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Első nap az ismerkedési játékok, a bemelegítő-
kapcsolatteremtő gyakorlatok és a csoportalakítások 
biztosították a jó hangulatot. Ezt követően a gyere-
kek irodalmi- és kulturális tevékenységeken vettek 
részt.  Az irodalmi vetélkedő és drámajáték során 
feldolgozásra került két Ady-novella (Muskétás ta-
nár úr, A három Muskétás-leány). Egy néhány perces 
bemutatóban megismerhették a gyerekek az iskola 
múltját és fejlődését, valamint Szilágylompért és Ady 
Endre kapcsolatát. Vetítésre került a fent említett 
novellák alapján készült Héjanász a hepehupán című 
film. Mivel a forgatás helyszíne Szilágylompért volt, 
ezért a jelenlévők egy irodalmi sétán vettek részt. 
Ennek keretében megismerhették a filmforgatás 
helyszíneit, valamint a település nevezetességeit: a 
Séra-kúriát, azaz Ady Endre nagynénjének otthonát, 
melynek kertjében a költő verseket írt; a református 
templom kazettás mennyezetét; a templomkertben 
lévő Ady-szobrot és a temetőkertet. A filmben sze-
replő statiszták szilágylompérti diákok, akik a forga-
tás ideje alatt működő Kéknefelejcs néptánccsoport 
tagjai voltak. A nap kulturális-zenés programmal zá-
rult. A résztvevők megtanulták Ady Endre Adja meg 
az Isten című versének megzenésített változatát, tán-
cház keretében egy csapattá formálódott a két tele-
pülés gyerekserege. 

A második napra tervezett túra úti célja a 
Magura-hegy volt. A több kilométeres útvonalat a 
gyerekek kerékpárral tették meg.  A festői szépségű 
táj adott helyet a kézműves tevékenységek lebonyo-
lításának.  A jelenlévők kisebb csoportokban, pár-
huzamosan pólókat festettek, gipszet öntöttek és 
gyöngyöt fűztek. A nap második felében népdalokat 
tanultak. Testmozgásra is sor került különféle sport-
tevékenységeken: futball, asztali tenisz, labdajátékok. 

 Harmadik nap a tevékenységek ideje alatt 
készített fotókból egy összeállítást tekinthettek meg. 
A mozgásigény kielégítése végett újra sporttevékeny-
ségek következtek. Végül a gyerekek összegzéskép-
pen megírták kilépőkártyáikat, melyeken röviden 
megfogalmazták tapasztalataikat, s mindazt, amit e 
közös program nyújtott számukra. Ezekből egyértel-
műen kiderült, hogy a résztvevők pozitív élmények-
kel gazdagodtak. Emellett fejlődött természet iránti 
szeretetük, szépérzékük, erősödött a hagyománya-
ink, értékeink iránti tiszteletük, magyarságtudatuk.

A tevékenységek anyagi feltételeinek nagy ré-
szét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította, de 
köszönet illeti a Sarmasági Polgármesteri Hivatalt, az 
Elisabeth Panziót és a Magura Vendégházat is a ren-
dezvény támogatásáért. 

Sólyom Tünde

Csapatban jó!
A kultúra és a közösség fontosságát alapul véve a szilágylompérti és a kalotaszentkirályi 
gyerekek egy tevékenységsorozat keretén belül egy csapattá formálódtak.
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A növekvő gyermeklétszám és az igény 
arra ösztönözte a helyi önkormányzatok 
képviselőit, hogy akár országos, akár 
magyarországi támogatások révén 
bölcsődéket építsenek azokon a 
településeken, ahol hiány volt e téren. 
Ami a magyar községeket érinti, bölcsőde 
épült Sarmaságon, és Szilágyperecsenben 
bölcsődévé alakítják a tanoda épületét. 
Zilahon pedig az ősszel nyitották meg a 
magyar kormány támogatásával létrejött 
óvodát és bölcsődét. 

Az országra jellemző bölcsődehiány a Szilágyságban 
is tapasztalható, a megyében az elmúlt években mindös-
sze egy, a 75-80 férőhelyes zilahi Voinicel bölcsőde mű-
ködött. Tavaly szeptember 20-án Zilahon átadták a ma-
gyar kormány támogatásával készült Dávid Keresztyén 
Óvoda és Bölcsődét, amelyben egy bölcsődei és három 
óvodai csoport van, közel 100 gyermeknek adva lehető-
séget ezáltal a növekedésre és tanulásra.

