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Középpontban a gyermekek

A mögöttünk hagyott hónap leginkább jövőnk 
legfontosabb letéteményeseiről, városunk 
gyermekeiről szólt. Fontos döntést hozott meg 
a képviselő-testület például az iskolaépítés kap-
csán, de sok érdeklődőt vonzottak a gyermeknapi 
rendezvények és a kihívás napjának erőpróbái, 
miközben a tanév végéhez közeledve számos 
családnál kerülhetett előtérbe a nyári pihenés,  
a tartalmas kikapcsolódás megszervezése.  
Reményeink szerint a jövő generációi sokat 
profitálhatnak majd a napokban beadott fontos 
fejlesztési pályázatok eredményeiből és a test-
vérvárosainkkal ápolt kiváló kapcsolatokból is.

ISKOLAÉPÍTÉS
Az iskolaépítés ügyében fontos határozatot 
hozott meg a képviselő-testület az elmúlt na-
pokban. Ennek értelmében az önkormány-
zat hatástanulmányt készíttet arról, hogy egy 
vagy több általános iskola működjön telepü-
lésünkön, és hogyan helyezzük el a külön-
böző évfolyamokat. A döntés alapos meg-
fontolást igényel, hiszen a Széchenyi István 
Általános Iskolában közel kilencszáz diák 
tanul, az ő sorsuk, boldogulások mindennél 
fontosabb. A gyermekek ugyanis a jövő zá-
logai, s ahhoz, hogy minél jobb helyzetből 

vághassanak neki az életnek, már az általá-
nos iskolai képzésnek is a lehető legjobbnak 
kell lennie. A képviselő-testület ezért gon-
doskodott a megfelelő anyagiakról, s az 1,3 
milliárd forintos állami forrás mellé további 
bruttó 234 millió forintot szavazott meg az 
új iskolaépület igényeink szerinti (tanterem-
szám, tornaterem méret, stb.) kialakításának 
feltételeire. 

FEJLESZTÉSEK
Budakeszin az utóbbi időszakban számos 
fejlesztés, beruházás valósult meg. Ezek 
anyagi alapjait bizonyos alkalmakkor az ön-
kormányzat egyes vagyontárgyainak, ingat-
lanjainak eladásából lehetett előteremteni. 
Az értékesítések valamennyi alakalommal az 
itt élők életminőségének javítását szolgálták, 
a döntések minden esetben a felelős vagyon-
gazdálkodás elvei mentén születtek meg. A 
fejlődés jövőbeli folytatásának reménye fű-
ződik azokhoz a pályázatokhoz is, amelyeket 
az elmúlt hónapban adott be az önkormány-
zat. A pályázatok között van több közleke-
désbiztonsági témájú, de célul tűztünk ki 
energetikai fejlesztéseket, és siker esetén 
mód nyílhat egyes intézményeinek további 
fejlesztésére, a férőhelyek bővítésére is.

DÍJAK
Városunk akkor lehet sikeres, ha minél több 
ügyes, szakmájában jártas és a közösség 
megbecsülését élvező ember él Budakeszin. 
A településnek pedig kötelessége, hogy az 
ilyen szakemberek munkáját, közösségün-
kért kifejtett erőfeszítéseit elismerje, a maga 
lehetőségei között díjazza. A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy az idei évben dr. 
Imre Éva háziorvost a Budakeszi Egészség-
ügyért Díjjal tünteti ki. A fiatalságért kifej-
tett eddigi munkájáért pedig a Nagy Sándor 
József Gimnázium igazgatóhelyettese, Áfra 
Sándor veheti át a Budakeszi Oktatásügyért 
Díjat. Az önkormányzat nevében gratulálok 
a díjazottaknak, egyúttal sikerekben gazdag 
munkát kívánunk nekik az előttünk álló 
időkben is!

KAPCSOLATOK
Az elmúlt napokban, hetekben két testvér-
városunkkal is szorosabbra fűztük a köte-
lékeket. A németországi Lich városába de-
legációt küldtünk, a találkozás alkalmával 
megújítottuk tíz éve kötött szövetségünket. 
Delbrück-Westenholz képviselőit pedig 

nemrégiben mi láttuk vendégül Budake-
szin. Az aktív kapcsolat rengeteg lehetősé-
get tartogat városunk és az itt élők számára 
egyaránt. Nem is elsősorban az utazás, nya-
ralás szempontjából nyerhet jelentőséget a 
testvérvárosokkal folytatott intenzív együtt-
működés és párbeszéd. Mód nyílhat arra is, 
hogy alaposabban megismerjük egymást, 
megértsük a közelünkben élő népek gon-
dolkodását és fény derülhessen az esetleges 
– többnyire mesterségesen gerjesztett – né-
zetbeli eltérések hátterére. A véleménykü-
lönbségek alapjainak azonosítása, feltárása a 
mai világban, a másmilyen kultúrák sajátos 
találkozása idején különösen fontos lehet.

