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Mindennapok
a Zsámbéki Premontrei Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskolában
A második félévre fordulva izgalmas
időszaknak nézünk elébe. A szakközépiskola 9. évfolyamán tanuló diákjaink a
közelgő szintvizsgájukra készülnek. Az
asztalos, lakatos és kőműves műhelyekben, a tankonyhán és a tanétteremben,
de az Boldog Gertrúd otthonban is elmélyült munka folyik – most alapozzák meg
a gyakorlati ismereteiket a fiatalok, hogy a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külső
szakembereinek utána bizonyítani tudják a
szakmára való rátermettségüket.

például a budakeszi HÍD, akik rendszeresen
tartanak érzékenyítő és agressziómentes
kommunikációt tanító beszélgetéseket.
Az idegennyelv-oktatásban a The Club
angol anyanyelvű tagjai segítenek diákjainknak elérhető közelségbe hozni a
nyelvet. A Lion’s klubbal együttműködésben pedig pályaorientációs párbeszédet
tartunk végzős tanulóinknak.
2020 szeptemberétől az átalakuló szakképzéssel iskolánk képzése is változik.
Szakközépiskolai képzésünk ugyanúgy

A felsőbb évfolyamokon tanuló diákjaink viszont már versenyeken vesznek
részt, legyen az a Szakma Kiváló Tanulója
verseny, ahol az országos döntőbe került a
13. osztályos vendéglátásszervező technikus tanulónk, Virág Nikolett Tünde vagy
éppen a VIII. Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti verseny, melyen Mónos
Brigitta Patrícia és Végh Balázs 13./v-b
osztályos tanulók felszolgálás, valamint szakács kategóriában bronz- illetve
ezüstérmet nyertek. A 10.-es szakács és
pincér, illetve 13.-os technikusi tanulókból
álló vegyes csapatunk a héten méretteti
meg magát a Dobos C. József emlékversenyen szakács, felszolgáló és – kivételesen – cukrász kategóriákban. Végzős
diákjaink pedig már a vizsgáikra készülnek:
vizsgaremekeken dolgoznak, a vizsgafeladatokat gyakorolják, hiszen egyre közeleg
április 30., a ballagás.
A tanulás mellett a közösségépítésre, a
feltöltődés aktív módjaira is neveljük gyermekeinket. A közelgő farsangi iskolanapokon például a sportrendezvények mellett
kézműves és kreatív hobbikban próbálhatják ki magukat diákjaink, megismerkedhet-

Három éves időszakban szakképző iskola néven fut tovább a korábban jól bevált
szakmákkal: asztalos, épület- és szerkezetlakatos, kőműves, pincér – vendégtéri
szakember, szakács, szociális ápoló és
gondozó, továbbá kibővül a gyermek- és
ifjúsági felügyelő szakkal. A korábbi öt
éves szakgimnáziumi képzésünk technikum néven érettségi vizsgát és technikusi
szakmai végzettséget is ad egészségügy,
informatika, szociális és vendéglátóipar
ágazaton belül a 10. évi alapvizsga után
szakosodva.
Tanulóinkat megkérdezve a következőket sorolták fel arra a kérdésre, hogy miért
szeretnek ide, a Premóba járni, miért ajánlanák iskolánkat: a szakmai oktatás színvonala miatt, az ösztöndíj miatt; azért, mert
jó fejek, viccesek a tanárok; a diák egyéni
képességeit figyelembe véve tanítanak,
nem tanítanak felesleges tananyagot,
inkább gyakorlatiasak, szakmára, érettségire készítenek fel; segítőkész, közösségi
emberek alkotják.
Mindenkit szeretettel várunk, aki kíváncsi ránk és mindezt a mindennapokban is
megismerné.
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nek az ékszerkészítéssel, üvegfestéssel,
teaházzal, fánksütéssel vagy a sakkban
és az e-sportban mérhetik össze tudásukat, de iskolavédőnőnkkel együttműködve
az egészségkuckóban állapotmérést és
tanácsadást is igénybe lehet venni.
Iskolánk más gyermekjóléti szolgálattal is szoros kapcsolatban dolgozik, így a
környék családsegítő szolgálataival, mint
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11 milliárd forintot fordít a
kormány kórházépületek tervezésére
Az Egészséges Budapest Program
keretében még év végén aláírták az
összesen 381 ezer négyzetméternyi
terület felújítására és építésére a
tervezői szerződéseket - jelentette be
Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere január 24-i sajtótájékoztatóján.
Az infrastrukturális fejlesztés 17 kórházat
és szakrendelőt érint a fővárosban, illetve
Pest megyében. Összesen 30 új épület,
illetve épületrész és 48 épület felújításának a tervezése kezdődik meg - mondta
a tárcavezető. Kitért arra: jelenleg zajlik
Magyarország történetének legnagyobb
kórházfejlesztési időszaka, a fejlesztések
az egészségügy minden szegmensére kiterjednek.
A fejlesztés részeként 500 milliárd
forintból megújultak a vidéki kórházak.
Ezzel párhuzamosan 2017-ben elkezdték
a központi térség fejlesztését. A 2026-ig
tartó programra a kormány 700 milliárd
forintot biztosít. „A fejlesztés kiterjed
a központi régió gyakorlatilag minden
egészségügyi intézményére: kórházakra,
országos intézetekre, egyetemre és a
járóbeteg-szakrendelésekre, függetlenül
attól, hogy ki az intézményfenntartó” fogalmazott. Elmondta: Az Egészséges
Budapest Program keretében 2018 végén
kihirdették az Észak-pesti Centrumkórház
és a Dél-pesti Centrumkórház tervpályá-

zatát, 2019-ben pedig megvalósult az I.
kerületi Budavári Egészségügyi Szolgálat
modernizációja.
A sajtótájékoztatón kiosztott háttéranyag szerint az aláírt tervezői szerződések Budán érintik az Országos Korányi
Pulmonológiai Intézetet, ahol több épület
és épületrész felújítása mellett két új
épületet is terveznek.
Az Országos Onkológiai Intézetben
a felújítások mellett onkodiagnosztikai
központot hoznak létre. Az Országos
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben
felújításokat végeznek és egy 15 ezer
négyzetméteres kórházi részt építenek.
A törökbálinti Tüdőgyógyintézetben a
főépület, a rehabilitációs épület és az
élelmezési épület felújítása, továbbá a
gyermekosztálynak új épület tervezése
kezdődött el.
(MTI)

Pokorni Zoltán:

a kormány két

kórházat fejleszt

Budán

Ezek a dél-budai centrumkórház
felépítése és a Szent János kórház centrumkórházzá alakítása. A XII. kerület polgármestere a jövőben részt vesz a Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsa (FKT) ülésein,
miután Karácsony főpolgármester, Tarlós
István gyakorlatát követve a testületbe
jelölte, mint a legtámogatottabb ellenzéki
jelöltet.

Megtartotta idei első ülését Pest megye közgyűlése
A képviselők többek között döntöttek
Pest Megye Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről, eszerint Pest Megye
Önkormányzata működési támogatása
488,1 millió forint. Jóváhagyták a kistelepülési kulturális események támogatásáról szóló pályázat meghirdetését.
A pályázat kiírása megtalálható Pest megye

önkormányzatának honlapján, de a
Buda környéki Iránytű ugyanezzel
a címmel megjelent online cikkében is
(http://www.budakesziiranytu.hu/index.
php?cikk=16069).
A pályázati határidő 2020. február 28.,
200 és 500 millió forint közötti
támogatás igényelhető.

Exportfejlesztési pályázat
A Külgazdasági és Külügyminisztérium
január 15-én 200 millió forintos pályázati
keretet hirdetett hazai kis- és középvállalkozásoknak. Az Export-fejlesztési
Pályázati Program jelenleg egyedülálló
állami támogatás, mivel ágazattól függetlenül, célzottan, a már exportáló vállalkozások külpiaci tevékenységét, elsősorban
külföldi kiállításon és vásáron való
megjelenést, árubemutatók szervezését,

marketing tevékenységet, vagy tanúsítványok megszerzését támogatja legfeljebb
tíz millió forint vissza nem térítendő
összeggel, 60%-os támogatási intenzitással,
a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A részletes pályázati felhívás és teljes
pályázati dokumentáció a Külgazdasági
és Külügyminisztérium Export Hungary
honlapján érhető el: http://exporthungary.
gov.hu/
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Az M0-s körgyűrűt
be kell zárni
Mosóczi Lászlóval, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM)
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával jelent meg interjú a Magyar
Nemzet december 18-i számában.
Az államtitkár többek között arról is
beszélt, hogy hamarosan döntenek az
M0-s nyugati szakaszáról.
„Minden épeszű szakmai megfontolás
szerint egy Budapest méretű város körül
teljes autópálya-gyűrűt érdemes építeni.
Az északi szektor tervei rendelkezésre
állnak, azzal nincs is különösebb gond.
A még hiányzó szakasz azonban sűrűn
lakott övezeteket és természetvédelmi
körzeteket érint, ezért itt fokozott körültekintéssel kell eljárnunk. Az Útprogram
soron következő felülvizsgálatának
részeként kérhetünk felhatalmazást a
kormánytól ahhoz, hogy újabb lehetséges nyomvonalak, minden szóba jöhető
megoldás előnyeit-hátrányait mérlegre tevő
megvalósíthatósági tanulmányt készíttethessünk. A megfontolásra érdemes alternatívák közé tartozik a távolabbi zárás, az
M100-as és az új, településeket elkerülő
M10-es összekötésével létrejövő hosszabb
kerülőút is. Bárhol is építkezünk végül,
a környéken élők nyugalma forgalomtechnikai megoldásokkal is megvédhető,
például a teherautók kitiltásával a
településekről, egyes útszakaszokról.
A fővároshoz közeli autópálya-szakaszok
tehermentesítésén is gondolkodunk.
Az M1-esről már Komáromnál le lehetne
hozni a nemzetközi tranzit egy részét,
hogy aztán részben a meglévő főutak
négy sávossá bővítésével, részben új
sztrádaszakasz építésével Székesfehérvár
és Dunaújváros térségén át egyenesen
Kecskemétig, az M5-ösig vezessük el a
kamionokat. Így Budapestet és a közbeeső
települések mindegyikét elkerülő, ha úgy
tetszik, távoli félkörgyűrű jönne létre a
kelet–nyugati irányú forgalomnak.” –
nyilatkozta Mosóczi László.
A benyújtási határidő: 2020. február 28.
Bővebb tájékoztatás a
palyazat.exportkoord@mfa.gov.hu
e-mail címen kérhető..
Az
Exportfejlesztési
Pályázati
Program mellett a Külgazdasági és
Külügyminisztérium
2020-ban
is
meghirdeti a Vízipari Pályázati Programot,
mely 2020. február elején nyílik meg.
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Január 27-től lehet jelentkezni az idei vándortáborokba
Nagy siker a három éve elindított
Vándortábor Program, amellyel idén
13 ezer gyerek juthat el az erdei, vízi,
bringás és az újonnan induló zarándoktáborokba – mondta Révész Máriusz,
az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos a január 16-i sajtótájékoztatón. A táborok egységesen 28
ezer forintba kerülnek, az egyhetes
turnusokat vezető pedagógusok pedig
100 ezer forintos díjazásban részesülnek.
Az Erdei Vándortáborok kínálata két
új helyszínnel bővül, így 2020-ban már
kilenc útvonalon járhatják az erdőket a
diákok. Idén újdonságként a Vértesben és
a Zselicben is lesznek Erdei Vándortáborok
a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek,
a Pilis, a Vasi-Hegyhát és a Zemplén
mellett. A túraútvonalak hossza 50 és
91 km között változik. A gyerekek a
természeti értékek mellett Magyarország
kulturális örökségének olyan kincseit
láthatják, mint a visegrádi Fellegvár és
Salamon-torony, a drégelyi és a regéci vár
(a Börzsönyben, illetve a Zemplénben),
vagy az Árpád-kori mánfai templom a
Mecsekben.
Az Aktív Magyarországért Felelős
Kormánybiztosi
Iroda
idén
már
negyedszer szervez Vándortáborokat,
partnerségben az Országos Erdészeti
Egyesülettel (OEE), a Magyar Kerékpáros
Turisztikai Szövetséggel (MKTSZ),
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel
(MKKSZ), valamint a Magyarországi
Szerzeteselöljárók
Konferenciáinak
Irodájával.
A BringásVándorok 2020-ban már
7 útvonalon járhatják be az országot.
A korábbiak közül szinte változatlanul
marad a Felső-Tisza-vidék, az Őrség,
a Déli-Bakony és a Bükk – Aggteleki-