Dombi Attila, Sarmaság polgármestere a Maszolnak 
elmondta, a községben egyre többen alapítanak csalá-
dot, vállalnak gyermeket, rájuk gondolva kezdték el a 
családbarát programot, ezen belül a bölcsőde építését 
2019-ben, ami 60 kisgyerek számára biztosít majd jó 
feltételeket, ha a szülő vissza akar térni a munkahelyé-
re. ,,Bízom benne, hogy ezzel, és az óvodák felújítá-
sával még vonzóbbá válik Sarmaság, s még többen 
tervezik itt, ebben a csodálatos környezetben a jö-
vőjüket” – hangsúlyozta a polgármester.

Zilahon, a Meszes negyedben 2019 októberében 
egy négycsoportos, 55 gyereket foglalkoztató hosszított 
programú napközi és bölcsőde építéséről döntöttek, az 
épület már elkészült, a munkások a külső munkálatokat 

végzik, ezt követően az udvarrendezéshez, játszótér ki-
alakításához kezdenek.

A tervek szerint 28 személyt foglalkoztatnak majd az 
új épületben, három csoportban tizenöt 2-3 éves gyer-
mek, egy csoportban tíz 1-2 év közötti gyermek lesz.

A projektet európai forrásokból fi nanszírozzák a 
Regionális Operatív Program keretében.

,,Ez a beruházás hozzájárul az oktatási infrastruk-
túra fejlesztéséhez, és támogatja a szülők munkaerő-
piaci részvételét. A beruházás összértéke közel ötmil-
lió lej, ebből közel hárommillió lej helyi hozzájárulás. 
Fontosnak tartjuk azon gyermekek ellátását, akiknek 
szülei még a gyes alatt visszatérnének dolgozni. Sok 
szülő jelezte, hogy ismét munkába állna, de nincs, akire 
hagynia gyermekét, mert a nagyszülők szintén dolgoz-
nak, vagy más településen laknak, dadát fogadni pedig 
szinte lehetetlen. Olyan megoldást kellett találnunk, ami 
a gyermek fejlődését és biztonságát garantálja, ezért a 
jövőben bölcsődéket és hosszított programú óvodákat 
fogunk működtetni” – mondta Fazakas Miklós, Zilah 
alpolgármestere, aki hozzátette, a tavaly helyi költség-
vetésből olyan fi atal családokat támogattak, akiknek 
a gyerekei nem járnak bölcsődébe vagy óvodába, és a 
szülők dadát alkalmaztak gyermekeik mellé.

Kulcsár Mária Forrás: Maszol.ro

Sorra nyílnak az új bölcsődék Szilágyságban

Közzétették július 9-én az érettségi óvások elbírálása 
utáni, végleges eredményeit, miszerint az idei érettségin 
részt vevők 69,8 százalékának sikerült a vizsgája.

A sikeres vizsga feltétele a 6-os átlag, illetve a legalább 
5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból.

Az óvások elbírálása előtti eredmények alapján orszá-
gos szinten 67,8 százalékos volt az átmenési arány, ami 
mintegy 5 százalékkal jobb a tavaly jegyzettnél.

Az eredményeket ezúttal is név nélkül közölték, a diá-
kok kódjaik beírásával nézhetik meg a jegyeket. Több mint 
56 ezer dolgozatot javítottak újra. 

A végleges eredmények szerint az idei érettségin részt 
vevők 69,8 százalékának sikerült a vizsgája, közölte Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter.

A tárcavezető sajtótájékoztatóján elmondta, az újraja-
vítás után 2467 vizsgázó kapott még átmenőjegyet, így 88 
587-re nőtt azoknak a száma, akik elérték a legalább 6-os 
átlagot. Az óvások elbírálása előtti eredmények alapján or-

szágos szinten 67,8 százalékos volt az átmenési arány.
Cîmpeanu rámutatott, a csaknem 70 százalékos sike-

rességi arány a legjobb az elmúlt tíz év viszonylatában, le-
számítva a 2017-es esztendő eredményeit. 

Idén országszerte csaknem 56 ezer óvást nyújtottak be 
a vizsgázók (a tavaly jegyzett 63 ezerhez képest), és mint-
egy 53 ezer dolgozat esetében változott a jegy. Ennek okait 
alaposan meg kell vizsgálni, mondta a miniszter, aki szerint 
az esetek kétharmadában felfelé, egyharmadában lefelé 
módosult az osztályzat az újrajavítás nyomán. 

