamaraerdei Közösségi Ház vezetője, 
Testnevelési és Sport Díjat Kadlecsik 
Kornél atlétaedző, valamint a Budaörsi 
Diák Sportegyesület NB-I-es röplabda 
csapata, Budaörs Egészségügyéért Díjat 
pedig Gurdonné Gulyás Zsuzsanna 
iskolai védőnő szeptember 18-án.

A Hauser József Városi Közművelődési 
díjat annak ítélik oda, aki hosszú időn 
át eredményesen szolgálta Budaörs kultu-

rális, közművelődési életében, munkássága, 
magatartása példaként állítható mindany-
nyiunk elé. Kovácsné Lupás Adrienn évek 
óta vezeti a Kamaraerdei Közösségi Házat. 
Vezetése alatt Kamaraerdő bekapcsolódott 
Budaörs kulturális életébe. 

A Testnevelési és Sportdíjat Budaörs 
önkormányzata a testnevelés és a sport 
területén kifejtett kiemelkedő és eredményes 
tevékenység megbecsüléseként alapította 
2000-ben. Kadlecsik Kornél, a Kesjár Csaba 
Általános Iskola alapító testnevelő tanára, 
s két évtizede atlétika edzőként is dolgozik 
Budaörsön. Sportdíjas lett a Budaörsi Diák 

Sportegyesület röplabdacsapata, amely a 
2018/2019-es bajnoki szezonban az NB-I-es 
csapatok között az I. helyen végzett. 
A Budaörs Egészségügyéért díjat annak 
adományozzák, aki hosszú időn át magas 
szakmai színvonalon fejtette ki tevékeny-
ségét a lakosság egészségmegőrzése, a beteg-
ségek megelőzése, a betegek gyógyítása 
érdekében. Gurdonné Gulyás Zsuzsanna 
1986 szeptemberétől áll a budaörsi önkor-
mányzat alkalmazásában, mint iskolai 
védőnő. Az ifjúság körében több mint 37 
évnyi a tapasztalata. Figyel a gyerekek testi-
lelki problémáira, segíti őket, bizalommal 
fordulhatnak hozzá.

forrás: budaors.hu

Önkormányzati díjakat kaptak
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A kormány elkötelezett a magyar ifjú-
sági közösségek építésében, össze-
fogásában, célja a Kárpát-medencei 
oktatási tér kialakítása. A Határtalanul! 
programmal 2010 óta háromszázezer 
diák látogatott határ menti területre 
- mondta Sölch Gellért, az Emmi stra-
tégiai ügyekért felelős helyettes állam-
titkára Biatorbágyon a város testvérte-
lepüléseinek oktatási konferenciáján.

„A Kárpát-medencei magyar pedagógusok 
hivatásában közös a magyar gyermek. 
A cél, hogy a gyermekek tanítása és neve-
lés eredményeként a jövőnket is magyar 
nyelven élhessük a Kárpát-medencében” 
- mondta Sölch Gellért.  A helyettes 
államtitkár leszögezte, a kormány elköte-
lezett a minőségi oktatás biztosításában: 

2020-ig wifi-hálózatok épültek és épül-
nek ki az iskolákban. Az intézményekbe 
45 ezer notebook, 24 ezer tablet és több 
ezer projektor is érkezett.

Tarjáni István (Fidesz-KDNP) polgár-
mester köszöntőjében azt hangoztatta, 
magyarnak lenni a határokon kívül embert 
próbáló feladat. Ehhez akarnak segítséget 
nyújtani a partnervárosok intézményei 
közötti kapcsolattartással.

Biatorbágy partnervárosainak pedagó-
gusai negyedik alkalommal találkoztak 
szeptember végén. A négynapos kon-
ferencia szakmai napján többek között 
a Kárpát-medencei óvodakutatásról, az 
érzelmi intelligenciáról, az olvasás taní-
tásának előkészítéséről és a pedagógusok 
mentális egészségének megőrzéséről tar-
tottak előadásokat.   (MTI)

A kormány célja egy 
Kárpát-medencei oktatási tér

Közösségi tervezés alatt az 
új honlap

Elindult Biatorbágy új honlapjának 
tesztüzeme: kompatibilis az okos alkal-
mazásokkal, optimalizált a mobilokra, 
tabletekre. A tesztüzem a felhasz-
nálói ötleteket gyűjti. A fejlesztők 
várják az oldalhoz fűzött megjegy-
zéseket: ezt a változatot vagy a régi 
weboldalt szeretnék-e inkább használni? 
http://wp.biatorbagy.hu/

Műfüves pálya 
a kastélyban

Az önkormányzat képviselő-testülete 
eredménytelennek minősítette a Sándor-
Metternich-kastély udvarában új sport-
pályák építésére kiírt közbeszerzési 
eljárást, mivel a pályázók árajánlatai 
jóval meghaladták a  rendelkezésre 
álló keretet. A testület ugyanakkor az 
iskolások sportolása érdekében a pedagó-
gusok és a szülők kérésének megfelelő 
döntést hozott:  egyhangúlag támogatta, 
hogy a tervekből kiemelve még az idén 
megépítteti 20x40 méteres műfüves 
sportpályát.  biatorbagy.huSzeptember 12-13-án tartották a 

Fejér megyei Iszkaszentgyörgyön az 
Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély 
művelődési házában a belügyminiszter 
8. Magyarországi Falumegújítási 
díjkiosztó ünnepségét. A rendezvény-
nek hagyományosan az előző kiírás 
nyertese adhat otthont.