hogy a kísérő tanárok megfelelő szakmai
tudást szerezzenek a túrák szervezéséhez
és lebonyolításához. A képzésre január
20-tól jelentkezhetnek a pedagógusok.
Bővebb információ és jelentkezés a
vándortáborok honlapjain:
www.vandortabor.hu

Erdei
a
Révész Máriusz

hegység, kicsit könnyebb lesz a Cserhát
– Dunakanyar útvonal, és nehezebb a vízikerékpáros vegyes vándortábor a Körösök
völgyében, mert nem lesz csomagszállítás. A gyakorlott biciklistáknak egy nagy,
nehéz túrával készülnek, és idén először
indulnak bringás vándorok a Gerecse –
Vértes – Velencei-tó útvonalon.
A VíziVándorok idén is 7
útvonalon evezhetnek, de
a Szigetköz népszerűsége
miatt megduplázták az
ottani táborokat, a Tokaji
útvonalat pedig kiegészítették Felsőbereckivel és
Sátoraljaújhellyel. Ezen
kívül 90-120 kilométeres
túrák várják a gyerekeket a
Dunakanyarban, az Alsó-Dunán,
Tokaj környékén, a Felső-Tiszán, a Tiszatavon, a Körösök vidékén.
Idén először indul zarándoktábor
a Magyarországi Szerzeteselöljárók
Konferenciáinak
Irodájának
közreműködésével. A gyerekek Tihanytól
Pannonhalmáig mintegy 100 kilométert
tesznek meg.
A gyalogos, a kerékpáros és a vízi
programhoz is akkreditált pedagógustovábbképzés társul, amely lehetővé teszi,

Megújul a pasaréti templom
Kormányzati támogatással újul
meg a Pasaréti Páduai Szent
Antal Ferences Templom, közölte
korábban a Pénzügyminisztérium.
A kormány mintegy 1,8 milliárd
forinttal járul hozzá a templom
felújításához és közösségi tereinek
kibővítéséhez.
A templomot és a rendházat
is felújítják, korszerűsítik. Méltó
környezetbe kerülhet a ferences
rend történetét is magába foglaló
könyvtár. A templomhoz tartozó
közösségi házban 180 főt befogadó
nagytermet alakítanak ki, amely
a környék nem katolikus lakosságát
is szolgálhatja, hiszen a közelben
nincs hasonló nagyságú közösségi tér.
A jelenlegi közösségi házban duplájára
lehet bővíteni az óvodai férőhelyek
számát, ugyanott a terület szociális
ellátását végző Gondviselés Háza idősgondozásának lehetőségei is növekednek.
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A pasaréti templom a főváros egyik
emblematikus épülete, a modern építészet
egyik fontos alkotása, melyet Rimanóczy
Gyula tervezett a mellette álló buszvégállomással együtt. „A felújítás így a hazai
épített örökség védelmét és továbbörökítését is szolgálja” – idézi a minisztérium
Varga Mihályt.
(MTI)

vándortábor

Pilisben

Szentendrétől Visegrádig barangolhatják be idén a Pilist és a Visegrádihegységet azok a felső tagozatos és
középiskolás diákok, akik részt vesznek
a Pilisbe szervezett erdei vándortáborban.
Az első napon Szentendréről indulva
a Kőhegyi Menedékházhoz kapaszkodnak fel. A második napon bejárhatják a Pilis egyik legizgalmasabb és
legnépszerűbb kirándulóhelyét, a
Holdvilág-árok szurdokvölgyét,
valamint a Lajos-forrást.
A következő napokban
Pilisszentlászló érintésével
eljutnak a prédikálószéki
kilátóhoz, ahonnan a
Dunakanyar
legcsodálatosabb
panorámájában gyönyörködhetnek.
Végig járják a vadregényes
Spartacus-ösvényt és a festői
apátkúti
völgyet,
Visegrádon
pedig a fellegvár és a Salamon-torony
megtekintésével egyfajta történelmi
időutazáson vesznek részt. A Bertényi
Miklós Füvészkertben a különböző
növényritkaságokkal
ismerkedhetnek
meg a gyerekek. A vándortábort a Madas
László Erdészeti Erdei Iskola vízbiológiai
foglalkozása zárja. A pilisi vándortábor
hét napja alatt mintegy 80 kilométert
tesznek meg a diákok.
forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Ingyenes zöldszámon lehet
tanácsot kérni
Ingyen hívható zöldszámokon ad
gyors, szakszerű választ a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (NNK) a
koronavírust érintő kérdésekre. Arra kérik
a lakosságot, hogy csak akkor telefonáljanak, ha a NNK weboldalain nem kaptak
megfelelő választ kérdéseikre.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ
06-80-277-455-ös és 06-80-277-456-os
információs vonalai a hét minden
napján 24 órában elérhetők, mobil- és
vezetékes telefonról is tárcsázhatók.
A vonalakon szakemberek adnak
információt az új koronavírusról.
A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony,
gyors reagálás biztosítása a megelőzés
érdekében.
A koronavírusról folyamatosan frissülő
információk elérhetők a www.nnk.gov.
hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/
koronavirus
és a
www.egeszseg.hu/
koronavirus-tajekoztatok honlapon. (MTI)
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Pest megye díjazottjai
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben
nyilvánította december 4-ét Megyenappá Pest-Pilis-Solt vármegye 360
évvel ezelőtti, 1659. december 4-i
alapításának emlékére. Ekkor adják
át a megyei díjakat a közművelődés,
a tudomány, a kultúra, az építészet,
a környezetvédelem, a közbiztonság, a
társadalmi összetartozás területén.

színvonalas, munkával teszik szebbé
környezetüket. A díjat Zsarnóczay István
tiszteletbeli elnök vette át.
A Pest megyei sportkarácsony 2019
keretében a legeredményesebb megyei
szabadidősport-szervezet
a
budakeszi Keszi Hagyományőrző Íjászegyesület.
A legeredményesebb általános iskola
a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és
Szakgimnázium. Diáksportért díjat a budakeszi Sinkai Ferencné kapott. Az év testnevelője Egri Gyula, a Budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium és Szakgimnázium tanára.
Az év legjobb általános iskolás sportolója
Szűcs Bianka (Budaörsi DSE).

Egri Gyula (Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium
és Szakgimnázium)

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és
Szakgimnázium

Szűcs Bianka (Budaörsi DSE)

Keszi Hagyományőrző Íjászegyesület

Zsarnóczay István (ZsMTE)

Sinka Józsefné, Budakeszi

Fotók: Fényes Gábor

Lapunk megjelenési területét, a budakeszi
járást érintően az Év Kisvállalkozója díjat
a budakeszi Stadt étterem, reggeliző és
kávézó kapta a minőségi élelmiszerek
népszerűsítésében, a hagyományok meg-

őrzésében és megújításában elért sikerei
elismeréseként, mellyel hozzájárult
közössége
és
a
helyi
gazdaság
fejlődéséhez. A díjat Popper Tamás vette
át.
Pest Megye Közgyűlése Pest Megye
Környezetvédelméért Díjat adományozott a Zsámbéki Medence Tájvédelmi
Egyesületnek környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként. A civil szervezet
immár 50 éve végzi munkáját. Illegális
szemétlerakók;
környezet-szennyező,
illegális üzemek felszámolása; védetté
nyilvánítások fűződnek a nevéhez.
Tagjai elkötelezett lokálpatrióták, akik

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

Stadt étterem, reggeliző & kávézó
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Érden és Budakeszin is kapható
Babakötvény
Negyvenöt százalékkal nőtt a Babakötvény állománya 2019-ben –
közölte a Magyar Államkincstár
pénzforgalmi elnökhelyettese február
6-án Érden, az érdi és a budakeszi
kincstári állampapír értékesítési pont
megnyitóján. Borbély László András
elmondta, a Babakötvény állományának
emelkedésében
jelentős
szerepet játszottak a kincstár állampapírt forgalmazó helyei. Hozzátette:
a kötvény éves kamata 5,8-ról 6,4
százalékra emelkedett február elsejétől.
Az államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese kiemelte: nem csak a Babakötvény,
hanem általánosságban az állampapírok
iránt is megnőtt a lakossági érdeklődés.
Ezt mutatja az is, hogy – döntően a
Magyar Állampapír Plusz bevezetésének köszönhetően – 2019-ben kétszer
annyi lakossági állampapírt vásároltak
az emberek, mint az előző évben.