Forrás: Maszol.ro 
Szilágy megye Idén is a zilahi Silvania Főgimnázium tel-

jesített a legjobban a megyében, amely országos szinten is 
abszolút topban van. A kéttannyelvű középiskola magyar-
ból is érettségizőinek az átmenési aránya 93%, míg a me-
gyében ugyanez az arány csak 61%. A legmagasabb érdem-
jegyet ugyanakkor a Simion Bărnuţiu Főgimnázium egyik 
tizenkettedikese kapta: 9,42-őt.         Forrás: Transindex.ro

Közzétették az érettségi végleges eredményeit
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Huszadik alkalommal 
rendezik meg az idén a 
Partiumi Magyar Napokat. 
Az elmúlt két évtizedben 
a PMN egyet jelentett a 
minőségi, magas kulturális 
színvonalú szórakoztatással 
a szatmári és a tágabb 
értelemben vett régióban. 
A szervező csapat tavaly, 
a koronavírus-járványos 
évben, az online térben 
megvalósuló előadásokra 
és koncertekre fektette 
a hangsúlyt. 2021-ben 
azonban, az események 
visszaköltöznek a már jól 
ismert helyszínekre, ahol kicsi és nagy, idős 
és fi atal egyaránt megtalálja majd a számára 
izgalmas és szórakoztató programokat.

„Természetesen minden rendezvény az éppen érvény-
ben lévő járványügyi szabályok teljes betartásával fog 
zajlani, ennek ellenére bízunk benne, hogy az év egyik 
legjobban várt ünnepén minél nagyobb létszámban vehet-
nek részt a partiumiak. Amennyiben az aktuális előírások 
megkövetelik, korlátozni fogjuk a résztvevők számát az 
eseményeinken, zárt térben pedig megköveteljük a távol-
ságtartást és a maszkviselést” – hangsúlyozta Szőcs Péter, 
a szervező Identitás Alapítvány elnöke.

„2020-ban az internet lehetőségeit maximálisan kihasz-
nálva, rendhagyó formában szerveztük meg a Partiumi 
Magyar Napokat, így a koronavírus-járvány ellenére sem 
szakadt meg a hagyomány. Ez azt jelenti, hogy az idei év-
ben a PMN immár jubileumi, huszadik kiadásához érkezik. 
Célunk e kerek évfordulón sem változott: szeretnénk to-
vábbra is olyan minőségi szórakozási lehetőséget nyújtani, 
melyben mind a kulturális és népművészeti programok 
iránt érdeklődők, mind az izgalmas, modernebb élmények-
re vágyók megtalálhatják a kedvencüket” – nyilatkozta 
Barta Zoltán főszervező.

Ismert előadók, hagyományos helyszínek
A XX. Partiumi Magyar Napok idén is augusztusban, 

pontosabban augusztus 18. és 22. között fog zajlani. Az 
események már hagyományosnak mondható fő helyszíne a 
Kossuth-kert lesz, ahol megtelnek majd a sétányok a helyi 
kézművesekkel, és visszatér a 2019-ben újragondolt, még 
hangulatosabbá varázsolt Borudvar is.

A Kossuth-kerti rendezvényeken nagy hangsúlyt kap-
nak a Szatmári Termék védjegyhez tartozó árucikkek. „A 

védjegy létrehozását a 2019-es PMN-en jelentettük be, 
most pedig nagy öröm számunkra, hogy két év elteltével 
már számos vállalkozás és gazdálkodó csatlakozott hoz-
zánk. Most ez újra egy jó lehetőség lesz számukra, hogy 
megmutassák magukat és kitűnő termékeiket” – mondta 
Simon Dalma a Szatmári Termék védjegy képviseletében.

Nem maradnak el ugyanakkor a sportprogramok és a 
különféle versenyek sem, melyeken nem csak a gyerekek, 
de a felnőttek is összemérhetik tudásukat. A kulturális 
programok kedvelői is gazdag kínálatból válogathatnak. A 
Szent István Kör idén 30 éves, ezt a jubileumot történelmi 
fi lmek vetítésével és előadásokkal ünneplik meg. Lesznek 
komolyzenei koncertek a szatmári fi lharmonikusok köz-
reműködésével, valamint folytatódik a szatmári kötődésű 
képzőművészek kiállításainak sorozata is.

A PMN eseményeinek másik helyszíne a Tűzoltótorony 
melletti dr. Fátyol Rudolf park lesz, ahol csütörtök és pén-
tek délelőtt bábelőadásokkal készülnek a legkisebbeknek, 
este pedig a Partiumi Filmélmények keretében szabadtéri 
fi lmvetítésre várják a felnőtteket. A programok közül nem 
hiányoznak majd a mindenki által várt koncertek sem.