FONTOS NAPOK
A mögöttünk hagyott hetekben két fontos 
napot is megtartott városunk, mindkettő a 
fiatalabbak, a mozogni vágyók számára le-
hetett igazán csábító. Előbb a Kihívás napja 
került sorra, melyen szép számmal vettek 
részt a település lakói. A sport, a mozgás, az 
egészséges életmód elengedhetetlen feltétele 
a hosszú és betegségmentes életnek, ezért 
önkormányzatunk minden hasonló kezde-
ményezést örömmel támogat.

Május végén a gyermekek napja jött el, 
a legkisebbeket a szokásoknak megfelelően 
ünnepeltük meg. Futóverseny, majd a két 
mamutfenyőnél kicsiknek szóló koncertek, 
táncház, ügyességi vetélkedők, valamint 
íjászkodás és kézműves foglalkozások is vár-
ták a fiatalabb és az idősebb érdeklődőket, 
az önfeledt kikapcsolódáshoz pedig még az 
időjárás is hozzájárult a maga módján. Az 
egyik legzajosabb sikert a Gyűrűk ura című 
film ihlette Középfölde fesztivál aratta.

NYÁR
Az iskolai tanév hamarosan befejeződik, 
jön a nyári szünet, így már most érdemes 
elgondolkodni azon, hogy a családok mi-
ként oldják meg a szünidei elfoglaltságot, 
hol pihenik ki magukat, milyen keretek közt 
töltődnek fel. Önkormányzatunk jelentő-
sen támogatja a Budakeszi gyermekek nyá-
ri napközis kalandtáborát a Mátyás király 
úti természetvédelmi területen. Éljenek a 
lehetőséggel! Minden budakeszi polgárnak 
kellemes időtöltést, és élményekben gazdag, 
pihentető nyarat kívánok!

dr. Győri Ottilia, polgármester
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A Képviselő-testület 
határozatai 

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2016. 
április 27-én és május 19-én tartott 
képviselő-testületi ülésein az aláb-
bi, lakosságot kiemelten érintő 
döntéseket hozta:

152/2016.:  A Képviselő-testület hozzá-
járult, hogy a Pitypang Sport Óvodában a 
jelenleg fejlesztőpedagógusként működő 1 
fő főállású álláshelyet az intézményvezető 
visszaszervezze logopédusi álláshellyé 2016. 
szeptember 01. napjával.
A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a 
Pitypang Sport Óvoda státusz számát 2016. 
szeptember 01. napjától, Budakeszi Város 
Önkormányzatának 2016. évi költségveté-
se terhére 40 főről 40,5 főre, a Budakeszi 
Szivárvány Óvoda státusz számát 2016. 
szeptember 01. napjától, Budakeszi Város 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 
terhére 29 főről 30 főre megemelje.
A Képviselő-testület felkérte az intézmény-
vezetőket az álláshelyekre vonatkozó pályá-
zatok kiírására.

155/2016.: Elviekben támogatta Borbás 
Balázs Budakeszire tervezett gasztronómiai 
projektjének megvalósítását.

156/2016.: Mintaszerződést és díjtáb-
lázatot fogadott el az Önkormányzat 1/1 
tulajdonában lévő, Budakeszi 2415 hrsz.-ú 
sportpálya bérbe vételére vonatkozóan.

158/2016.: Támogatási szerződés megkö-
tésére adott adott felhatalmazást az ingatla-
nok tulajdonosaival a Zichy Péter utca 14-20. 
szám előtti járdaszakasz megépítésére és a 
munkálatokra bruttó 240 000 Ft keretössze-
get biztosított.

159/2016.: Elfogadta a Budakeszi Pity-
pang Sport Óvoda kapacitásbővítését célzó 
beruházás tárgyában kiírt közbeszerzési el-
járáshoz kapcsolódó összegzést az ajánlatok 
elbírálásáról és szerződést kötött az ATRYUM 
INVEST Kft.-vel a Budakeszi Pitypang Sport 
Óvoda kapacitásbővítését célzó beruházás 
kivitelezésére 67 263 899 Ft összegért.