A lakossági állampapír állomány 2019-es
1558 milliárd forintos növekedésének
45 százalékát, mintegy hétszázmilliárd forintot a Magyar Államkincstár
nettó értékesítése adta – tette hozzá.
A két új értékesítési pont megnyitását az
is indokolta, hogy a kincstári forgalom
több mint felét a budapesti és Pest megyei
igazgatóság bonyolította – emelte ki
Borbély László András.
Tarnai Richárd megyei kormánymegbízott kiemelte: az érdi és budakeszi
értékesítési pontok a járási hivatalokban
kapnak helyet (Budakeszi, Dózsa Gy.
tér 25.). Ez is azt szolgálja, hogy az
ügyfeleknek koncentráltan nyújthassanak szolgáltatásokat, egy helyen minél
rövidebb idő alatt végezhessék el ügyeiket.
Az érdi és budakeszi értékesítési
pontokkal országosan hetvenhatra bővül
az államkincstár állampapír-forgalmazó
helyeinek száma. Az új értékesítési
pontokon naponta 10-15 ügyfelet és 5-6
számlanyitást várnak.
(MTI)

Újabb kormányzati támogatás a tájháznak
A muzeális intézményeket szakmailag
támogató Kubinyi Ágoston Programban újra sikerrel pályázott Budakeszi
Város Önkormányzata. A kétmillió
forint vissza nem térítendő támogatást
a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény
és Tájház infrastrukturális fejlesztésre
fordíthatja.

Harmadik éve tart
a Kubinyi Ágoston
Program
pályázati
támogatásaiból finanszírozott
felújítás,
átalakítás a település sváb hagyományait
bemutató tájházban, a Heimatmuseum
Wudigess-ben. Megújult a homlokzat,
a nyílászárók egy része is. Az épület
harmadik helysége jelenleg üresen áll, az
időszaki kiállításoknak korszerű világítással ellátott tágas teret alakítanak majd

Február 1-jétől Budakeszin is
tilos az avar égetése
A tavaly novemberi rendkívüli ülésén az
új budakeszi képviselő-testület egyhangú
szavazással elfogadta az avarégetés betiltásáról szóló rendelet-módosítást. Az új
szabályozás 2020. február 1-jétől lépett
hatályba a városban.
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ki. Ebben a teremben olyan kiállítási
installációt terveznek, amely átalakítható,
bővíthető, és amelyben interaktív érintőképernyős elemeket helyeznek majd el.
A felújítás második ütemében további
külső és belső nyílászárókat cserélnek
ki, és korhű léckapus kerítést építenek
a 1970-es években épült kőlábazatos,
acélszelvényekből készült kerítés helyett.
A hagyományokhoz híven a személybejáró
(kiskapu) közvetlenül az épület mellé
kerül. Az udvar közepén diófát ültetnek,
az épület előtt, a bejárati ajtó környékén a
helyi szokásoknak megfelelően virágágyást
alakítanak ki.
A hosszabb távú
tervek közt szerepel
egy kemence építése
az udvarra. A gasztronómiai programok
iránti érdeklődés és
a múzeumpedagógiai
foglalkozások kibővítése céljából olyan
kemencét szeretnének építeni, melyet
ételek elkészítésére is tudnak majd
használni. A távlati tervek közt szerepel,
hogy zsalugátereket készíttetnek az
összes ablakra, melyek a tradíciók ápolása
mellett, a napfény károsító hatásaitól is
megóvják a kiállítás darabjait.

DAKES

ZI

Megújult
a régi bölcsőde
Elkészült a Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése. Budakeszi Város Önkormányzata a felújításra több mint 41
millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozta.

A 41,24 millió forintos európai uniós
támogatásnak és a 14,38 millió forintos
önerőnek
köszönhetően
Budakeszi
Város Önkormányzata megvalósíthatta
a Budakeszi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztését. A bölcsőde épületének
felújítása több okból is szükséges és
elkerülhetetlen volt. Az épület energiahatékonyságának javításához megfelelő
homlokzati- és padlásfödém szigetelésre, a nyílászárók teljes körű cseréjére,
továbbá az épület akadálymentesítésére
volt szükség.
A beruházással a mai kornak megfelelő
szigetelést, nyílászárókat és tetőfedést
alakítottak ki. Az akadálymentesítés
keretében egyrészt mozgáskorlátozottak
által is használható WC-helyiséget alakítottak ki, továbbá az épület főbejárati
előlépcsője mellett rámpák épültek.
A bölcsőde játszókertje is bővült egy,
a korosztálynak megfelelő mászókával,
mely mellett csúszdázni és bújócskázni is
lehet, továbbá egy gumilemezes esésvédő
burkolatú „rugós ló” játékeszközt is
telepítettek. A gyermeköltöző bútorzata
is megújult és több játékkészletet lehetett
újra cserélni az elnyert forrásból.
A felújított intézmény megfelel a hosszú
távú fenntarthatóság követelményének,
mind kialakításánál, mind működtetésénél fogva. Az önkormányzat kiemelt
gondot fordított az egészséges, és inspiratív életterek kialakítására is, mely a
gyermekeknek a kreatív fejlődés lehetőségét biztosítja a jövőben.

Összefogás a bicikliútért
A Buda környéki Önkormányzati Társulás
Tanácsának idei első ülésén a települések polgármesterei egy szakértői tanulmányterv megrendeléséről döntöttek a
Zsámbéki-medencében
kerékpárutak
építésére. A cél, hogy a térség összes
települését érintő kerékpárút-hálózat

épüljön, hiszen egy
ilyen
beruházás
a
közlekedési lehetőségek
bővítésén túl jelentősen hozzájárulna a
térség turisztikai fejlesztéséhez is.

(x)
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20 éve város Budakeszi
Február 1-jén jubileumi
városi bált rendezett
Budakeszi önkormányzata a Széchenyi István
Általános
Iskola
új
épületében. dr. Győri
Ottília
polgármester
közös ünneplésre hívott
minden
budakeszi
polgárt, akinek a segítségével, támogatásával formálódott a
város élete, és akinek a munkája hozzájárult Budakeszi jó híréhez. A rendezvény
fővédnökei Szemereki Zoltán (19902002), Farkas Gyula (2002-2006), Tagai
István (2006-2010) korábbi polgármesterek voltak.
Szemereki Zoltán rendszerváltó polgármester, aki Budakeszi várossá válását is
irányította, köszöntőjében emlékeztetett
arra, hogy a városi rang 2000. július
1-jétől hatályos, s a további fejlődés
alapját adta. Jó tíz év munkája kellett
ahhoz, hogy azok a szolgáltatások és

Épül az
evangélikus templom
November 22-én az evangélikus gyülekezet
hivatalosan is átadta az önkormányzattól
megvásárolt építési területet Kangyal
Bálint vállalkozónak, aki azt vállalta, hogy
egy év alatt felépíti a vértanú keresztények tiszteletére szánt templomot
Benczúr László építész tervei alapján.
A szerződés egyelőre az első ütemre szól,
melynek keretében elkészül a templom,
egy kisebb iroda és a vizesblokk. A gyülekezeti és hittanterem, a teakonyha és a
raktár az építőiparban az utóbbi időben
tapasztalt áremelkedés miatt későbbre
marad.

A gyülekezet kéri azokat, akik
támogatni
szeretnék
a
templom
építését, hogy a Budakeszi Evangélikus
Templomért Alapítvány számlájára
utalással (OTP 11742348-21454033),
téglajegy vásárlásával, csekkes befizetéssel vagy imádsággal segítsék a munkát.
Kapcsolatfelvétel: Budakeszi, Fő u. 155,
budakeszi.evangelikus.templom@gmail.
com, +36-20-952-0604.
A Budakeszi Széchenyi Baráti Kör
áprilisi estjén – várhatón 28-án 18 órakor
– Benczúr László, Ybl-díjas építész, az
épülő budakeszi evangélikus templom
tervezője tart előadást a templomépítésről a Prohászka-gimnázium aulájában
az egyesület Széchenyi-esték sorozatában.

intézmények
kiépüljenek,
amelyek Budakeszit városi
rangra emelték. Az első
önkormányzati
ciklusban
hétszázmilliós
összértékű
önkormányzati
beruházás
valósult meg, ami mai értéken
hatmilliárd forint. Méltatta
Budakeszi vállalkozóit, akik
beruházásaikkal egyre több
munkahelyet teremtettek, az egyházakat,
melyek iskolát, templomot építettek, az
intézményeket, melyek biztosították a
városi színvonalú ellátást.
Köszönetet mondott Koós Hutás
Katalin egykori titkárságvezetőnek,
Majorné Stahácz Éva jegyzőnek, az
önkormányzat intézményeinek, a hivatal

műszaki részlegének a megfelelő szintű
pályázati dokumentáció elkészítésért,
az akkori belügyminisztérium államtitkárainak, Kara Pálnak és Verebélyi
Imrének, akik az önkormányzati törvény
megalkotói is voltak egyben, valamint
Krizsán Mária tanácsadónak. Köszöntötte
Bokor Ildikó óvónőt, aki zászlóanyaként
átvette a húsz évvel ezelőtti ünnepségen
Budakeszi város zászlaját.
A polgármester kiemelte, hogy utódai
jól gazdálkodtak a városi rang adta lehetőséggel, legfőképpen dr. Győri Ottilia
polgármesternek (2010-) mondott köszönetet a további fejlesztésekért, azért, hogy
Budakeszit régiós központtá tette, s elérte
számos szolgáltatás Budakeszire telepítését és megtartását.