„A koncertprogram összeállításában nagy fi gyelmet for-
dítottunk arra, hogy az ismert zenekarok mellett helyi elő-
adók is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. A külföldi 
meghívottak közül – hogy csak párat említsek –velünk lesz 
a Kowalsky meg a Vega, az Intim Torna Illegál, a rendezvé-
nyek sorát pedig Zorán koronázza meg egy nagyszerűnek 
ígérkező záró koncerttel” – mondta Kovács Zsolt, a PMN 
koncertjeinek felelőse.

A szervezők szerint az idei Partiumi Magyar Napok szá-
mos olyan meglepetést is tartogat még a szatmáriak szá-
mára, melyről most nem esett szó, épp ezért mindazoknak, 
akik első kézből szeretnének értesülni a legfrissebb újdon-
ságokról, azt ajánlják, kövessék az esemény Facebook-ol-
dalát. https://www.facebook.com/partiuminapok/ .

A 20. évét ünnepli idén a Partiumi Magyar 
Napok rendezvénysorozat
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Az Eurotrans Alapítvány munkatársai a hono-
sítási eljárás ügyintézésében nyújtanak segítséget. Az 
ügyintézés költségmentes, amely magába foglalja az 
iratok díjmentes fordítását. A segítségnyújtás a ma-
gyar állampolgársági dosszié összeállításából áll, tehát 
az igénylő személyeknek csak az eredeti okiratokat kell 
felmutatniuk, ezekről az Eurotrans Alapítvány munka-
társai készítenek fénymásolatot.

Azok a személyek, akik már magyar állampol-
gárok az Eurotrans Alapítványhoz fordulhatnak, ha 
szeretnének:

•  házasságot, újszülött gyermeket vagy halálese-
tet anyakönyveztetni;

• anyasági támogatást és babakötvényt igényelni;
• kérelmet benyújtani hadigondozotti támogatásra
• útlevelet kérelmezni.

Az egyszerűsített honosítási kérelmet benyújt-
hatja, aki a következő feltételeknek megfelel:

• maga vagy felmenője magyar állampolgár volt 
vagy valószínűsíti magyarországi származá-
sát (1921.07.26 előtt, illetve 1940.08.30 és 
1945.01.20 között),

• magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet át-
vevő szerv ellenőrzi),

• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és bün-
tetőeljárás nincs ellene folyamatban (erről ele-
gendő a nyilatkozat),

• az a nem magyar állampolgár, aki magyar állam-
polgárral legalább tíz éve érvényes házasságban 
él, vagy öt éve él házasságban és közös gyerme-
kük született (feltéve, hogy büntetlen előéletű 
és nyelvtudását igazolja). Az öt vagy tíz év meg-
léte a házasság, és nem a magyar állampolgár-
ság tekintetében elvárás, elegendő, ha a kére-
lem benyújtásakor már magyar állampolgár a 
házastárs.

Benyújtandó okiratok:
•  a kérelmező személyazonosító igazolványa
•  a kérelmező születési anyakönyvi kivonata
•  a kérelmező szüleinek házassági levele (ha 

az nincs meg, akkor kell a születési anya-
könyvi kivonatuk)

•  a felmenő vagy a kérelmező magyar állam-
pol gár  ságát igazoló okiratok valamelyike: 
születési anyakönyvi kivonat, házassági anya-
könyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, egy-
kori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/
visszahonosítási okirat.

•  a kérelmező családi állapotát igazoló okira-
ta: házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló 
dokumentum, halotti anyakönyvi kivonat (ter-
mészetesen még hajadon/nőtlen kérelmezők-
nek erről nem kell igazolást hozniuk)

•  kiskorúak születési anyakönyvi kivonata; 
amennyiben csak az egyik szülő kérelmezi a ho-
nosítását, akkor szükséges egy beleegyező nyi-
latkozat is a másik szülőtől

•  állampolgársági kérelem (kitöltik az 
Eurotrans Alapítvány munkatársai)

•  saját kézzel írt önéletrajz (adnak erre mintát 
az Eurotrans Alapítvány munkatársai)

•  magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelme-
zőnek a lakcímkártya felmutatása is szükséges.

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a 
családi kapcsolat, azaz a leszármazási lánc végig kö-
vethető legyen.