A falumegújítási mozgal-
mat éppen a román dikta-
túra 1988-as falurombolási 
tervei és első intézkedései 
hívták életre. Sokan voltak 
ugyanis Európában, akik 
úgy gondolták, hogy nem 
eltörölni, hanem gondo-
san megőrizni kellene ezt 
a településformát, kultúrát. 
Az Európai Falumegújítási és 
Vidékfejlesztési Munkaközösség 
(ARGE) ugyanabban az évben ala-
kult, nyolc közép-európai ország és 
tartomány, köztük hazánk kezdeménye-
zésére. Jelenleg 25 „rendes” és 4 partner 
tagja van, jellemzően a fejlettebb európai 
államokból. Nem uniós szervezet, tagsága 

önkéntes. Célja a falvak, a falusi élet-
mód, az ott évszázadok alatt felhalmozó-
dott értékek átmentése a jövő számára. 
Nemcsak egyszerű megtartást, „skanze-
neket” tűztek ki azonban célul, hanem a 
modern kor kihívásaira megfelelő választ 
adni képes, élettel teli, önfenntartó falva-
kat, amelyek egyszerre jelentenek mun-
kahelyeket, a társadalmi-kulturális élet 
színterei és magas színvonalú életminő-
séget nyújtani képes lakóhelyek.

Az Európai Falumegújítási 
Díjat 1990 óta, kétévente 
 írják ki. Az idei győztes 
 a falufejlesztés legki-

emelkedőbb minőségű 
 megvalósításáért 
Környe (Komárom-

Esztergom).
A fenntartható falu-

fejlesztés kiváló szín-
vonalú megvalósításáért 

díjat kapott még többek 
között Budajenő. A Falumegújításban 
véghez vitt különleges teljesítményért 
dicsérő oklevelet kapott több település 
mellett Páty is.

Budajenő Magyarországi 
Falumegújítási Díjat, Páty oklevelet kapott

Telki önkormányzata módosította a 
Településképi Arculati Kézikönyv és a 
településkép védelméről szóló önkor-
mányzati rendeletét a Telki szőlőte-
rület helyi védelmének a megteremtése 
a hagyományos szőlőművelés fenntar-
tása és ösztönzése érdekében, a tájké-
pileg is kiemelt szőlőhegyi területek 
értékeinek megőrzése mellett.

Telkinek kiemelkedő táji, természeti 
adottsága, domborzati jellegzetessége 
volt már a történelmi időkben is a 
délnyugati irányú hegylábi részeken a 

kiterjedt szőlőterület, mely az Etyek-
Budai borvidékhez tartozik. Telkin a 
hagyományos szőlőhegyi haszno-
sítás még őrzi az egykori tájhasználat 
emlékeit és gazdálkodási formáit. 
A Budai Tájvédelmi Körzet előterében 
elhelyezkedő beépítetlen szőlősben a 
telki hegy déli lankáin elhelyezkedő, 
keskeny hosszanti parcellákon merőle-
gesen lefutó, jellemzően magas-kordon 
művelésű szőlősorok egyenletes ritmusa 
adja e táj esztétikai értékét.

A rendeletmódosítás a településképet 
meghatározó egyik kiemelkedően fontos 

településkarakter elemének minőségi 
megóvását, a szőlőterületről adódó 
kilátás- és rálátásvédelmet is biztosítja.

A településképi kötelezettség megsze-
gése esetén a polgármester önkormány-
zati településképi bírságot szab ki. 
A rendeletet 2019. október 31-től kell 
alkalmazni. Szövege megtekinthető Telki 
önkormányzatának honlapján (www.
telki.hu), valamint nyomtatott formában 
a Telki Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-
fogadási időben.  telki.hu

Helyi védelem alatt a szőlő

Református templomot 
építenek Budaörsön

Jézus Krisztus mondja: „...az én Atyám 
a szőlős gazda. Én vagyok a szőlőtő, ti a 
szőlő-vesszők...” A Budaörsi Református 
Egyházközség szeptember 22-én adott 
hálát Istennek a budaörsi evangélikus 
templomban, amiért hozzáfoghat templo-
mának és gyülekezeti központjának építé-
séhez.

Raktárt épít, 
létszámot emel az Aldi

Új, 8800 négyzetméteres hűtőraktárat épít 
az Aldi Magyarország Biatorbágyon, és 
ötvennel bővíti majd raktári dolgozóinak 
létszámát - tájékoztatta a vállalat  az 
MTI-t.  A közlemény szerint az Aldi 
2008-as magyarországi indulása óta 
egyetlen, biatorbágyi boltja melletti logisz-
tikai központból szolgálja ki országos 
bolthálózatát. A fejlesztés révén több mint 
600 főnek ad munkát az Aldi Biatorbágyon. 
A beruházást a tervek szerint 2020 első fél 
évében fejezik be, ezzel megduplázódik 
az áruházlánc magyarországi hűtőraktár-
kapacitása.   (MTI)
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A Zsámbéki Települési Értéktár 
Bizottság a MESÉLŐ ZSÁMBÉK - 
természeti, táji szépségek Zsámbékon 
címmel meghirdetett felhívás határ-
idejét szeptember 30-tól december 
13-ig meghosszabbította. A díjkiosztó 
és a pályaműveket bemutató kiállítás 
megnyitója október 18. helyett 2020 
januárjában lesz.

A beérkezett nevezések alacsony száma 
és a gyermek korosztály teljes hiánya azt 
mutatja, hogy a felhívás nem kaphatott 
elég figyelmet a helyi oktatási-nevelési 
intézményekben. Egyértelműsítik a 
pályázati kiírás témájára vonatkozó 
instrukciókat is: az épített örökségre és 
gazdag műemléki környezetre vonatkozó 

korábbi pályázat folytatásaként most a 
természeti környezet szépségeire, a tájra 
helyezik a hangsúlyt. Nem általános-
ságban várják a település megjelenítését. 
Erre iránymutató, pozitív példa Berkó 
Gyöngyi fotója, melyet a plakáton és 
internetes felületeken is   a pályázat 
illusztrációként használnak.