Nagyszénászug jövőjéről egyeztettek
Nagyszénászug helyzetéről és fejlesztési
lehetőségeiről tartott lakossági fórumot
Budakeszi önkormányzata február 13-án
a polgármesteri hivatal tanácstermében a
területről készült hatástanulmány kapcsán.
Az egyeztetésen elhangzottakat a terület
önkormányzati képviselője, Szabó Ákos
Péter foglalta össze. Dinamikusan nő a
lakosságszám, mintegy ezer főre tehető.
Bár jelenleg ez a besorolása, valójában
soha nem volt mezőgazdasági terület.
A beépítési százalék kérdésében – 3-10%?
– megoszlanak a vélemények. Megemelése
lenne kívánatos. Ugyanez a helyzet az
útszélességekkel: a lakóknak le kell majd

adniuk területeket erre a célra. Büntetést
kell kiszabni azokra, akik látványosan
túlépítkeznek. Nem lehet megkerülni a
településfejlesztési hozzájárulás lakossági
megfizetését sem, de ez a lakóingatlanok
értéknövekedésébe való befektetésként
jelentkezik majd.
Nagyszénászugban három taggal újra
részönkormányzat alakult az önkormányzati választások után. Ez lehetőséget
adhat arra, hogy a lakók megszervezzék
saját magukat akár munkacsoportok, vagy
lakóközösségek formájában is, s hatékony
együttműködés jöjjön létre a településrész
és az önkormányzat között.

Elhunyt dr. Engelleiter Károly

A budakeszi gyermekorvos az elmúlt több
mint három évtizedben közel félmillió
gyermeket látott el. Munkáját a város
2007-ben Budakesziért díjjal ismerte el.
A Kolozsvári Orvosi Egyetemen végzett
summa cum laude. 1973-ban került
Magyarországra, a Rókus kórházba, de még
abban az évben Budakeszin lett gyermekorvos. Az első tizenkét évben háziorvosi
ügyeletet is ellátott. Iskolaorvosi szolgálatot vállalt az óvodákban is, s rendszeres
egészségügyi tanácsadást tartott. Február
2-án volt 77 éves.

Mit is köszönhetek
Engelleiter doktor úrnak?
Életem legfőbb értelmét, egyetlen
fiam életét. Gergely 1974. augusztus
9-én, koraszülöttként, egy hónappal a
várt időpont előtt született. Csak 17-én
engedték haza. Boldogok, de tapasztalatlanok voltunk.
Augusztus 20. három napos ünnep
volt. A 19-i szabadnapon orvost hívtunk,
mert éreztük, hogy valami nincs rendben.
A csecsemő nem adott életjeleket, nem
sírt, nem szopott, mint utólag megtudtuk,
a teljes kiszáradás fenyegette. Dr.
Engelleiter Károly jött, akkor ismertük
meg. Megvizsgálta a kicsit és megma-

gyarázhatatlanul sokat időzött nálunk,
mesélt mindenről, erdélyi családjaink
közötti kapcsolatokról is, de fél szeme a
csecsemőn volt. Közölte, hogy másnap,
20.-án tervezett útja lenne Szlovákiába.
Ezzel váltunk el este.
Másnap reggel ismét megjelent, a legtermészetesebben közölte, mégsem utazik el,
majd gyakorlatilag egész napját nálunk
töltötte. Késő délután felajánlotta: mi
lenne, ha együtt megnéznénk a tűzijátékot, és előtte bevinnénk a gyereket
a Rókusba. Ott jó helyen lenne, ismeri
őket, ott volt gyakorlaton. Már mindent
elintézett.
Akkor értettük meg, miről is van szó.
A doktor úr vitt be saját kocsijával (nekünk
még nem volt), nekem még szállást is
szerzett a kórház nővérszállásán, hogy
bejárhassak szoptatni. Orvoskollégái csak
annyit mondtak: mindent megtesznek,
de ígérni semmit nem tudnak. Így telt el
egy hét, vagy tíz nap. A doktor úr gyakran
meglátogatott bennünket, figyelemmel
kísért mindent. Ma a fiam feleségével
és három gyermekükkel boldogan élnek
Budakeszin. Hát ezt köszönhetem dr.
Engelleiter Károly doktor úrnak. Hála
legyen örökké neki!
Draskóczy Andrásné született Mátéffy Anna
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Tavaly csaknem kétszáz katona földi maradványait
exhumálták a hadisírgondozók

Az utóbbi években kiemelkedően
sok, tavaly pedig csaknem kétszáz
katona földi maradványát exhumálták
a
Honvédelmi
Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
hadisírgondozói, számos alkalommal
a feltárásokat a német szakemberekkel közösen végezték – tájékoztatta a belföldi hadisírgondozó osztály
vezetője az MTI-t.
Maruzs
Roland
elmondta,
hogy
Németországgal elsők között kötöttek
megállapodást az elesett katonák méltó
nyughelyének kialakítására és gondozására. Magyarország területén a II.
világháborúban mintegy 53 ezer német
katona vesztette életét vagy tűnt el
nyomtalanul. Sok elesett katona földi
maradványa építkezések során kerül elő,
de temetőkben is végeznek feltárásokat,
hiszen a II. világháborúban meghalt
magyar és német katonák sírját semmi

nem védte a rendszerváltozás előtt, a
legtöbbnek a sírjele eltűnt. Rosszabb
esetben rátemettek azóta – mondta
Maruzs Roland. „Az már szerencse,
ha a helybéliek tiszteletben tartották a
betemetés helyét, és ha nincs is sírjel,
de a terület szabadon maradt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy utóbbi esetben
a korabeli nyilvántartások és levéltári
források alapján kezdenek hozzá a feltáráshoz.
Az osztályvezető rámutatott arra, hogy
a különféle veszteségi nyilvántartások és
hadisírfelmérések feldolgozása, az egységes
adatbázis kialakítása is fontos feladat.
Ezt folyamatosan végzik és hamarosan
egységes hadisír-nyilvántartó rendszert
alakítanak ki – tette hozzá. A kutatások,
feltárások és az exhumálások területén
is szoros az együttműködés a Német
Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség
munkatársaival: ez egy speciális terület,
a sírok szakszerű feltárásához, a földi

Nem lesz több budaörsi szemműtét
Tizenkét beteg szemét újra kellett
műteni a fővárosban a budaörsi
magánklinikán történt fertőzés miatt.
Egyikük végleg megvakult, hármuk
látása súlyosan és tartósan romlott. Az
egynapos szemészeti sebészet működési
engedélyét visszavonta a hatóság.
Büntetőfeljelentést tett Budapest Főváros
Kormányhivatala a Budaörsi Egészségügyi
Központban még decemberben végzett
szürkehályogműtétek utáni fertőzések
miatt. A kormányhivatal a január 21-i
MTI-hez eljuttatott közleményében azt
írta: a vizsgálat szerint a fertőzéseket
a közegészségügyi-járványügyi előírások
betartásának elmaradása okozta.
Az Érdi Járási Hivatal eljárást indított
az egynapos szemészeti sebészet működési
engedélyének ügyében – közölte a Pest
Megyei Kormány-hivatal az MTI-vel
január 23-án. A Budaörsi Egészségügyi
Központban a decemberi szürkehályogműtéteknél kialakult fertőzések miatt a

Nemzeti Népegészségügyi Központ három
országos szakfelügyelővel vizsgáltatta
a szemészeti ellátást. A szakfelügyelői
vizsgálatok további hiányosságokat tártak
fel a szakrendelőben, ezért az Érdi Járási
Hivatal az egynapos szemészeti sebészet
működési engedélyét visszavonta.
A fővárosi kormányhivatal korábban azt
közölte, hogy a fertőzéseket a közegészségügyi-járványügyi előírások be nem
tartása okozta, és a hiányosságok miatt
ötmillió forint egészségügyi bírságot
szabott ki. 
(MTI)

Biatorbágyon az 1970-es években, azaz
közel 50 éve adtak át új iskolaépületet.
Habár az elmúlt években a Szily–Fáy és
a Sándor–Metternich-kastélyok felújítása
során több mint 24 új tanteremmel bővül-
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Az 1996-ban létrehozott budaörsi katonai
temető, amely mintegy 16 ezer német
és 700 magyar katona végső nyughelye,
a legnagyobb II. világháborús katonai
temető Magyarországon.

Földrengés volt

Biatorbágyon és Budaörsön is
Kisebb földrengés volt Törökbálintnál közölte a Magyar Tudományos Akadémia
szeizmológiai obszervatóriuma december
13-án kora este a Facebook-oldalán. Azt
írták, hogy 17 óra 57 perckor keletkezett földmozgás a Richter-féle skála
szerint 2,7-es erősségű volt. A rengést
Biatorbágyon,
Budaörsön,
Érden,
Sóskúton és Törökbálinton a lakosság
is érzékelte - közölte az MTA CSFK
GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai
Obszervatórium. 
(MTI)

Megújul a királyréti és a kemencei kisvasút
A herceghalmi Híd-Tám
Hídépítési Fővállalkozó,
Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. újíthatja fel a
Királyrét és Kismaros
közötti
Királyréti
Állami Erdei Vasútat,
valamint a Kemencei

Új iskola épül Biatorbágyon

Biatorbágy egyik évtizedes adósságán
enyhíthet az az iskolaépület, amelynek
alapkövét 2019. november 11-én tette
le Tarjáni István Biatorbágy polgármestere, dr. Czepek Gábor, az állami
vagyongazdálkodásért felelős miniszteri
biztos, dr. Pafféri Zoltán társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár és
két alsó tagozatos kisdiák.

maradványok exhumálásához, az egyenruhák és felszerelési tárgyak beazonosításához komoly szakmai ismeret szükséges.
A II. világháború befejezésének
74. évfordulója alkalmából a Német
Hadisírgondozó Népi Szövetség Albert
Schweitzer-emlékérem adományozásával
köszönte meg Maruzs Rolandnak, hogy
hozzájárult az elhunytak emlékének méltó
megőrzéséhez. A budapesti német nagykövetségen tartott december 5-i ünnepségen elismerést vehetett át Wittinghoff
Tamás (Budaörs Fejlődéséért Egyesület),
Budaörs polgármestere és Hangácsi
István, a Vigyázók had- és kultúrtörténeti
egyesület elnöke is. 
(MTI)

tek a közoktatási intézmények,
a település még így sem tudott
lépést tartani a tanulói létszámnövekedéssel.
Ezért is jó hír a biatorbágyiaknak, hogy a Kormány határozatai alapján a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési Program II. ütemének keretében, a Beruházási, Műszaki
Fejlesztési,
Sportüzemeltetési
és
Közbeszerzési Zrt. beruházásában megkezdődött az új iskola építése. A Tamás
Gábor tervei alapján megvalósítandó nyolcezer négyzetméteres épületen belül 16 tan-