Hadigondozásra jogosult az a magyar állam-
polgár, aki a II. Világháborúban (1938.11.02 és 1945. 
05.09 között):

•  katonai szolgálat; kötelező katonai előképzés; lé-
gitámadás és hadművelet; visszamaradt robba-
nóanyag felrobbanása során vagy következtében 
testi épségének vagy egészségének károsodása 
folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, 

•  továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, 
hadi árva ként, hadigondozott családtagként, 
volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként vagy 
volt hadigondozott családtagként kell gondo-
zásba venni. 

Az anyasági támogatás és babakötvény igénylé-
séhez a szülők személyazonosító igazolványa, keresztle-
vele, házassági levele, honosítási okirata, lakcímkártyá-
ja, a kisbaba keresztlevele és konzuli napra egy bank-
számlaszám szükséges anyuka nevére.

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9-től 15 órá-
ig, illetve pénteken 9-13 óra között lehet a 0260-
661685 telefonszámon.

Az Eurotrans Alapítvány a magyar állampolgár-
sági dosszié összeállításához ügyintézést és tájékoz-
tatást tart: Sarmaságon, július 13-án, 10-12 óra kö-
zött a Kultúrközpontban (Falu-ház, Hársfa utca 72/a). 
Ügyintézéskor a belterekbe csak maszkot viselő sze-
mély léphet be, kötelező a kézfertőtlenítés és a távol-
ságtartás (2 méter). Egyszerre lehetőleg csak 1, maxi-
mum 2 ügyfél legyen benn a kiszállás helyén, a vára-
kozás kint történjen, betartva az előírt távolságot.

Egyszerűsített honosítás INGYENESEN Szilágy megyében
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Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?
• A magyar állampolgárságú gyermek külföldön 

történt születésének hazai anyakönyvezése.

Ki kérheti? Meddig?  
•  Magyarország területén kívül született és ott élő 

magyar állampolgárságú, Magyarországon anya-
könyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefo-
gadó szülője vagy gyámja.

•  Ha csak az apuka magyar állampolgár, akkor is 
kérhetik a támogatást. 

•  Az anyasági támogatást a születéstől számított 6 
hónapon belül kell kérni. 

•  A babakötvényt (életkezdési támogatás) - ellen-
tétben az anyasági támogatással - 6 hónapos kor 
után is lehet kérni, abban az esetben, ha a gyerek 
2017. június 30. napja után született. 

• A támogatással kapcsolatban a Magyar Állam-
kincstár Központja dönt, küld a döntésről ér-
tesítést a szülőknek. (Sem a konzulátus, sem 
az Eurotrans nem tehet arról, ha elutasítják a 
kérelmet).

Mennyi összegű a támogatás? Mikor utalják a 
pénzt?

•  Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, mely-
nek gyermekenkénti összege 64 125 forint, iker-
gyermekek esetén 85 500 forint. A pénzt az anya 
bankszámlájára utalják. (Nem fogadják el a CEC 
Bank-os bankszámlát). 

• A pénzt a postán megkapott értesítés után kell 
várni, a pontos idejét nem tudjuk!

• A babakötvényre (életkezdési támogatás) je-
lenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatás 
jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek 
részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A 
számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek 
nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár éven-
ként növeli az infl ációval (éves átlagos fogyasz-
tói árindex százalékos mértékével) megegyező 
mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott 
megtakarításról a 18. élet évét betöltött gyermek 
rendelkezhet.  

Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott 
összege át tehető Start-számlára, így lehet pluszban pénzt 
tenni a számlára. Start számlát csak Magyarországon, a 
Magyar Államkincstárnál lehet nyitni!!

Az anyasági támogatáshoz és babakötvény igény-
léséhez szükséges papírok: a szülők személyazonosító 
igazolványa, a keresztleveleik (román és ha megvan a ma-
gyar is), házassági levél (román és ha megvan a magyar is), 
honosítási okirata, lakcímkártyáik, a kisbaba keresztlevele 

és konzuli napra egy bankszámlaszám anyuka nevére ere-
detben pecséttel és aláírással.

Az anyasági támogatás és babakötvény (életkez-
dési támogatás) egy formanyomtatványon van. Ahol 
a gyerek több mint 6 hónapos, neki csak babaköt-
vényt töltünk ki.  