160/2016.: A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um által kiírt óvodai kapacitásbővítést célzó 
beruházások pályázathoz bruttó 3 763 899 Ft 
önerőt biztosított.

161/2016.: Árajánlatot kért be a 
KEHOP-5.2.9. kódszámú épületenergetikai 
pályázat kivitelezése tárgyban feltételes köz-
beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
az alábbiak szerint:
Közbeszerzés tárgya:
Széchenyi István Általános Iskolában hőszi-
getelés korszerűsítése, nyílászárók cseréje,
Pitypang Sport Óvodában hőszigetelés kor-
szerűsítése, nyílászárók cseréje,

Budakeszi Orvosi Rendelőben hőszigetelés 
korszerűsítése, nyílászárók cseréje, napele-
mek telepítése.

164/2016.: Pályázatot írt ki területi védő-
női munkakör betöltésére vonatkozóan.

166/2016.: Felkérte Ohr Alajos alpolgár-
mestert és Páczi Erzsébetet, a pénzügyi és 
fejlesztési bizottság elnökét, hogy a zöldhul-
ladék gyűjtésére és kezelésére vonatkozóan 
folytasson egyeztető tárgyalást a Depónia 
Hulladékkezelő és Településtisztasági Non-
profit Kft.-val és a Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulással.
A Képviselő-testület felkérte a BVV Kft.-t, 
hogy a lakossági zöldhulladék kezelésének 
hosszú távú megoldására koncepciót dolgoz-
zon ki, a szolgáltatók bevonásával.

168/2016.: A Budakeszi Városközpont 
Projekt megvalósításával kapcsolatban köz-
lekedési- és környezeti hatástanulmányt 
készíttet, valamint önálló hatástanulmány 
keretében megvizsgáltatja, hogy a helyi 
kereskedelemre vonatkozóan milyen hatást 
gyakorol a projekt megvalósítása.

169/2016.: Felkérte dr. Disztós Dóra 
ügyvédet, hogy készítsen összefoglalót a 
Nagyszénászug Víziközmű Társulat kény-
szertörlése kapcsán várható lehetséges 
végkimenetelekről és az önkormányzat ezzel 
összefüggő feladatairól.

171/2016.: A Budakeszi Város területén ta-
lálható közterületi térfigyelő kamerák vásár-
lására és szerelésére bruttó 2 400 000 Ft-os 
keretösszeget határozott meg.

177/2016.: A Képviselő-testület együtt-
működési megállapodást kötött a budakeszi 
gyermekek nyári táboroztatása céljából a 
Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft-
vel (1122 Budapest, Városmajor u. 29.) a 
gyermekek felügyeletét ellátó pedagógusok 
bérének, valamint az utazás költségeinek 
biztosításával, melyre járulékkal együtt brut-
tó 565.080.-Ft. összeget biztosított.
A Képviselő-testület felkérte a polgármes-
tert, hogy kérjen be legalább három áraján-
latot gyermekszállítás tárgyában a nyári 
napközis tábor idejére.

178/2016.: A Képviselő-testület tulaj-
donosi hozzájárulást adott a Pest Megyei 
Kormányhivatal (székhely: 1052 Budapest, 
Városház u. 7., képviseli: Dr. Tarnai Richárd 
kormánymegbízott) részére akadálymentes 
parkoló létesítéséhez és az egyéb ehhez 
szükséges munkálatokhoz a Budakeszi bel-
terület 495/1 hrsz-ú, természetben a 2092, 
Budakeszi, Dózsa György tér 25. szám alatt 
található ingatlan egy részére.

A határozatok megtalálhatók  
a www.budakeszi.hu honlapon

Budakeszi Város Önkormányzata   
a «Közalkalmazottak jogállásáról szóló»  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő 
utca 179.
Pest megye, 2092 Budakeszi, Szé-
chenyi utca 141.

A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Budakeszi VII. körzetében területi 
védőnői, továbbá Prohászka Otto-
kár Katolikus Gimnázium iskolavé-
dőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
• Főiskola, 49/2004. (V.21.) 