Erdei Múzeumvasutat.
A nyílt tender eredményét
az ajánlatkérő Ipoly Erdő
Zrt. tette közzé az uniós
közbeszerzési közlönyben.
A felek december 20-án
kötöttek szerződést.
Forrás: napi.hu
terem, szaktantermek, szertárak,
tantestületi szobák, tornacsarnok,
öltözők, főzőkonyha, étkező, szociális- és egészségügyi helyiségek találhatók majd. A kivitelezésére a beruházó közbeszerzési eljárás keretében
a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató
Zrt-vel kötött szerződést. Az iskola a
2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám
felől, a Szily-kastély üzemi bejáratán
keresztül megközelíthető 452/4 és
452/3 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú ingatlanokon valósul meg. Az
építő által vállalt kivitelezési határidő 550
munkanap, azaz ideális esetben 2022
szeptemberétől indulhat el itt a tanítás.
Forrás: Biatorbágy önkormányzata

Járási hírek

Sautanz Budakeszin
Január 18-án, egy év
kihagyás után ötödik
alkalommal
rendezte
meg Budakeszi német
önkormányzata a már
hagyományossá
vált
sváb disznóvágást, a
Sautanzot. Budakeszi
mellett
Törökbálint
és Svábhegy német
nemzetiségű, Maglód és
Pilisszentkereszt szlovák
nemzetiségű csapattal
indult a disznóságok
minél ízletesebb elkészítésére kiírt versenyen.
A legfinomabb kolbász
kategóriában
Maglód
nyert. A legfinomabb
hurkát Budakeszi készítette. A legfinomabb
étel
holtversenyben
Svábhegyé és Pilisszentkereszté lett. A legjobb
böllér címet Budakeszi
nyerte.
Hagyományőrzésben a legkiemelkedőbbnek Pilisszentkereszt csapata bizonyult. A legsokoldalúbb konyhát Svábhegy vitte. A fődíjat
a közönség szavazatai alapján Törökbálint
érdemelte ki. A díjakat dr. Győri Ottília
budakeszi polgármester és Schrotti János,

a budakeszi német önkormányzat elnöke adta át.
A rendezvényt a miniszterelnökség kiemelten
támogatta – jelentette
be köszöntőjében Tircsi
Richárd, az egyházi és
nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkárság főosztályvezetője.
Jelen volt Ritter Imre
német
nemzetiségi
országgyűlési képviselő,
Elek Sándor, Törökbálint
polgármestere,
Kreisz
László, Taksony polgármestere, ő mint zsűritag
vállalt szerepet, Markus
Czinsky,
a
süsseni
magyarok egyesületének
elnöke és az erdélyi
szász, a nagyszebeni
származású dr. Bernd
Fabricius, Németország
kései kitelepülőkért és
nemzeti kisebbségekért
felelős kormánymegbízottja. Ő a magyarországi németek országos önkormányzatának meghívására érkezett a január
19-i mányi állami ünnepségre, ahol a
II. világháború utáni kitelepítésekre
emlékeztek.

2020. I. szám

Faludisznaja
Telkiben
Február 8-án hajnali hat órakor érkezett
a telki Pajta elé az a két disznó, aminek a
feldolgozását figyelemmel kísérhették az
érdeklődők és az elkészült ételeket nem
csak kóstolhatták, de be is vásárolhattak
belőle.

Fotó: Bánkuti Ákos

Buda környéki Iránytű

Bál a katolikus közösségi ház építéséért
Év végére szerkezetkész lett
az épülő telki katolikus közösségi ház Telkiben, a Petőfi
utcában, a Kodolányi János
Közösségi Ház és Könyvtár
szomszédságában. Az idei feladat az építkezés befejezéséhez szükséges források előteremtése, melyben az egyházközség számít a telki Szent
István király templom közösségének, Telki
teljes lakóközösségének a közreműködésére is. A befejezéshez hozzájárul majd
a magyar kormány, Telki önkormány-

zata és a Székesfehérvári
Egyházmegye is.
A forrásteremtés idei első
lépése a február 22-ére tervezett egyházközségi bál a
Kodolányi János Közösségi
Házban. Belépőket a vasárnap 9.15-kor kezdődő telki szentmisék
után, illetve a Kodolányi János Közösségi
Ház és Könyvtárban lehet vásárolni, felnőtteknek 3000, diákoknak 1000 forintos
áron, a támogatói jegy 5000 Ft.

telki.hu

Tök, ahogy én látom

felvétel beküldését a muvhaztok@
gmail.com címre a név, életkor és a kép
címének megjelölésével. Eredményt
a Falukarácsonyon hirdetnek, ahol a
díjazottak értékes tárgynyereményeket
vehetnek át.
Beadási határidők:
téli fotók: 2020. március 31.
tavaszi fotók: 2020. június 30.
nyári fotók. 2020. szeptember 30.
őszi fotók. 2020. november 30.  tok.hu

Ezzel a címmel hirdet fotópályázatot
Tök önkormányzata a település épített
és természeti értékeinek bemutatására.
A beküldött fotók közül a legjobbakat
időszaki és állandó kiállításon mutatják
be.
Felnőtt (16 év felett) és gyermek
(7-16 éves korig) kategóriában várják
a személyenként és évszakonként 1-20

Okos zebra készül a Pátyolgató óvoda előtt
A Generali a Biztonságért Alapítvány közlekedés-biztonsági pályázatot hirdetett tavaly
ősszel, melyen Páty önkormányzata 50%-os támogatást nyert a Rákóczi úti Pátyolgató
óvoda előtt intelligens gyalogátkelő kialakítására. A kivitelezés határideje 2020. május
31. A Safecross Okos Zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok
figyelmét, a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A rendszer akkor lép
működésbe, amikor a zebrát megközelíti a gyalogos.
paty.hu

Tíz órakor fogyasztható állapotba került
a forralt bor, meleg tea várta a gyermekeket. Az üres hassal érkezők pedig friss
kenyérrel és savanyúsággal kísért pácolt
tarjasülttel indíthatták a napot. Délben
megkezdődött a toros káposzta kiporciózása, majd két óra körül elkezdték sütni
a kolbászt, a véres és a májas hurkát.
Az ételek egységesen adagonként 500
Ft-ba, az italok 200 Ft-ba kerültek.
A bevételből a nyersanyagok költségét
fedezte az önkormányzat.
A gyerekeket a Kodolányi Közösségi
Ház kistermében népi kézműves játszóház
várta, ahol Telki címerét készíthették
el, s megtekinthették a Batyu Színház
Mesemalac című interaktív előadását is.

Új közterület-felügyelő
és településőr
Hegedüs Gábor személyében új közterület-felügyelő szolgál Pátyon. Hat éve
él a faluban, s korábban a Józsefvárosi
Közterület
Felügyeletnél
dolgozott
középvezetőként. Munkaidőben a +36
30 151 6923-os telefonszámon hívható,
bejelentés a kozteruletfelugyelo@paty.hu
címen tehető. Munkáját településőr,
Kerekes Katalin is segíti. Telefonja: +36
30 401 6102 
paty.hu
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„Magyarország megújulása nem képzelhető
el az épített örökség megújítása nélkül.
Abból a gazdasági fejlődésből, amelynek
pozitív következményeit ma az ország
megtapasztalhatja, kiemelkedően fontos
jelentősége van az építőiparnak és az építészetnek” - mondta köszöntőjében Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter, aki átadta a Pro Architectura
díjakat. Hangsúlyozta: a kortárs építészet
nagy alkotásokra képes, csak az elmúlt
kilenc évben megvalósult projektek közül
példaként hozta fel a Puskás Ferenc
Stadiont, a Kossuth téri projektet vagy a
Ludovika Campus létrehozását.
Idén tíz díjat adtak át, ezekhez
egy-egymillió forint összegű pénzjutalom

Bővítik
a nagykovácsi iskolát
Öt Pest megyei tankerületi központban tizenhat iskolát bővít-épít a kormány
60 milliárd forintból - jelentette be az
emberi erőforrások minisztere november
21-én Budapesten. Kásler Miklós közölte:
a Nemzeti Köznevelési és Infrastruktúra
Fejlesztési Program következő állomásaként négy új iskola épül, és 136 új tanteremmel bővítenek iskolákat Budapest
környéki településeken. A fejlesztés 14
ezer gyermeket érint.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős
államtitkár kiemelte: a lakosságnövekedés
Budapest agglomerációjában a legnagyobb
arányú, és a Központi Statisztikai Hivatal
előrejelzései szerint a következő évtizedekben akár 10-20 százalékos népességnövekedés is várható, ezért szeretné a
kormány növelni az iskolai férőhelyek
számát a főváros környékén. Ismertetése
szerint Veresegyházán és Dunaharasztiban
24 osztályos, Csömörön és Kistarcsán
16 osztályos új iskola épül. Emellett
Nagykovácsiban, Diósdon, Gyömrőn,
Inárcson, Dunavarsányban, Délegyházán,
Szigethalmon, Kismaroson, Sződön,
Vácdukán,
Őrbottyánban
és
Tahitótfaluban bővítik az iskolákat 8, 16,
illetve 24 tanteremmel. Maruzsa Zoltán
hozzátette: a kivitelezések - a tervezés és
a beszerzések után - várhatóan 2021-ben
kezdődhetnek el. 	
(MTI)
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és oklevél jár. Építészeti
alkotás
kategóriában
Pro Architectura díjban
részesült Furu Xénia,
Guttmann
Szabolcs
István és Wagner Péter
a kolozsvári unitárius
püspöki ház felújításáért;
Mányi István, Mányi
Dániel, Gergely László,
Kardos Gábor és Németh
Krisztina a Szépművészeti
Múzeum
felújításáért
és átalakításáért; Terdik Bálint pedig a
szobi Duna-Ipoly tanuszoda megvalósításáért. A nagykovácsi Teleki-Tisza-kastély

és környezete eredeti állapotának
visszaállításáért vehetett át díjat
Katona András, Riedel Miklós
Márton és Gyulai Attila.
Szintén elismerést kapott a
hegyvidéki Melinda úti háromlakásos épületegyüttest megvalósító Fernezelyi, Basa Iroda
Építész Kft.; Gutowski Robert,
Révai Attila, Kövér István és
Boczkó Ákos a pátyi Szent II.
János Pál pápa templomért;
Pottyondi Péter és Pottyondi
Bence az új diósgyőri stadionért; Schrammel Zoltán az
építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló
eredményeiért.
Az Építtető kategóriában
a Pallas Athéné Domus
Sapientiae Alapítvány lett
a nyertes pályázó a Régi
Budai Városháza helyreállításáért; kiemelkedő építészeti
alkotások megvalósításában
közreműködő kivitelezőként
pedig Reznicsek Zoltán kapott miniszteri
elismerést a budavári Királyi Lovarda
rekonstrukciójáért. 
(MTI)
Fotó: paty.hu

Építészek,
irodák
teljesítményét
ismerték el a Pro Architectura
díjak átadásán november 15-én az
Országházban. A nagykovácsi TelekiTisza-kastély és környezete eredeti
állapotának visszaállításáért vett át
díjat Katona András, Riedel Miklós
Márton és Gyulai Attila. Elismerést
kapott Gutowski Robert, Révai Attila,
Kövér István és Boczkó Ákos is a pátyi
Szent II. János Pál pápa templomért.