Az önkormányzat a településszer-
kezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosítását kezde-
ményezte a M100 gyorsút megvaló-
sítására. A településrendezési terve-
zéssel a PESTTERV Kft-t bízta meg. 
A gyorsút területét, a körforgalommá 
alakuló Szomori és Mányi út kereszte-
ződését érintő ingatlanokra közterületi 
határrendezés és övezeti átminősítés vár.

Horváth László polgármester Zsámbék 
honlapján közzé tett tájékoztatója szerint 
a tervezett 2x2 sávos gyorsút Zsámbék 
közigazgatási területét északon, a Szomori 
csomóponttól kb. 2 km-re érinti, a volt 

légvédelmi bázison is túl, egy rövid, kb. 
1,5 km-es szakaszon. Itt, a belterülettől 
távol, csak a mezőgazdasági területeket 
érinti, keresztezve a Bajna-Epöli vízfo-
lyást. A gyorsút Szomor közigazgatási 
területén a 1105 j. Szomori úttal teremt 
különszintű közúti kapcsolatot, amelyen 
keresztül beköthet a gyorsútról a Zsámbék 
felé érkező forgalom.

A projekt keretében a Szomori és Mányi 
úti csomópont körforgalom lesz, melynek 
részeként a körforgalomtól délre lévő 
telektömb telkeinek megközelítéséhez 
a csomópont zsámbéki ágáról, a Kőris 
utcával szemben kialakított bekötéssel 
szervizutat alakítanak ki. Ezen az ágon 
jön létre a kétoldali buszöböl is az új 
buszmegállókkal.

Meghosszabbították a pályázati 
határidőt

M100 gyorsút

Perbál is indult a 
Nemzeti Vágtán

Perbál képviseletében először versenyzett 
lovas a Hősök terén tizenkettedik alkalom-
mal megrendezett Nemzeti Vágtán. 
A szombati 7. előfutamban a hat induló 
közül szoros versenyben a harmadik helyen 
végzett Sára Zsolt Huligán nevű lovával, de 
ez sajnos nem volt elég a középdöntőkhöz. 
A szerepléssel Perbál lehetőséget kapott, 
hogy bemutatkozzon a Vágta Korzón, az 
Andrássy úton.   perbal.hu

Nagykovácsi, Páty és 
Biatorbágy is nyert

Huszonöt Pest megyei önkormányzat 
nyert összesen 4,3 milliárd forint 
vissza nem térítendő hazai fejlesztési 
támogatást 40 és 300 millió forint 
közötti értékben a csapadékvíz-
elvezető rendszereik felújítására vagy 
kiépítésére. Nagykovácsi 300 millió, 
Biatorbágy 187 millió, Páty 148 millió 
forint támogatáshoz jutott ugyanezen 
a pályázaton.

A támogatási összegekből  a nyertes 
önkormányzatoknak  olyan fejlesztések 
megvalósítására van lehetőségük, 
amelyek megakadályozzák az utóbbi 
tíz évben igazolhatóan bekövetkezett 
káresemények megismétlődését, 
csökkentik a káresemények mértékét 
vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok 
enyhítését, és hozzájárulnak egy 
biztonságosan működő és fenntartható 
települési csapadékvíz-gazdálkodási 
rendszer kialakításához – nyilatkozta 
Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium 
európai uniós források felhasználásáért 
felelős államtitkára.

A kormány 2016-ban döntött arról, 
hogy 2021-ig összesen 80 milliárd forint 
célzott pénzügyi támogatást nyújt a Pest 
megyei önkormányzatok és vállalkozások 
fejlesztéseire. A hazai forrásból finanszí-
rozott támogatási programmal a kormány 
ellensúlyozni kívánja, hogy Pest megye 
a Közép-Magyarország régió részeként 
a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez 
képest kevesebb európai uniós fejlesztési 
forráshoz juthat hozzá 2014 és 2020 
között.   (MTI)

„Én a művészetet tartom a legme-
nőbbnek. Azt, ha valaki tud zenélni, 
énekelni vagy táncolni.” A tizennégy 
éves zsámbéki Németh Csaba Leventével 
osztálytársa szerettette meg a citerát, 
amikor az egyszer játszott a csoportnak. 
Nagypapája, régóta szerette volna, hogy 
unokája induljon a Fölszállott a pávában. 
Így Levente, eleget téve ennek a kíván-
ságnak, papáját nyolcvanadik születés-

napja alkalmából megajándékozta azzal, 
hogy jelentkezett az idei évadba.

Az előző évekhez hasonlóan 48 
produkció áll a Fölszállott a páva 
színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, 
kik lesznek a kategóriák legjobbjai és ki 
lesz 2019-ben a nézők kedvence.

A Fölszállott a páva első felvezető 
adását követően a válogatón bemutat-
kozott produkciók vágatlanul megtekint-

hetők a folszallottapava.hu oldalon, illetve 
a műsor youtube csatornáján.

A zsámbéki citerás is továbbjutott

Szeptember 1-től a felnőttellátás mellett 
hétvégi gyermekorvosi ügyelet is működik a 
Budaörsi Egészségügyi Központ Kossuth u. 
9. alatti főépületében szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon 8-18 óra között. 
A szolgáltatás feltételeit a szakrendelőt 
üzemeltető Jump Consulting Kft. önerőből 
biztosítja. A hétvégi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátást – a felnőttügyelethez hasonlóan 
– Budaörs és Törökbálint lakosai vehetik 
igénybe. Az orvosi ügyelet telefonszáma 
06 23 440 020.

Új helyszínnel bővült a budaörsi 
egészségügyi ellátás: a fizikoterápia és 

a gyógytorna a szakrendelő központ-
jából a Farkasréti út 53. alatti felújított 
épületbe költözött szeptember 2-től. 
A két mozgásszervi szakrendelésen szintén 
az üzemeltető harmincmillió forintos 
beruházásának köszönhetően a korábbinál 
jóval nagyobb tér és korszerű felszerelés 
(elektroterápiás-ultrahangos, lézerterápiás 
és nyomásterápiás berendezés) várja a 
pácienseket. A Kossuth utcai főépületben 
felszabaduló helyiségek az ottani betegel-
látást tehetik komfortosabbá.