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9-től 15 óráig, il-
letve pénteken 9-13 óra között lehet a 0260-661685 
telefonszámon, valamint személyesen Zilahon a Kos-
suth Lajos utca 33. szám alatt.
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A látvány impozáns, az 
áthaladóknak talán mégsem 
tűnik fel, hogy milyen mérnöki és 
építészeti – a művészi jelző sem 
túlzás – színfalak között kezdik 
el vagy fejezik be mindennapi, 
rutinszerű utazásaikat. Budapest 
vasúti pályaudvarai kétségkívül 
a XIX. század építészeti remekei. 
A Nyugati pályaudvar építési 
munkálatait Gustave Eiffel vállalata 
vezényelte, a Keleti pályaudvaron 
kiváló művészek – mint Stróbl Alajos 
vagy Than Mór – alkotásait tekinthetjük meg, 
de a Déli pályaudvar újratervezőjét, Kővári 
Györgyöt is Ybl-díjjal tüntették ki.

A Nyugati pályaudvar
Az Eiffel vállalat remeke
A Nyugati pályaudvar főépületét az 1846. július 15-én 

megnyitott Pesti indóház helyén építtette fel a társaság új 
tulajdonosa, az Osztrák Államvasút Társaság. A historizáló 
stílusú épület programterveit a társaság mérnöke, August 
de Serres készítette. Az építési munkák fővállalkozója a 
Gustave Eiffel által alapított Compagnie de Eiffel et Cie 
volt. A legjelentősebb alvállalkozói feladatokat a francia 
Schneider, a Fives-Lille és a Vitkovic-féle magyar vasmű 
szakemberei végezték. A munkákat Gyengő László mérnök, 
Eiffel cégének magyarországi képviselője koordinálta.

Magyarországon itt alkalmaztak először vasból készült 
épületszerkezeteket. A 132 m hosszú, 42 m széles és 25,85 
m magasságú vágánycsarnok szerkezeti terveit Théophile 
Seyrig német származású belga mérnök készítette, a gyár-
tásban a budapesti Ganz gyár is közreműködött. Az ötvá-
gányos csarnokot az indulási és érkezési funkcióknak he-
lyet adó oldalszárnyak közé építették. A vágánycsarnok két 
végét nagyfelületű üvegfallal zárták le, és a körút felől az 
oldalszárnyak saroktornyokkal szegélyezett, emeletes épü-
lettömbjével fogták közre.

A Nyugati pályaudvar a körút másik oldaláról
Az indulási oldal középpontjában helyezték el a nagy 

belmagasságú pénztárcsarnokot, amelybe a létesítmény és 
a postaépület között kialakított park felől lehetett bejutni. 
E tér szépségét a pénztárportálokat magába foglaló fa-
burkolat, a pénztárakat egymástól elválasztó kovácsoltvas 
korlát- és lámpasor, az öntöttvas burkolású acél oszlopok, 
a nagy felületű fém ablakok, valamint a mennyezet vízszin-
tes felületű üveg felülvilágítójának együttes látványa adja. 
A várótermeket, a poggyászmegőrzőt és a külön épület-
tömbben elhelyezett éttermet az innen két irányba kiágazó 
folyosón át lehetett megközelíteni.

Az épület érkezési szárnyába a pályaudvar működte-
téséhez szükséges helyiségek kerültek. A vágányok felőli 
végén elhelyezkedő pavilon a királyi váró épülettömbje, 
amelyben egy-egy reprezentatív helyiséget alakítottak ki a 
király, illetve a királynő és kíséretük részére.

A második világháború harcai során a pályaudvar fő-
épületében csak kisebb károk keletkeztek, amelyeket az 
1950-es évek elején helyreállítottak.

A vágánycsarnok tetőszerkezetének rekonstrukcióját 
1976-ban kezdték meg, Sigrai Tibor okleveles híd- és szer-
kezetépítő mérnök tervei alapján. A felújítási munkák az 
épület oldalszárnyait is érintették, ahol részbeni födémcse-
rét és épületgépészeti korszerűsítést hajtottak végre Siraki 
Lóránd Ybl-díjas építész irányításával. Ugyanekkor történt 
a pályaudvar és a metróállomás közötti kapcsolatot bizto-
sító aluljáró építése, valamint az 1-6 és a 11-12 vágányok 
peronjainak lefedése.

A várótermeket az 1990-es években felszámolták, he-
lyükön alacsony színvonalat képviselő kereskedelmi egy-
ségek működtek a 2000-es évek közepéig. Ezzel szemben 
a vasúti étterem helyén 1990-ben kezdte meg működését 
a világ egyik legszebb McDonald’s éttermeként számontar-
tott gyorsétterem.