Fotó: Bánkuti Ákos

A nagykovácsi kastély és
a pátyi templom is díjat kapott

Elhunyt A kockásfülű nyúl alkotója
Életének 79. évében meghalt Richly
Zsolt Balázs Béla-, Károli Gáspár-díjas
rajzfilm-rendező, címzetes egyetemi
tanár, a budavári evangélikus gyülekezet presbitere. Televíziós sorozatok,
egész estés tévé- és mozifilmek,
gyermekprodukciók egész sora kötődik
nevéhez. Generációk nőttek fel A
kockásfülű nyúl és a Kíváncsi Fáncsi
meséin.
Richly
Zsolt
1941-ben
született
Sopronban, középiskolai tanulmányait is a
városban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus
Líceumban végezte el. 1962-ben felvételt
nyert a Magyar Iparművészeti Főiskola
díszítő festő szakára, az akkor egyszeri
alkalommal indított animációs osztály
tagjaként szerzett diplomát 1966-ban.
Diplomamunkája az Indiában című
animációs film volt, amely számos fesztiválsikert könyvelhetett el. Diplomája
megszerzése után a Pannónia Filmstúdió
munkatársa lett, ahol egészen nyugdíjba
vonulásáig, több mint huszonöt éven át
dolgozott.
Grafikusművészként is aktív alkotó
volt. A hatvanas években ifjúsági
lapoknak, magazinoknak készített illusztrációkat, majd a hetvenes és nyolcvanas
években több népszerű mesehős történetét adaptálta diára. 1981-ben adták
ki a Richly Zsolt által rajzolt A kiskakas

gyémánt félkrajcárja című mesét dián, a
Lúdas Matyi történetét hét évvel később
dolgozta fel. A Józsefvárosi Galériában
2002-ben életmű-kiállítást rendeztek
műveiből.
1987-ben kapcsolódott be a Magyar
Iparművészeti Főiskolán folyó animációs
oktatásba. A hazai animációs filmművészet
számos generációját segítette a pályára
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
animációs oktatásának meghatározó
egyénisége; az intézménynek 2008-tól
volt címzetes egyetemi tanára.
A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából Luther Márton életéről
készített tízrészes filmet, amelyet a
magyaron kívül számos egyéb nyelven
vetítettek szerte a világban. A film alapján
képregény is született. Balázs Béla-díjat
1981-ben, érdemes művészi elismerést
1986-ban kapott, 2014-ben lett kiváló
művész. 
(MTI)
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2,8 milliárdos kormánytámogatás
a premontrei iskolának
A kormány 2,8 milliárd forintos
támogatásából megújult és új ebédlőt,
tornatermet is magába foglaló épületszárnnyal bővült a Zsámbéki Keresztelő
Szent János Iskolaközpont – mondta
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára január
22-én Zsámbékon. Az iskolaközpont
jó példája az ősi és a modern sikeres
ötvözésének.

iskolákra, még mindig kicsi – mondta,
hozzáfűzve, hogy az említett intézmények
mintegy fele katolikus iskola.
Az ünnepi eseményen jelen volt Balogh
P. Piusz gödöllői premontrei apát, aki
megáldotta a létesítményt és az iskola
közösséget, valamint Kungl György intézményvezető, Fazakas Zoltán Márton
csornai premontrei apát, Fejes Rudolf
Anzelm nagyváradi premontrei apát és
Horváth László, a település polgármestere.

Soltész Miklós az új épületszárny átadásán arról beszélt,
a kormány azért is támogatja
az egyházi iskolákat, mert egy
dologban mindenképpen többet
tudnak adni a hagyományos
oktatási intézményeknél, ez
pedig az emberi belső tartalom.
Tiszta legyen a lélek – fogalmazott. Rámutatott, ha az itt
kapottakat komolyan veszik
a diákok, sokkal jobban
megállják a helyüket az
életben, munkában, családban,
házasságban és gyermeknevelésben is.
A magyar oktatásban, nevelésben résztvevőknek ma 14 százaléka tanul egyházi
fenntartású intézményekben, ami hozzávetőlegesen 220 ezer gyermeket jelent.
Ez szép aránynak tűnik, de ahhoz képest,
hogy mekkora az igény az egyházi

A középkori eredetre visszanyúló
egykori kastély, majd tanítóképző
épülete ma is állami tulajdonban van,
amelyben a premontrei rend vagyonkezelésében működik a Zsámbéki
Keresztelő Szent János Iskolaközpont.
	
(MTI/Fotó: Koszticsák Szilárd)

Szekrénymesék a tájházban

Felhívás településtörténeti archív
anyagok, fotók, viseletek, tárgyak,
személyes történetek gyűjtésére a Szent
Vendel domborműves népi lakóház új
termes kiállításának létrehozásához
az önkormányzat Kubinyi Ágoston
Programján nyert sikeres pályázat
támogatásával. Ennek köszönhetően
2020-ban a Lámpamúzeum végre új
mosdókat kap, a tájházban megnyílik
a Szekrénymesék kiállítás. A határidő
április 30.

Az eredetileg négyosztatú épület hátsó
két helyiségét 1945 tavaszán bombatalálat
érte, így az 1992-ben megnyílt tájház a
tisztaszobában és a szabadtüzű kéményes
konyhában mutatott be enteriőrkiállítást
a zsámbéki svábok jellegzetes kézzel
festett bútoraiból, használati tárgyaiból
és viseleteiből. A rá következő években
egyre több ruhás szekrényt ajánlottak fel
adományként, melyek nagy része zsámbéki
öreg házakból és padlásokról került elő,
egy darab pedig a dunamenti svábok ulmi
múzeumából került haza. Az így keletkezett gyűjtemény már nem felel meg az
enteriőrkiállítás követelményeinek, hisz öt
ruhásszekrény soha, egy sváb háztartásban
sem fordult elő.
De miért ne használhatnánk a restaurált
szekrények belsejét akár kiállítótérként is?

A gyerekek különösen szeretik, ha egy
bezárt ajtó egyszer csak megnyílik és ajtaja
mögött titkok tárulnak. A „szekrénymesék”
tematikus kiállítás anyaga fotókból, hangzó
anyagokból, vetített interjúkból, használati
tárgyakból, szöveges leírásokból és viseletekből épülne fel.
1. A
 betelepítéstől az elűzetésig: térképek,
statisztikák, levelek segítségével, és
film a szekrény egykori tulajdonosával,
leszármazottaival.
2. Átmeneti rítusok: a születés, elsőáldozás, házasság és halál szokásvilága.
3. Jeles napok: Szent Vendel napja,
karácsony, farsang, húsvét, a búcsú és a
búcsújárás jellegzetes szokásai.
4. Gyermekélet
5. Bútorfestés, restaurálás: a helyi mintakincs motívumai, a szekrények belső
oldalán a családi emlékezet fontos
évszámainak történetei.

FELHÍVÁS
A kiállítás a helyi közösség bevonásával
és dr. Vass Erika néprajzos-muzeológus
(Szentendrei Skanzen) szakértői közreműködésével jönne létre. Kérek minden kedves
zsámbékit, aki kedvet érez ahhoz, hogy
részt vegyen ebben az izgalmas értékmentő
munkában, jelentkezzen a cikk végén
megadott elérhetőségek valamelyikén!
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Mesélő Zsámbék 02
Tafferner
Tamás
A
zsámbéki
Immaculata
pestis-emlékoszlop
című monográfiája Zsámbék Város
Önkormányzatának
gondozásában
Holnapy Dénes Márton, zsámbéki
plébános-építész bevezetőjével jelent
meg december első napjaiban. A kiadvány a Mesélő Zsámbék helytörténeti sorozat második kötete.
Tafferner Tamás Zsámbékon született,
jelenleg is ott él. A műemlékek iránti
szeretetét szüleitől kapta örökségbe, akik
több évtizeden át hozzáértő őrzői és
példamutató
gondozói
voltak
a
zsámbéki Öregtemplomnak. A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
építészmérnöki
karán
diplomázott
2004-ben.
Tanulmányait
2006-tól
ugyanott a műemlékvédelmi szakmérnöki
szakon folytatta. A Zsámbéki Immaculata
pestis-emlékoszlopról írt szakdolgozat e
képzés lezárásaként készült el 2009-ben.
A mű egy Zsámbéknak méltatlanul
elhanyagolt barokk pestisemlékéről, a
Szeplőtelen Szűz fogantatásának tiszteletére állított Immaculata pestis-emlékoszlopról szól, mely a Zichy-kastéllyal
szemben, a kastély előtti tér szélén áll.
E kiadvány nem titkolt célja, hogy egy
majdani helyreállítás során támpont
lehessen.
A sorozat első kötete Mészáros ÁrpádScharle Krisztina: Zsámbék központi tere
egy család emlékezetében. Mindkét írás
a Zsámbéki Közművelődési Intézet és
Könyvtár 2013-ban meghirdetett, Mesélő
Zsámbék című helytörténeti pályázatára
benyújtott kiemelkedő munka.