A fizikoterápia és a gyógytorna látoga-
tásához beutaó szükséges. Időpontot 

Hétvégi gyermekorvosi ügyelet 
és mozgásszervi szakrendelő indult

egyeztetni a szakrendelő központi 
telefonszámainlehet: 06-23 445  480, 
445 481.
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A Budakeszi Erdészet elkerített vadász-
területén talált öt elhullott vaddisz-
nóból mutatta ki az afrikai sertéspestis 
(ASP) vírusát a Nébih szeptember 
végén. Az állategészségügyi szakem-
berek az országos főállatorvos utasí-
tására azonnal megkezdték a szükséges 
intézkedések életbe léptetését és a 
fertőzés okának kiderítését. Budát és 
a főváros dunántúli agglomerációját 
szigorúan korlátozott területté nyilvá-
nították.

Az ASP megállapítását követően az 
országos főállatorvos elrendelte a 
vadaskert kerítéssel határolt részén 
a vaddisznó-állomány felszámolását, 
valamint – a korábbi esetekhez hasonlóan 
– az ilyenkor szükséges intézkedéseket. 
Ezek közé tartozik többek között, hogy 
kijelölik a fertőzött, valamint azon belül, 
a járványügyi védekezés szempontjából 
fontos, szigorúan korlátozott területet.

A fertőzés megjelenésének mikéntjére 
a járványügyi nyomozás adhat majd 
magyarázatot. A legvalószínűbb lehetőség 
jelenleg az emberi közvetítés, mivel a vírus 
hazánkban vaddisznókban az érintett 
területtől távol, Kelet-Magyarországon van 
csak jelen. Az elmúlt hetekben több olyan 

külföldi állampolgár is járt a területen, 
akik ASP-vel súlyosan fertőzött országból 
érkeztek, de természetesen hazai fertőzött 
régiókból is behurcolhatták a betegséget.

Fontos, hogy az afrikai sertéspestis az 
emberre nem veszélyes! A jelentőségét 
az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt 
a megbetegedett állományok leöléséből, 
másrészt a kereskedelmi korlátozásokból 
adódik. Éppen ezért a legfontosabb 
megakadályozni, hogy a járvány házi serté-
sekre továbbterjedjen, amelyhez elenged-
hetetlen az állattartók együttműködése 
a járványvédelmi előírások maradéktalan 
betartására.

A betegség nem csak természetes 
úton, hanem illegális sertésszállítással, 
ragályfogó tárgyakkal és fertőzött húst 
tartalmazó élelmiszerekkel is gyorsan 
tovább terjedhet. A Nébih felhívja minden 
állattartó figyelmét a jogkövető, felelős 
magatartásra a járvány házi sertésekre 
történő továbbterjedésének meggátlása 
érdekben! A sertéseket állati eredetű 
anyagot tartalmazó élelmiszerhulladékkal 
(„moslékkal”) tilos takarmányozni! 
Fontos, ha valaki sertésállományában 
hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, 
vérzéses tüneteket észlel, 24 órán belül 
értesítse az állategészségügyi szolgálatot!

A betegségről, az elrendelt előírásokról, 
korlátozásokról, valamint az érintett 
területekről részletes és folyamatosan 
frissülő információk találhatók a Nébih 
honlapján: https://portal.nebih.gov.hu/hu/
afrikai-sertespestis

Járási hírek

Sertéspestis budakeszi vaddisznókban

A Pilisi Parkerdőnek a fővárosi 
nyugati, elsősorban vaddisznókat 
érintő sertéspestises agglomerá-
ciójában plakátokkal hívják fel a 
turisták figyelmét a veszélyre. 
A fertőzés emberre nem veszélyes, 
csak vaddisznót és házi sertést betegít 
meg. A főváros környéki parkerdők 
biztonsággal látogathatók. A vírust az 
ember is terjesztheti, ezért  szükség 
van az erdőjárók együttműködésére 
és felelős magatartására.

A betegség terjedésének megelőzését 
szolgáló információk között a Budai-
hegységben, a Pilisben és a Visegrádi-
hegységben kirakott plakátokon szerepel 
a NÉBIH zöld száma (06-80-263-244), 
amin szükség esetén bejelentés tehető.

Az afrikai sertéspestissel és a vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatban a NÉBIH 
honlapján található bővebb információ:
https://portal.nebih.gov.hu/-/plakatok-
tajekoztatjak-a-latogatokat-a-budai-
erdokben

Néhány tanács a turistáknak
– Élelmiszerhulladékot (ételmaradékot), 
illetve zöld-hulladékot ne hagyjunk, ne 
vigyünk az erdőbe vagy annak határába, 
mert az eljuttathatja a fertőzést az eddig 
érintetlen területekre is. A hulladékokat 
kizárólag a kijelölt gyűjtőkbe szabad dobni.
– Kutyát kizárólag pórázon sétáltassuk az 
erdőben.

– A magányos (elárvultnak gondolt) 
kismalacot ne próbáljuk megfogni, 
„megmenteni”.
– Ha elpusztult, betegnek tűnő vad-
disznót látunk, ne érjünk hozzá és 
azonnal értesítsük a Nébih-et ingyenesen 
hívható zöldszámán (06-80/263-244).
– Az erdőjárás után alaposan mossuk le 
cipőnket, bakancsunkat, amihez célszerű 
vírusölő fertőtlenítőszert is használni.