Étterem a Nyugati pályaudvaron
A pályaudvar történetébenaz 1990-es végén követke-

zett be újabb jelentős fordulat, amikor a Váci úttal határos 
részén felépítették a Westend City Center épületkomplexu-
mát, ráadásul a bevásárlóközpont parkolóházának egy ré-
szét és tetőkertjét az 1-6 vágány fölé helyezték.

A 2020-ban megkezdett, legújabb részleges felújítása 
az épületegyüttes tetőszerkezetét, a homlokzat függöny-
falait és a pénztárcsarnokot, a vasúti felsővezetékeket, a 
csapadékvíz-elvezető hálózatot és utastájékoztatási rend-
szerét érinti.

Elegancia és művészet
Az 1884. augusztus 16-án megnyitott Keleti pályaud-

vart a Magyar Királyi Államvasutak építette saját szakem-
berei, Rochlitz Gyula építész és Feketeházy János hídépítő 
mérnök tervei alapján eklektikus stílusban.

Ahol a pályaudvar is egy építészeti csoda: a 
budapesti vasútállomások története
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A hatalmas létesítmény főépülete három nagy tömb-
ből áll: az induló és érkező forgalmat kiszolgáló két oldal-
szárnyból és az ezek között elhelyezett, 180 m hosszú, 42 
méter széles és 40 métert meghaladó belmagasságú, ötvá-
gányos vágánycsarnokból.

A Keleti pályaudvar
A vágánycsarnok alapozásához 3 ezer db vörösfenyő 

cölöpöt használtak fel. A palafedéssel ellátott tetőzet tartó-
szerkezetét hegesztett acél ívtartókból készítették. A hatal-
mas tér végeit légies üvegfalakkal zárták le. A Rákóczi útra 
néző üvegfalba beépített kapuzat négy oszlopának tetején, 
a kőbábos korlát között egy-egy allegorikus szobor, félkör-
íves részén pedig egy óra került elhelyezésre. A szobrok a 
vasút nehéz- és könnyűiparral, mezőgazdasággal és ke-
reskedelemmel való kapcsolatát szimbolizálják. Alkotójuk 
Bezerédi Gyula szobrász volt. Az 1940-es évek elején eltá-
volított kőalakokat 2001-ben a Gyurcsek Ferenc és Janzen 
Frigyes szobrászok által készített hasonmás alkotásokkal 
pótolták. Az üvegfalat szegélyező saroktornyok szobor-
fülkéibe a gőzgép (James Watt) és a gőzmozdony (George 
Stephenson) feltalálóinak szobrát helyezték, amelyeket 
Strobl Alajos és Vasadi Ferenc szobrászok készítettek. Az 
épület főhomlokzatának középső részét a homlokzat ten-
gelyében elhelyezett szoborcsoport és kőbábos mellvéd 
koronázza. Az eredetileg bádogból készített, „A gőz szüle-
tése” című kompozíciót Mayer Ede és Brestyánszky Béla 
szobrászok készítették, Fessler Leó vázlatai alapján.

Régi pénztár a Keleti pályaudvaron, háttérben a 
falfestményekkel

A Thököly út felőli indulási oldal az utasok fogadása, a 
jegyváltás és poggyászfeladás, a vonatra való várakozás, il-
letve az állomáson üzemeltetett vendéglátás céljára lett ki-
alakítva. A Kerepesi út felőli érkezési oldal ezzel szemben 
az utasok épületből való gyors kivezetését, a poggyászki-
adást és a vasútüzemi funkciók elhelyezését biztosította. A 
vágánycsarnokkal azonos hosszúságú, szimmetrikus kiala-
kítású oldalszárnyak homlokzati látványának meghatározó 
eleme a középső, 20 métert meghaladó belmagasságú be- 
és kijárati csarnok monumentális tömbje. Tekintélyes mé-
retüket a kétoldalt hozzájuk csatlakozó földszintes részek 
és az emeletes saroktömbök ellensúlyozzák.

Az indulási oldal igényes belsőépítészeti kialakítással 
készült. Az utasokat befogadó csarnok oldalfalait Than Mór 
nagyméretű és Lotz Károly nyolc kisebb faliképével díszí-
tették. A vasút allegóriája, Háború és béke, Jólét, Kohászat, 
Bányászat, Hídépítés, Kereskedelem, Földművelés, 
Hírközlés című képeket, valamint az ezeket kiegészítő dí-
szítő festést 2010 óta eredeti állapotukban láthatjuk.