PÁLYÁZAT

fiataloknak (12 éves kortól)

Meséld el, Nagyi!

címmel pályázatot hirdetünk
diákoknak, fiataloknak, akik jól kezelik
a modern technikai eszközöket, mint
pl. az okostelefonokat és a felvett kép-,
illetve hangfájlokat le tudják menteni
számítógépre. Szeretnénk, ha a gyerekek
beszélgetnének a régi időkről nagyszüleikkel, dédszüleikkel, idős rokonaikkal
és a visszaemlékezéseket telefonjuk
kamerájával, hangrögzítőjével. ezeket a
felvételeket várjuk a pályázatra.
A HATÁRIDŐ ÁPRILIS 30.
Balázs Mónika Csilla intézményvezető
Zsámbéki Közművelődési Intézet és
Könyvtár | Telefon: 06 23 340 694, 06
20 665 9464
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Február 22. szombat 19 óra

Február 29. szombat 13 óra

Március 12. csütörtök 19 óra

X. SVÁBBÁL

REMETESZŐLŐSI
DISZNÓTOR

Moldvai és gyimesi

zene: Szomorer Jungs
a Széchenyi iskolában
(Budakeszi Knáb u. 60.)
Jegy: 4000 Ft
+36-30-520-6002
+36-20-519-5755

az önkormányzat udvarán.
Kemencés kolbász, toroskáposzta, almalé és töki bor
Támogatói jegy ára: 800 Ft

Február 22. szombat 19 óra

FÓRIS SZILÁRD

PÁROS BÁL

Sándor Dezső és zenekara
a töki műv. házban
Jegy: 3000 Ft, csak elővétel
+36-30-911-8017

Február 22. szombat 19 óra
NYAKAS JAZZ KLUB

Kozma Orsi (Jazz+Az) és
Csomós Feri zenekara
a zsámbéki műv. házban.

Február 23. vasárnap 9.30
TÚRA A Remete-hegyre
a nagykovácsi Tisza István térről
táv: 18 km
Túravezető: Szabó Gábor
+36-30-930-3457

Február 23. vasárnap 16 óra
ÚJRASZERELEM 3.0

házaspároknak a budakeszi
Rathauskellerben
(Fő u. 177.)

Február 23. vasárnap 17 óra
JÓTÉKONYSÁGI koncert

a Torma-családért, akiknek
az évelején leégett aházuk.
A belépés ingyenes!
a zsámbéki műv. házban.

Február 25. kedd 17.30 óra
Megemlékezés a

KOMMUNIZMUS

áldozatairól
A sátán fattya c. film
vetítése, és beszélgetés a
film készítőivel
a budakeszi műv. házban.

Február 25. kedd 18 óra
Széchenyi-esték
Köő Artúr történész:
APPONYI Albert párizsi beszéde
a Prohászka gimnáziumban.
(Budakeszi, Széchenyi u. 141.)

Február 29. szombat 19 óra
zongoraestje
a Rathauskellerben
Budakeszi, Fő u. 177.
Jegy: 1900 Ft

Február 29. szombat 19 óra
KESZI TÁNCHÁZ

Feb.27. csütörtök, 15-18 óra
VÉRADÁS

a pátyi műv. házban.

Február 28. péntek, 19 óra
FABÓK MANCSI
BÁBSZÍNHÁZA

Mikszáth Kálmán:
A fekete kakas
a zsámbéki műv. házban.

12

előadása
a Marczibányi téren.
Belépő: 2600 Ft

Március 1. vasárnap 17 óra
A KOMMUNIZMUS

áldozatainak emléknapja
a pátyi műv. házban.

Március 2. hétfő 18 óra
KÁRPÁTALJAI ÚTI
BESZÁMOLÓ

a budakeszi könyvtárban

Március 2. hétfő 18 óra
HAZAJÁRÓK – közönség-

találkozó
Kenyeres Oszkár és
Jakab Sándor
a pátyi műv. házban.

Március 2. hétfő 19 óra

a Bóbita Bábszínház
babaszínháza
Jegy: 1200 Ft
a Marczibányi téren

Március 17. kedd 16.30
KI NYER MA?

játék és muzsika
70 percben
Czigány Györggyel
A belépés díjtalan,
regisztrációs jegyváltással.
Info: +36-1-212-2820
a Marczibányi téren.

Március 17. kedd 19 óra

Március 25. 19 óra
dr. Hevesi Krsisztina
szexuálpszichológus
a budakeszi műv. házban.

Március 27. péntek 19 óra
KÉPZELT RIPORT…

musical
Belépő: 2600 Ft
a Marczibányi téren.

Március 28. szombat 19 óra
KALÁKA

Vendég: PALYA BEA
Jegy: 2500 Ft
a Marczibányi téren.

BŐ SZEKUND

Március 31. kedd 18 óra

Március 3. kedd 10 és 11 óra

Bősze Ádám estje
Jegy: 3400 Ft
a Marczibányi téren.

KALÁKA KICSIKNEK

Március 19. csütörtök 18.30

Március 5. csütörtök 18.30

Antalffy Péter történésszel
Belépő: 800/500 Ft
a Marczibányi téren.

Rágalmak Reguly Antalról
Vendég: Dr. Kubassek János
az érdi Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatója
a Prohászka gimnáziumban.

ÍZISZ és OZIRISZ

Március 22. vasárnap 11 óra

INDIAI ZENEKLUB

Jegy: 1000 Ft
a Marczibányi téren.

1,5-4 éveseknek
Jegy: 1800 Ft
a Marczibányi téren.

titokzatos történelem
Antalffy Péterrel.
Jegy 800/500 Ft
a Marczibányi téren.

Március 6. péntek 18 óra
VILÁGIMANAP

a budakeszi Kálvinteremben.
TAVASZ BABABÖRZE

Belépő: 1000 Ft
a Marczibányi téren.

A PADLÁS – musical
A SZINDRA TÁRSULAT

Március 17. kedd 10 óra

SZÜLINAP
APRAJAFALVÁN

MAKSAMÉTA
HUMORKLUB

Március 14. szombat 11 óra

KI LAKIK AZ ASZTAL
ALATT?

Március 7. szombat 9-13 óra

Február 26. szerda, 19 óra

előadása
a moldvai
csángómagyarokról
Jegy: 1200/800 Ft
a Marczibányi téren.

a budakeszi műv. házban.

Február 26. szerda, 10 óra
A Pódium Színház zenés
mesejátéka
a zsámbéki mű. házban.

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
CSOMA GERGELY

Mátyás és Kolozsvár
11.00 Elbe István:
Vándorló szobrok
14.00 Csillag Katalin:
„Erdély kolozsvári szemmel”
15.00 Szenkovics Dezső:
Erdély Európában
16.00 Nagy Péter:
Az erdélyi vallások szerepe
az identitás kialakításában
19.00 Thurzó Zoltán
zongorakoncertje
Kiállítás a Trianon utáni
Erdélyről.
A belépés díjtalan
a Marczibányi téren.

Perbálon a közösségi
házban.
Asztalfoglalás:
Horváth Annamária
06-70-519-0754

Március 7. szombat 11 óra
Fabók Mancsi Bábszínháza
a budakeszi műv. házban.

Március 7. szombat 19.30
AHÁNY HÁZ...

Nonstop impro
a Marczibányi téren.
Jegy: 1000 Ft

Március 8. vasárnap 15 óra
BANYAMOSODA

5-8 éves gyerekeknek
Jegy: 1500 Ft
a Marczibányi téren.

A KELTÁK ISTENEI

ZENEBONA VÁSÁR

Bergengóciában
családi koncert
Jegy: 1600 Ft
a Marczibányi téren.

Március 22. vasárnap 19 óra
GRADUS AD PUBLICUM

Hargitai Imre és tanítványai
gálahangversenye
Műsorvezető:
Eckhardt Gábor
zongoraművész
Jegy: 1800 Ft
Marczibányi téren.

Március 23. hétfő 19 óra
MŰVÉSZETTÖRTÉNET

a XVII. századi
Hollandiában
Előadó: MERTUS ÁGNES
művészettörténész
Jegy: 1000 Ft
a Marczibányi téren.

Március 24. kedd 9.30-19 óra
MAGYAROK HATÁROK
NÉLKÜL KOLOZSVÁR
EMLÉKEZETE

9.30 Megnyitó
10.00 Horváth Richárd:

SZÉCHENYI-ESTÉK

Március 31. kedd 19.30
LYUKASÓRA PRÓZA

Résztvevők:
Szabó T. Anna moderátor,
Dragomán György,
Schein Gábor
Jegy: 1000 Ft
a Marczibányi téren.

Április 17. péntek 18 óra
A MAGYAR KÖLTÉSZET
NAPJA

a pátyi műv. házban.

Április 24-25-26. P-Sz-V
VIII. ÉRDI NYITNIKÉK

tavaszi kiállítás és vásár
az Érd Arénában
(Velencei út 39-41.)
a Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és
Iparkamara (PMKIK)
szervezésében és finanszírozásában. A kiállítók jelentkezési határideje 2020.
március 15.
erdinyitnikek@pmkik.hu
A látogatóknak
egész napos programok,
hideg-meleg büfé
A belépés díjtalan.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

AZ IDÉN ÚJRA MEGRENDEZZÜK
A GOMBATANFOLYMOT BUDAKESZIN.
Tanfolyamunk tavaly óta több új tantárggyal bővült,
ilyenek a gyógyhatású gombák és a gombatermesztés is.
Király István Phd növényélettan professzor Úr ezeken kívül
toxicologiát és gombaélettant is fog tartani.
A fajismereti vetítéses órák tudását szokás szerint terepgyakorlatokkal bővítjük. Idén minden terepgyakorlatot én
vezetek. Az időpontjuk szombatonként 9-12 óra között
esőtől függően lesz kihirdetve tavasszal és ősszel. A terepgyakorlatokra családot térítésmentesen lehet hozni.
Az órák csütörtökönként, este 18-20 óráig lesznek
megtartva. A helyszín még tárgyalás alatt.
Minimális jelentkezési létszám 20 fő.
A tanfolyam ára nem változott. Továbbra is 25.000 Ft
Aki szeretné elmélyíteni tudását, bővíteni ismereteit,
szeretettel várjuk!
Jelentkezés emailben és telefonon lehetséges.
taltoskonyvek@t-online.hu
06-20-535-21-66
Jelentkezés esetén kérünk email címet és telefonszámot
megjelölni.
Beiratkozás április 2-án lesz, 17.30 és 18 óra között.