A Párbeszéd 
a XII. kerületet 

támadja a Normafán
A Normafán a Konkoly-Thege Miklós út 
menti terület, ahol parkolót terveznek, 
a besorolása szerint nem erdőövezet, 
hanem közlekedési terület, amelynek 
egy része már most is parkolóként 
üzemel. A Normafa rehabilitációja 
kapcsán készülő parkoló miatti fakivá-
gásokat támadó cikkekre reagálva az 
önkormányzat az MTI-hez eljuttatott 
közleményében azt írta: a Konkoly-
Thege úton a rendezett parkoló segít 
megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy 
az autósok szabálytalanul és termé-
szetkárosító módon az erdőben, zöld 
felületen parkoljanak.

Az önkormányzat visszautasította azt a 
vádat, hogy nem zajlott érdemi egyeztetés 
a Normafa rehabilitációjáról. A Normafa 
rehabilitációjáról közel két éven keresztül 
folyamatosan egyeztetett az önkor-
mányzat a természetvédő szervezetekkel 
és több tucat civil szervezettel. 2015-ben 
pedig a helyi népszavazáson a résztvevők 
nyolcvan százaléka támogatta a Normafa 
rendbetételét az ott megfogalmazottak 
szerint. A fejlesztés az ott megfogalmazott 
és támogatott tervek szerint zajlik – 
olvasható a közleményben.

Megszűnik a Síház előtti területen a 
több ezer négyzetméteres aszfaltozott 
parkoló, és a szintén aszfaltozott, sok 
helyen olajjal szennyezett buszvégál-
lomás és buszforduló, amelyek évtizedek 
óta szégyenfoltjai a Normafának.  
Helyükön zöldfelület kialakítását tervezi 
az önkormányzat. Bár a hatóság nem 
kötelez a területen kivágott fák pótlására, 
az önkormányzat természetesen a fákat 
pótolni fogja, és a parkoló zöldfelületén is 
őshonos fajokat ültet - mutattak rá.

Arra, hogy a sajtóban több helyen 
felmerült, hogy miért nem az elbontott 
Hotel Olimpia helyén létesül parkoló, 
azt válaszolták: az épület területének 
sorsáról az önkormányzat több körös 
egyeztewtéssel kérdezte meg a környéken 
élőket, akik határozottan elutasították a 
parkoló ottani létesítését. A hamarosan 
elkészülő új park az ott élők kérése alapján 
valósul meg.

Rövidesen elbontják a védett erdőben 
évek óta üresen és kihasználatlanul álló 
Sport Hotel épületét is, ami így több ezer 
négyzetméterrel növeli a zöldterületet a 
Normafán – áll a közleményben.

Plakátok 
figyelmeztetnek 
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TELKI: ismét Deltai Károly a polgár-
mester függetlenként, egyetlen indulóként. 
A hat fős testület minden tagja független: 
Halász Terézia 73,99; Móczár Gábor 
72,19; dr. Földvári-Nagy László 70,3; 
Koltai Piroska 68,14; dr. Vida Rolland 
63,64; Király Péter 60,64%.

Telkiben nem tartottak nemzetiségi 
választást.

BUDAJENŐ: Budai István újráz 
független polgármesterként 62,47%-os 
szavazati aránnyal. A hat fős testület 
minden tagja független: Kulin László 
(57%), Bartos Gyárfás (56,79), Csörgő 
Józsefné (54,63), Püspök Emese (53,66), 
Török Tímea (51,29), Kompp György 
(51,08).

Budajenőn német nemzetségi önkor-
mányzatot választottak (Herb József, 
Pintér Sára, Herb Józsefné, Bognárné 
Kovács Katalin, Lantai Gábor). 

PERBÁL: ismét Varga László 
(Fidesz-KDNP) a polgármester egyetlen 
jelöltként. A testület minden tagja 
független: Bakai Anikó (78,32), Erdős 
Hermina (62,24), Galambos Zsolt (59,25), 
Mayer József (58,69), Brunecker Károly 
(57,57), Pregitzer György (45,23%).

Perbálon német nemzetiségi önkor-
mányzatot választottak (Kreisz György, 
Bakai Anikó, Pintér Krisztina, Kreisz 
Henrik, Mayer József).

TÖK: új polgármestert választottak: 
Bősze András független jelöltként szoros 
versenyben 40,1%-os szavazati aránnyal 
nyert a Fidesz-KDNP jelöltje, Sándor Gábor 
és az előző polgármester, Balogh Kálmán 
előtt. A hat fős testület három tagja szintén 
független (Salamonné Nagy Gabriella 
54,16; Nagy László 50,93; Csákvári Rita 
40,24;), hárman a Fidesz-KDNP jelöltjei 
(dr. Tornári György 53,65; Sándor Gábor 
49,09; Szabiányin Benjámin 43,63%). 

Tökön nem tartottak nemzetiségi 
választást. 

HERCEGHALOM is új polgármestert 
választott: Csizmadia Zsuzsanna függet-
lenként 46,19%-kal győzött, megelőzve 
az előző polgármestert, Erdős Lászlót, 
a Fidesz-KDNP jelöltjét (23.73) és 
Görömbei Gábor függelten jelöltet 
(22,86). A hat fős testület minden 
tagja független: Csizmadia Zsuzsanna 
37,22; Hunya Krisztina 46,96; Cserkuti 
Edina 39,7; dr. Szendrei Bence 35,86; 
Róka Péter 34,66%. 

Herceghalmon nem tartottak nemze-
tiségi választást.

REMETESZŐLŐS: újra Szathmáry 
Gergely a polgármester 78,12%-os 
szavazati aránnyal. A hat fős testület 
minden tagja független: Csoknyai-
Horváth Gabriella (64,85%), Kőhalmi 
Alajos (62,38), Herold István (61,14), 
Vass Donát (60,15), Petneházi Gábor 
(60,15), Tóth Györgyné (56,44%).