Menetjegyet eredetileg az indulási csarnokban lehetett 
vásárolni a faszerkezetből épített pénztáraknál. A váróter-
mek, étterem és más helyiségek elérhetőségét az innen két 
irányba elágazó folyosókkal biztosították. A várótermek 
belsőépítészeti megoldása és bútorzata az I., II. és III. osz-
tályú szolgáltatások minőségi különbségét tükrözte. Az 
étterem a megjelenésében Budapest legrangosabbjai közé 
tartozott.  

A Kerepesi úti oldalon az utasokat a peronról közvetle-
nül a tágas kijárati csarnokba vezették, amelyen keresztül 
könnyen elhagyhatták az épületet, miközben a poggyász-

kiadó helyiségben magukhoz vehették csomagjaikat. Az 
uralkodó és kísérete számára kialakított váróhelyiségek is 
ebbe az épületrészbe kerültek.

Európai pályaudvaron elsőként itt alkalmaztak izzó-
lámpás épületvilágítást. A helyiségek megvilágítását 891 
db izzólámpa és 70 db Zipernowsky-féle ívlámpa beépíté-
sével biztosították. Az elektromos áramot 3 db, Mechwart-
Zipernowsky-Déri-féle, váltóáramú önmágnesező gőzgép-
pel állították elő.

A közel 137 éve működő pályaudvar főépületén az évek 
során több jelentősebb beavatkozás történt: a hegyeshalmi 
vasútvonal villamosítása után a vágánycsarnokból 1932. 
szeptember 12-én gördült ki az első, menetrendszerűen 
közlekedő, villamos vontatású vonat. A második világhá-
ború budapesti harcaiban az egész ingatlant, köztük a fő-
épületet is több bombatalálat érte. Az azonnal megkezdett 
helyreállítási munkálatok 1947-ben fejeződtek be.

Az 1972-ben megnyitott, új, pinceszinti bejáratot 
Kővári György Ybl-díjas építész tervezte. Ezzel biztosítot-
ták a pályaudvar és a Baross téri metróállomás kapcsola-
tát. A peronok megközelítéséhez szükséges lépcsősor elhe-
lyezése érdekében rövidítették meg a csarnok vágányait, a 
peronokat megszélesítették, a belföldi pénztárakat pedig a 
pinceszintre helyezték át.

A vágánycsarnok 1997-ben megkezdett rekonstruk-
ciójának építészeti terveit Mátéffy György vezetőtervező 
készítette, az új tetőszerkezetet Steinhausz Tibor statikus-
építész tervezte. A rekonstrukció következő ütemének ve-
zető tervezője Hajnal Zsolt Ybl-díjas építész volt. Az ezek-
ben a tervekben megfogalmazott elképzelésekből azonban 
csak az indulási és kijárati csarnokok komplett felújítása 
valósult meg, illetve kisebb munkák, mint például Railjet-
váró, a későbbi üzleti váróterem kialakítása és a nemzetkö-
zi pénztárak áthelyezése.

Buda vasúti csomópontja
Az eredetileg Buda állomásnak nevezett, 1861-ben 

megnyitott Déli pályaudvart a Déli Vasút építtette, amely-
nek Karl Etzel német származású osztrák építész és 
Gregersen Gudbrand norvég származású magyar híd- és 
vasútépítő vállalkozó által tervezett indóházát Budapest 
1945-ös ostroma során lebombázták. A megsemmisült lé-
tesítmény pótlását 1962-ben kezdték meg, a MÁV Tervező 
Intézet építésze, Kővári György tervei alapján, akit a mo-
dern épület megalkotásáért Ybl-díjjal tüntettek ki.

A Déli Pályaudvar
1962-ben a jelenlegi pénztár- és a várócsarnok nyugati 

fele készült el, keleti része azonban csak 1973-ban, a met-
ró itteni állomásának megépítésével párhuzamosan fejező-
dött be. Az új épületet a pályaudvart a Krisztina körút felé 
lezáró, a pályaszinten háromemeletes, az első vágányon 
szinte teljes hosszában végigfutó üzemi épülettel egészí-
tették ki, amelynek építése 1977-ben ért véget.

Vasúti pályák a Déli pályaudvaron
pályaudvar vágányait 1983-ban villamosították, 2001-

ben pedig perontetőt építettek a IV. és V. vágányok közötti 
szakasz fölé. Az 1990-es évek közepén újították fel az épü-
let nagyméretű üvegfalát és az alul, felül közrefogó kőbur-
kolatot.       Forrás: mult-kor.hu
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Fizesse elő vagy vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