ESZCSM rendelet 2.§ szerint 
Egészségügyi főiskolai karon 
szerzett védőnői oklevél, vagy 
ezzel egyenértékűnek elis-
mert oklevél,

• Alap szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,
• 4 hónapos próbaidő vállalása,
• Egészségügyi, - és pszicholó-

giai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• Védőnői munkakörben szer-

zett legalább 1 éves szakmai 
tapasztalat

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
• Oklevél és/vagy bizonyítvá-

nyok másolata.
• Nyilatkozat arról, hogy a 

benyújtott pályázatot a pályá-
zat elbírálásában részt vevő 
személyek megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó személyes adatainak 
- a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges - kezelé-
séhez hozzájárul.

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a pályázó beleegyezik-e 
a pályázata nyilvános képvi-
selő - testületi ülésen történő 
megtárgyalásába.

• Három hónapnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány (teljes körű) vagy má-
solata, vagy igénylőlap, vagy 
nyilatkozat.

• Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. jú-
lius 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Makai Kata-
lin nyújt, a 06/23/535-710/0148 -os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a 

Budakeszi Város Önkormány-
zata címére történő megkül-
désével (2092 Budakeszi, Fő 
utca 179. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító szá-
mot: 106/2016/HR , valamint 
a munkakör megnevezését: 
területi védőnő.

• Elektronikus úton Magyar - 
Boros Andrea humánpolitikai 
ügyintéző részére a magyar.
andrea@budakeszi.hu E-mail 
címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Az előírt követelményeknek meg-
felelően a pályázatot benyújtók 
közül, a Budakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
választja ki a nyertes pályázót. A pá-
lyázat kiírója fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának 
jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt  
a www.budakeszi.hu honlapon szerezhet.
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Önkormányzat 
által támogatott 

Kalandtábor
2016. július 11-től augusztus 19-ig  
táborozhatnak Budakeszi gyermekek  
a Hegyvidéki kalandtáborban. 
Cím: Budapest, XII. kerület, Mátyás  
királyút 53/B.

A tábor természetvédelmi területen fekszik: 
óriási homokozó, sportpályák, játszótér 

és úszó medence biztosítja a változatos tartal-
mas kikapcsolódást. Védőnő ügyel a gyerme-
kek egészségére, és napi háromszori minőségi 
étkezés biztosított.(Allergiásoknak csak ebé-
det tudnak biztosítani, 894 Ft-ért naponta, 
tízórait otthonról kell hozni.) 

A táborban 7 éves kortól 14 éves korig fo-
gadják a gyermekeket. Reggelenként az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ ifjúsági klubjá-
ban gyülekeznek 7.30-tól legkésőbb 8 óráig, 
és ide érnek vissza 16.30-ra. Budakeszi tanár 
foglalkozik velük a nap folyamán. A szülők-
nek a tábor „vendég” térítési díját és a kirán-
dulás költségét kell fizetni. 

A programok eltérő ára miatt a táborkölt-
ség a következőképpen alakul: Július 11-től: 
13 750 Ft, július 18-tól: 12 950Ft, július 25-től: 
14 450 Ft, augusztus 1-től: 13 300 Ft, augusz-
tus 8-tól: 14 450 Ft és augusztus 15-től: 13 800 
Ft. A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 
24. (PÉNTEK) 12 ÓRA. A jelentkezés csak a 
befizetett tábor díjjal együtt érvényes. A tábor 
díjat készpénzben az önkormányzat ügyfél-
szolgálatán kell befizetni.

Betegség esetén a lemondás napját köve-
tő napok térítési díját, az 1 890 Ft-ot tudjuk 
visszatéríteni. Táborba jelentkezni az osztály-
főnöknél kapható jelentkezési lapon, vagy az 
önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet. A je-
lentkezési lap az önkormányzat honlapjáról is 
letölthető. 

Minimum hét gyermek jelentkezése esetén 
indul a táboroztatás!

Érdeklődni lehet munkaidőben 
Tajti Enikőnél a polgármesteri hivatal ügy-

félszolgálatán személyesen, vagy az alábbi 
elérhetőségeken: tel: 06 
23 /535-710, email: tajti.
eniko@budakeszi.hu. 

Bakács Bernadett  
alpolgármester

 
bede.bakacs@gmail.com

tel:  +36 30 951 33 68

A Pitypang ovi bővítése 
elkezdődött

ÚJABB PÁLYÁZATOKON INDUL VÁROSUNK

Budakeszi Önkormányzata pályázott az új, 
Mosolyvár bölcsődénk négy csoportszobával 
történő bővítésére és a Fő utcai, régi bölcsőde 
felújítására is.