Remeteszőlősön nem tartottak nemze-
tiségi választást. 

folytatás a 4. oldalról

November 12-ig 
maradhatnak 

a választási plakátok
November 12-én 16 óráig kellett a nemze-
tiségi és az önkormányzati választás 
jelöltjének és jelölő szervezetének eltávo-
lítania a kampányban közterületre kitett 
plakátját. A választási törvény szerint a 
szavazás napja után egy hónapon belül 
kell ezt megtennie annak, aki elhelyezte, 
vagy akinek érdekében elhelyezték. Ha 
nem távolítják el időben, az önkormány-
zatnak kell eljárnia.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
kezdeményezésére európai polgári 
kezdeményezés indult a nemzeti régiók 
gazdasági lemaradásának megszünteté-
séért: 2020. május 7-ig egymillió aláírást 
kell összegyűjteni legalább hét uniós 
tagországban annak érdekében, hogy 
az Európai Parlament foglalkozzon a 
kérdéssel. Az SZNT ezzel az kezde-
ményezéssel azt szeretné elérni, hogy 
a brüsszeli testület az európai nemzeti 
régióknak, vagyis azoknak a térségeknek, 

amelyeket valamilyen nyelvi, etnikai, 
nemzeti, kulturális sajátosság különböztet 
meg a környező területektől, biztosítson 
egyenlő lehetőségeket az uniós alapokhoz 
való hozzáférésre a fejlődés és a kulturális 
sokszínűség fenntartása érdekében.

A polgári kezdeményezés tétje, hogy 
Európa hagyományos nemzeti közössé-
geinek – köztük a határon túli magyar-
ságnak – lesznek-e a jövőben olyan erőfor-
rásaik, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
a saját kultúrájukat, identitásukat a szülő-

földjükön tudják megőrizni. Láthatók 
ugyanis azok a kedvezőtlen folyamatok, 
amelyek évtizedek óta zajlanak a külhoni 
magyarságnál: az általuk lakott térségek 
fejletlenebbek, mint a többségi társa-
dalom által lakott területek, ezt pedig 
sokszor mesterségesen idézik elő az 
államok. Erre a helyzetre lehetne gyógyír 
az, ha sikeres lesz a meghirdetett polgári 
kezdeményezés.

Az RMDSZ által ezt megelőzően 
elindított és a FUEN-nel együtt sikerre 
vitt Minority Safepack precedenst 
teremtett Európában, aminek köszön-
hetően ma minden eddiginél közelebb 
állunk ahhoz, hogy két olyan sikeres 
európai polgári kezdeményezésről 
beszéljünk, ami Erdélyből indult és az 
erdélyi magyar emberek problémáira 
kíván megoldást nyújtani.

Gábor Emese képzőművész, gomba-
szakértő lapunk kérdésére elmondta, 
ez a tintagombák legértékesebb fajtája. 
Kiváló csemegegomba, ő töltve ajánlja. 
Csak fiatalon, míg a lemezei fehérek, 
addig ajánlott szedni, mert az öregebb 
példányok tintaszerűen elfolyósodnak. 
Egyenként vagy csoportosan terem: egy 
csoportból meg is van az ebéd. A tinta-
gombák alkohollal együtt fogyasztva 
mérgezőek lehetnek egy koprin nevű 
anyag miatt. A gyapjas tintagomba az 

egyetlen, amely nem tartalmazza ezt az 
anyagot, így akár bort is kóstolhatunk 
hozzá.

A más néven petrencegombának is 
nevezett gyapjas tintagomba (Coprinus 
comatus) vércukorszint-csökkentő 
hatása a népi gyógyászatból régóta 
ismert. Állatkísérletekkel is igazolták: 
eredményesen csökkentette a II típusú 
diabéteszben szenvedő egerek vércu-
korszintjét. Képes enyhítheti az érelme-
szesedést és annak következményeit. 

Gátolhatja a cukorbetegség kialakulá-
sának folyamatát, csökkentheti a magas 
koleszterin- és trigliceridszintet és 
hatékonyan erősítheti az immunrend-
szert.

Jól nézzék meg, hogy honnan gyűjtik, 
mert kiemelkedően magas a nehézfém-
koncentrációs képessége, ezért 
szennyezett területek kármentesítésére 
akár alkalmas is lehet. Érdemes inkább 
erdőkben, kezeletlen réteken gyűjteni, 
mint parkokban, permetezett kertekben, 
vagy szántóföldek mellett.

Csak gombaszakértővel bevizsgál-
tatott gombát fogyasszanak!

Online is aláírható a nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezés

Gyógygomba a gyapjas tintagomba
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Etyek Buda új színfoltja

A Kovács Pince 22 éves múltjával a hátunk mögött 2019-ben új arculattal, 

Cardium márkanéven, Monostori Balázs szakmai irányítása mellett 

gyümölcsös, könnyűvonalas, etyeki stílusú borokkal jelentünk meg a piacon.

Gyöngyözőboraink

Királyleányka 

Pinot Noir rosé 

Csendesboraink

Zöld veltelíni 

Chardonnay 

Sauvingon Blanc

Irsai Olivér 

Rosé cuvée (Pinot Noir és Kékfrankos)

Szolgáltatásaink:

Palackos és folyóbor értékesítés

Rendezvényszervezés

Csapatépítő tréningek

Családi- és céges összejövetelek

Zártkörű vacsorák

Terembérlet

Legközelebbi programunk:

Pezsgőkóstolás és degorzsálás

2019. december 14.

Rendszeres rendezvényeinkről facebook 
oldalunkon tájékozódhat!

Válassza ki pezsgőjét, majd degorzsálja le! Szilveszterre, ajándékba, vagy csak úgy…

Pezsgőink: Chardonnay (fehér) és Pinot Noir (rosé)

A részvételi szándékát kérjük jelezze a kovacspince@kovacspince.hu címen! 