Gábor Emese gombavizsgáló szakellenőr

• AUTÓSZERELŐ és AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ munkatársakat
keres a budakeszi Opel Márkaszerviz. Jelentkezés
személyesen: Budaörsi köz 2., írásban: info@interatkft.hu,
vagy telefonon: +36-23-451-749.
• INTÉZMÉNYVEZETŐT keres a HÍD Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat (Budakeszi, Erdő u. 83.) határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.
A vezetői megbízás öt évre szól. Pályazati határidő: 2020.
március 16. Elbírálás: 2020. március 31. A munkakör az
elbírálást követően azonnal betölthető.
• KÖNYVTÁROST keres a budakeszi Nagy Gáspár Városi
Könyvtár elsősorban szerzeményező és feldolgozó
munkakörbe. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Info
nyitva tartási időben a könyvtárban? Fő u. 108. T: 06-23-451136, ngvk@ella.hu
• KÖNYVELŐKET keres Budakeszi könyvelőiroda
részmunkaidőben és teljes munkaidőben egyaránt. Jelentkezés
önéletrajzzal és fizetési igény megjelölésével: vand.info.kft@
gmail.com.
• ÓVÓNŐKET keres a nagykovácsi Kispatak óvoda teljes
munkaidős, határozatlan idejű munkaviszonyban. A pályázati
határidő: 2020. március 27. Nyugdíjas óvodapedagógust s
felvennének délutáni műszakra megbízási szerződéssel, heti 14
órában. jelentkezés Szabó Orsolya intézményvezetőnél: +3620-369-2096.
• TERÜLETI VÉDŐNŐT keres Budaörs önkormányzata
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. Pályázati
határidő: 2020. február 29. A munkakör 2020. április 1-től
tölthető be. Info: Kövesdi Gabriella Szociális és Egészségügyi
irodavezető: +36-23-447-935
• KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐT (Budakeszi, Fő u. 179.) keres
középfokú végzettséggel a Buda környéki közterületfelügyelet határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban,
teljes munkaidőben Budakeszin. Pályázati határidő: 2020.
április 6. Elbírálás: 2020. április 15. Info: Uzsoki Gábor
intézményvezető: +36-23-535-710/0/108.

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

A Telki Kultúra Közhasznú Egyesület a 2020-as Nemzeti
Összetartozás Évére készülve látványos falinaptárt készített
testvértelepülése, Gyimesbükk üzenetével, mely nem csak az
ezeréves határon fekvő Gyimesbükk csodálatos képeit varázsolja
elénk, hanem a Gyimesi-szorosban álló Hit Kapujának és
Megmaradásunk Oszlopainak üzenetét is tolmácsolja, Márton
Áron, Erdély püspöke gondolataival. Minden naptár megvásárlásával 2000 Ft-tal lehet hozzájárulni a gyimesbükki
magyar oktatás támogatásához. Részletek, árak, megrendelés
és szállítási információk a https://falinaptar2020gyimesbukk.
webnode.hu/ honlapon, vagy https://www.facebook.com/
maradjonmagyargyimesbukk/.

Dolgozzon otthonában!

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

• PALACKOS PB-GÁZ ingyenes
házhoz szállítással.
Elõrendelés: 06-20-922-0263
• CSALÁDOKHOZ AJÁNLUNK
megbízható, munkájukra
igényes idősgondozókat,
takarítónőket, bébiszittereket,
igény szerint, akár bentlakással
is. Empátia Iroda.
Tel.: 06-70-380-5650,
06-20-465-8458

•TEHERFUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS
1,5 T-IG Tel.: 06-20-922-0263
• MATEMATIKA-FIZIKA tanár
vállal korrepetálást, középiskolába és érettségire való
felkészítést, valamint magántanulók és egyetemisták
vizsgára való felkészítését.
Tel.: 06-20-972-4939

• HÛTÕGÉPSZERVÍZ – hûtõgé
pek, fagyasztók javítása garan
ciával, hétvégén is. Nyugdíja
• ANGOL és OROSZ oktatás,
soknak kedvezmény.
korrepetálás iskolásoknak,
felkészítés érettségire és közép- Akciós lakásklíma szerelés.
fokú nyelvvizsgára.
Tel.: 06-20-467-7693
FORDÍTÁSOK készítése.
Tel.: 06-23-453-217, Budakeszi • KUTYAKOZMETIKUS 16 éves
szakmai, kiállítói, tenyésztõi
• VÉRVÉTEL LAKÁSÁN! Teljes
gyakorlattal vállalja az Ön
körű szolgáltatás! Időpontotthonában kutyája teljes körû
kérés, vérvétel…!
kozmetikáját.
Kiszállási díj: 4500 Ft.
Tel.: 06-23-450-866,
Tel.: 06-20-423-9708
06-20-9735-090
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A hirdetések tartalmáért és a szolgáltatások minőségéért a kiadó felelősséget nem vállal.

Kedves régi gombatanfolyamos
hallgatók, új érdeklődők!

Az álláshirdetéseket INGYEN jelentetjük meg.
Kérem, hogy hirdetéseiket március 16-ig juttassák el hozzánk!
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Magánorvosi klinika nyílik Budakeszin
A Budakeszi Medical Orvosközpont elsősorban a budakeszi
régió, a Zsámbéki-medence és a budai kerületek lakosainak
biztosít magas szintű, hiánypótló magánorvosi ellátást.
A szakorvosi rendeléseken való részvételért fizetni kell, de
a betegek beutaló és várólista nélkül vehetik azt igénybe.
A páciensek teljes körű ellátására törekedve az orvosközpontban igénybe nem vehető terápiás és diagnosztikai
szolgáltatások elérése érdekében kapcsolatban
állnak a speciális szakellátást végző centrumokkal, hogy szükség esetén azt itt
kezelt betegek várólista nélkül juthassanak megfelelő, az állami egészségügyben nem vagy csak körülményesen
elérhető
szakellátáshoz.
A cél a betegek teljes gyógyulása,
melyhez minden szakmai támogatást
igyekeznek megadni.

A minél szélesebb körű ellátás érdekében a szolgáltatások
folyamatosan bővülnek. A belgyógyászat, bőrgyógyászat,
kozmetológia, endokrinológia, gyógytorna, gyógymasszázs,
homeopátia, lézerterápia, labordiagnosztika, nőgyógyászat, sebészet, proktológia és ultrahang mellett komplex
kardiológiai rendelés is indul, ahol szívultrahang, 24 órás
vérnyomásmérés, 24 órás EKG is igénybe vehető. Lesz
szülésre felkészítő tanfolyam, pszichológiai és családterápiás kurzusok, egyénileg vagy csoportosan.
Foglalkozásegészségügyi ellátás cégeknek,
szűrővizsgálatok cégeknek és családoknak is.

Az intézményben rendelő, magasan
képzett szakorvosok több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek mind a kórházi, mind a
magánegészségügyi ellátásban. A betegek teljes
körű orvosi szakértelmet kapnak kórházi kezelésekhez, műtétekhez, képalkotó diagnosztikához.
A leleteket rövid határidővel, elektronikus levelezési útján is
eljuttatják, így amennyiben az nem igényel konzultációt, nem
szükséges újból érte menni.

A buszpályaudvar közelsége miatt kiváló
tömegközlekedés és saját ingyenes belső
udvari parkoló teszi kényelmesebbé a klinika
megközelítését a rendelésekre érkezőknek.

A klinikán több nyelven beszélő orvosok
rendelnek, így az egészségügyi ellátást
német, angol, spanyol és olasz nyelven értő
külföldiek is zökkenőmentesen igénybe
vehetik.

Budakeszi Medical Orvosközpont, Fő u. 247.
Tel. +36-30-216-0090

Hirdetés a hátsó borítón!
(x)

Játékosítás az oktatásban:
Tréning a duális képzésben
részt vevő mentorok számára
A felgyorsult és folyamatosan változó gazdasági és társadalmi környezet
állandó kihívást jelent mind a munkáltatóknak, mind a képzési intézményeknek. A munkaadók olyan munkatársakat szeretnének alkalmazni, akik
széles körű elméleti tudással és naprakész iparági tudással rendelkeznek.
A duális képzés bevezetése ezt a problémát próbálja megoldani, a munka
alapú tanulást helyezi az előtérbe. Nagyon fontos ebben a folyamatban a
cégeknél dolgozó mentor személye, mivel egyfajta hídként vállal összekötő
szerepet az iskola és a munkahely világa között.
A mentorok számára készítettünk továbbképzési anyagot, amelyben központi szerepet tölt be a játékosítás. A konferencia keretében a
projekt eredményei kerülnek bemutatásra, ismertetve a gyakorlati aspektusait, valamint a résztvevők előadást hallgathatnak a szakképzés
változásairól, illetve bemutatjuk a Z generációs tapasztalatokat is.
A konferencia 2020. március 27-én lesz Budapesten, a Benczúr Hotelben (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)
Részletes programért kattintson: https://www.facebook.com/demetra.project/ és http://demetraproject.eu/hu/news
A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékot kérjük mielőbb jelezzék andrea.kovesd@trebag.hu email címen.
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Nőgyógyászat
• Budapest XIII. kerület: +36 20 264 2199
• Szentendre: +36 20 424 7960
• Budakeszi: +36 20 952 5228

www.binobruno.com

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

Hús- Hentesáru
és Vegyeskereskedés

¡

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

Kórósi Miklós vegytisztító
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!

2071 Páty, Kovács Imre utca 7.
– a Telki útról az első utca balra

Kézmíves házi füstölt termékek
családias környezetben

HÚSVÉTI BÁRÁNYRENDELÉST FELVESZÜNK!

HÚSVÉTI SONKAVÁSÁR!

- Tőkehús
- Baromfi
- Házi zsír
- Friss tepertő
- Disznósajt
- Tepertőkrém
- Szalámik,
felvágottak

ítóba
Vízlágy ta
t
le
b
sót a

Hús- Hentesárú
és Vegyeskereskedés

k
25kg/zsá
t
F
0
0
.1
2

Nyitva tartás: K, Sz, Cs, P: 7-18 Szo 7-13 H, V: zárva

0623/343-324
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Budakeszi
látnivalók

sehenswürdigkeiten
sights

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 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.

Térképm elléklett el,

nyelven!
útvonalt ervekkel , három

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) és a Kiskápolna Könyvesboltban (Fő tér 6.).

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 történetekkel 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 ajánlásával 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 eseményeit 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 6.) és a Magyar Menedék Könyvesházban.