 ELÉRHETŐSÉGEINK:
 Kovács Ferenc, ügyvezető    Monostori Balázs, borász
 Mobil: +36 70 / 430 – 3310    Mobil: +36 20 / 537 - 9565
 e-mail: kovacspince@kovacspince.hu   e-mail: balazs.monostori@kovacspince.hu

facebook.com/Cardium Borok, Kovács Pince Tök 

Nyitva tartás: H - P: 10:00 – 13:00 és 15:00 -18:00; Szombat: 9:00 - 13:00

áltS l á tá i k
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Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg. 
Kérem, hogy hirdetéseiket március 16-ig juttassák el hozzánk!

ÁLLÁSHIRDETÉS
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• KUTYAKOZMETIKUS 16 éves 
szak mai, ki ál lí tói, te nyész tõi
gya kor lat tal vál lal ja az Ön 
ott ho ná ban ku tyá ja tel jes kö rû 
koz me ti ká ját. 
Tel.: 06-23-450-866, 
06-20-9735-090 

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

• 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 

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

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

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

Hirdetési árak: 15 szóig 1500 Ft

Dolgozzon otthonában!
kozmetikai dobozok hajtogatása, stb. elérhetőségei
hívás: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)

Az Amerikai Nemzetközi Iskola 
takarítót keres 4 órás munkára Nagykovácsiban. 

Munkaidő délután 16:30-tól 20:30-ig. 
További információkért hívja Németh Juditot: 

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

Nov. 19., december 4. 18.30
BIOKERTÉSZET 

mindenkinek 
a telki közösségi házban.

November 21. csütörtök 18 óra
Ádám Éva

 KÁRPÁTALJAI 
úti beszámolója 

a budakeszi könyvtárban.
November 21. csütörtök 18 óra

AZ ALKOTÓ férfiről 
irodalomterápia 

a zsámbéki műv. házban.
November 21. csütörtök 19 óra

A REFORMÁTUS 
diakónia kihívásairól 
a Kálvin-teremben.

(Budakeszin., Fő u. 159.)
Nov. 21., dec. 6., jan. 16. 19 óra 

SZÜLŐK AKADÉMIÁJA 
a telki közösségi házban.

November 23. szombat 15 óra
IRODALMI barangolások 

Kiss Eszterrel és
a Benedek-családdal

a pátyi közösségi házban
(Rákóczi út 13.)

November 23. szombat 19 óra
KALÁKA 50 

a Marczibányi téren.
Nov. 24. vasárnap 11-15 óra

LEGYÉL TE IS 
FELFEDEZŐ! 

tudományos játszóház
a budakeszi műv. 

központban.

November 25. hétfő 18 óra
OFFLINE szülő, 
offline gyerek 

 Szőts Dávid előadása
a budakeszi könyvtárban
November 26. kedd 15 óra

Dr. Lux Judit: 
MEDITÁCIÓ a családban
a zsámbéki műv. házban.
November 29. péntek 18.30

CSALÁDI 
EGÉSZSÉGKLUB

Élhető gyógyélelmiszerek
a zsámbéki műv. házban.

December 2. 18 óra
dr. Fehér György 
a török CIPRUS

a budakeszi könyvtárban.
December 3. kedd 10 és 11 óra

KALÁKA KICSIKNEK
a Marczibányi téren.

December 6. péntek 19 óra
KARÁCSONYI DALLAMOK

Adventi koncert
a Marczibányi téren.

December 10. kedd 18 óra
SOMOS GYULA 

festőművész
karácsony a művészetben

Széchenyi-esték Budakeszin
a Prohászka-gimnáziumban.
December 25. szerda 19 óra
KARÁCSONYI KALÁKA

SEBŐ FERENCCEL
a Marczibányi téren.

Belépő: 2500 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.
• GÉPJÁRMŰSZERELŐ Szolgáltató cég Nagykovácsi telephelyére 
személy-és haszongépjármű javításra, egyéb szerelőműhely-
munkára önálló munkavégzésre alkalmas munkatársat keres. 
Tel: +36-26-555-522
• SEGÉDMUNKA Kommunális szolgáltatásokkal foglalkozó cég 
Nagykovácsi telephelyére jó fizikumú, szorgalmas, önálló 
munkavégzésre alkalmas segédmunkást keres. 
Tel: +36-26-555-522
• TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS A telki községháza felvételt 
hirdet műszaki település-üzemeltetési feladatok ellátására 
műszaki végzettséget igénylő munkakörbe napi négy órában, 
közterületi bejárásra, hibabejelentések elő- és utóellenőrzésére 
a szükséges adminisztrációval együtt. Nyugdíjasok is 
jelentkezhetnek Lack Mónika jegyzőnél (+36-26-920-801).
• ISKOLATITKÁR, MAGYARTANÁR, NAPKÖZIS TANÁR JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJÁK A PÁTYI Bocskai István Általános Iskolában. 
Jelentkezés: +36-30-651-2792; bocskai9@freestart.hu
• PÉNZÜGYI ELŐADÓR keres a nagykovácsi polgármesteri 
hivatal. jelentkezési határidő: december 16. Info: Perlaki 
Zoltán +36-26-555-034
• A KÖZÖSSÉGI HÁZ vezetésére írt ki pályázatot Telki 
önkormányzata. Pályázati határidő 2020. január 7. 
Részletek: www.telki.hu  
• VÉDŐNŐ munkakör betöltésére pályázatot írt ki Telki 
Önkormányzata. Pályázati határidő november 23. 
Részletek: www.telki.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



0

14

Buda környéki Irányt� 2019. IV. számHirdetés

Az immár hagyományosnak mondható 
asztalos, épület- és szerkezetlakatos, kő-
műves és szakácsképzés mellett módosí-
tott elnevezéssel indítjuk a pincér-vendég-
téri szakember és a szociális ápoló és gon-
dozó képzésünket, újdonságként pedig a 
gyermek- és ifjúsági felügyelőképzést du-
ális szakképzéssel, melyben a Premontrei 
Kft. a partnerünk. A gyakorlati képzésért 
tanulóink, a tanulmányi eredménytől füg-
gően, ösztöndíjban részesülnek. A 3 éves 
szakképző iskolánkba a felvételi döntést az 
általános iskolai érdemjegyek alapján hoz-
zuk meg. 2020. március 3-án külön beosz-
tás szerint szóbeli elbeszélgetésre várjuk a 
jelentkezőket és szüleiket.

Akiket az ötéves, érettségit is adó tech-
nikusi képzés érdek el, azoknak a vendég-

látóiparon belül a szakács szaktechnikusi 
vagy a vendégtéri (pincér) szaktechnikusi 
képzést ajánljuk. Az informatika területén 
az informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus és a szoftverfej-
lesztő és -tesztelő technikus képzéseket 
indítjuk. Az egészségügyi ágazaton belül 
a gyakorló ápoló és az egészségügyi asz-
szisztensképzésen lehet továbbtanulni. 
A szociális ágazatban a kisgyermekgon-
dozó, -nevelőképzés, valamint a szociális 
és rehabilitációs szakgondozó képzések 
közül választhatnak. A tanulók tanulmá-
nyi eredményük alapján állami ösztöndíjat 
kapnak. A technikumi felvételit nemcsak 
az általános iskolából hozott érdemjegyek 
alapján számított pontok határozzák meg, 
hanem a központi írásbeli felvételi vizsga 
eredménye is. A jelentkezőket és szüleiket 
2020. március 4-án várjuk szóbeli beszél-
getésre, melyről külön értesítést küldünk. 

A három és az ötéves képzési forma közt 
átjárást központi vizsga biztosít. Iskolánk 
fenntartója a zsámbéki Premontrei Női 
Kanonokrend, ezért diákjainkat keresztény 
szellemben neveljük, de felekezeti hova-
tartozástól függetlenül várjuk a tanulni 
vágyókat. Hagyományosan jó, családias 
légkör és személyes odafigyelés jellemzi 
a tanulók intézményünkben töltött éveit. 
A gyakorlati képzés alatt nemcsak a vizs-
gára készítjük fel tanulóinkat, hanem a 
munkavállaláshoz szükséges tudásra és 
készségekre is. 

Zsámbék könnyen megközelíthető: ezt 
a mindennapos reggeli bejárásnál érde-
mes mérlegelni.

A http://www.zspsz.sulinet.hu/ oldalon 
található felvételi tájékoztatónk részle-
tesebb leírást ad képzéseinkről, de a leg-
teljesebb képet nyílt napjainkon szerez-
hetik meg, melyekre november 20-án és 
december 4-én 8.30-12 óráig várjuk az ér-
deklődő diákokat és szüleiket.

Érdekel, hogyan készül, és tanulnál is róla?
A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola a 2020-2021-es tanévben várja szeretettel 
mindazokat a tanulókat, akik akár a három éves szakképző isko-
la, akár az ötéves technikum során ismerkednének meg egy-egy 
szakma fortélyával. Emellett indítunk egy egyéves orientációs 

képzést azoknak a fiataloknak, akik még bizonytalanok a pá-
lyaválasztásban vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal 
fejezik be. Itt lehetőség nyílik az alapkészségek és kulcskom-
petenciák fejlesztésére és a pályaorientációra, ami az év végén 
esedékes szakma kiválasztását segíti.

MILYEN SZAKMÁKAT LEHET ELSAJÁTÍTANI NÁLUNK?

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
1 év

ORIENTÁCIÓS KÉPZÉS
szakmai előkészítő, melyet 
a 3 éves szakképzés követ

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
3 év

OKJ szakképesítés

ASZTALOS

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS

KŐMŰVES

PINCÉR – VENDÉGTÉRI SZAKEMBER

SZAKÁCS

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ

TECHNIKUM
5 év

érettségi és technikusi végzettség

EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT
Gyakorló ápoló

Egészségügyi asszisztens

INFORMATIKA ÁGAZAT
Informatikai rendszer- és 

alkalmazásüzemeltető
technikus

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZAT
Szakács szaktechnikus

Vendégtéri szaktechnikus
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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

 

 
 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 

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, CsCsCCs, PP:PP:P: 77 18 Sz77-11-188 SSz

Vízlágyítóba 

sótabletta 

25kg/zsák 

2.200 Ft

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

DISZNÓTOROS
MÁ JPÁSTÉTOM
TEPERTŐ

a Telki úton az első utca balra



Gyermeked hamarosan középiskolás lesz, és szeretnéd, hogy a legjobb helyre kerüljön?
Szeretnéd, ha megtalálná azt, amiben a legtehetségesebb?

Nem tudod, hogyan támogathatod gyermeked abban, hogy legjobban 
ki tudja bontani képességeit?

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! A részvétel ingyenes, azonban a terem befogadóképessége miatt 
el�zetes regisztráció szükséges. Ehhez használja az alábbi linket:

https://iranytu-iskolak-tehetseg.eventbrite.com
Kövesse a konferenciával kapcsolatos információkat Facebook oldalunkon: 

  https://www.facebook.com/events/1001632576848129/  vagy 
https://www.facebook.com/trebagkft/ 

A konferencia az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott Breed2Lead projekt keretében valósul meg.

Témáink: 
•  BOLDOGSÁGÓRA – pozitív pszichológia az osztályteremben
•  6 OSZTÁLYOS GIMNÁZIUMOK – hagyomány és reform
•  ALTERNATÍV PEDAGÓGIÁK – kooperáció és a tehetség kibontakozása
•  A JÖV� VEZET�I – a jelen iskolái - a jöv� munkahelyeinek kihívásai
•   RENDHAGYÓ TEHETSÉGGONDOZÁS – kiemelked� tehetségek, külföldi 

iskolarendszerek a Milestone Institute néz�pontjából

Iskolaválasztás, iskolarendszerek, 
alternatív pedagógiák, tehetséggondozás.

Konferencia és kötetlen beszélgetés szül�knek, 
tanároknak, diákoknak.
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