Emellett idén is pályázik az intézményeinek 
az energetikai korszerűsítésére. 
A városvezetésnek sikerült tavaly a Nagy 

Sándor József Gimnáziumnak és a Czövek 
Erna Zeneiskolának a nyílászáró cseréjét és 

a hőszigetelését megoldania; idén a Pitypang 
óvodára és a Széchenyi István Általános Is-
kolának a főépületére és tornatermére vár 
ugyanez a fejlesztés, mellyel jelentős közüze-
mi kiadásokat takaríthat meg Budakeszi.

Budakeszi önkormányzata egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően két csoportszo-
bával bővítheti a Pitypang Sport Óvodát, így 
majd összesen 270 gyermeket tudnak az in-
tézményben ellátni. A munkálatok már el is 
kezdődtek.
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Kerekasztal munkájáról
Második alkalommal gyűltek össze a helyi 
oktatás fejlesztésének céljával a Kerekasztal 
résztvevői 2016. május 25.-én. Ezúttal a 
beszélgetés az új iskolaépület körül forgott, 
annak jelenlegi finanszírozási kérdései, illetve 
jövőbeni felhasználási módjai kerültek az 
érdeklődés homlokterébe. 

Voltak egyéb, szintén nagyon fontos fel-
vetések is (többek között a Napraforgó 

Tagozattal, a Zeneiskolával, a Zeneiskola 
épületének majdani felhasználásával, a há-
rom óvoda és az iskola együttműködésével 
kapcsolatosan), azonban ezeket a másik két 
téma fontosságára tekintettel közös meg-
egyezéssel a következő alkalomra halasztot-
ták a résztvevők. 

Az összejövetel tulajdonképpeni témáinak 
meghatározását követően a Partners Hunga-
ry Alapítvány munkatársainak segítségével a 
résztvevők igyekeztek érveket és ellenérveket 
találni a másnapi önkormányzati testületi 
ülés megtámogatására, ahol váratlanul arról 
kellett döntenie a képviselő-testületnek, hogy 
az új iskola építéséhez korábban felvállalt ki-
egészítő sajátrészt már az idei költségvetésben 
szerepeltessék-e. 

Nehéz helyzetet teremt jelenleg a kor-
mányzat azon törekvése, hogy a jövőben az 
oktatás céljára szolgáló épületek tulajdonjo-
gát is esetleg magához vonja. Ennek ellené-
re, minthogy a helyi oktatás minősége „helyi 
közügy”, az épület mostani és majdani tulaj-
donjogától mintegy függetlenül, a Kerekasz-
tal egyhangúan amellett szavazott, hogy az új 
épület lehető legnagyobb méretben, a lehető 
leghamarabb, a lehető legszebb és legjobb mi-
nőségben épüljön meg. 

A megbeszélés második témája is a más-
napi testületi ülés egyik napirendi pontjához 
igazodott. Mivel korábban az Önkormányzat 
elvi döntéssel elhatározta, hogy az új iskola 
felhasználási módjai tekintetében valamilyen 
módon megkérdezi a helyi lakosokat, tanáro-
kat, óvodapedagógusokat, oktatási vezetőket, 
szociális szakembereket, ezért a Kerekasztal 
résztvevői három kis csoportra osztva arról 
beszélgettek, hogy a különböző megoldások 

egy nagy intézmény két telephellyel;
egy nagy oktatási intézmény, amelynek 

alternatív pedagógiai programmal működő 
tagintézménye létesül;

két külön oktatási intézmény egymástól 
független vezetéssel, két külön épületben, mi-
lyen előnyökkel és hátrányokkal járnának. 

A megbeszélés bizakodó hangulatban zá-
rult, a következő alkalom várhatóan június 
22-én kerül megrendezésre.

F-V V

Nyugdíjas  
pedagógusok 

találkozója
A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN

Találkozóra invitálta Budakeszi nyugdíjas pe-
dagógusait a helyi Idősügyi Tanács. A városve-
zetés számára mindig is fontos volt a helyben 
élő, nagy tapasztalatú nyugdíjas szakembe-
rek megszólítása. Szakmai tudásukra, és a 
hívatásukban eltöltött hosszú évtizedek alatt 
szerzett tapasztalataikra, bölcs tanácsaikra, 
mindig érdemes figyelni. 

A mostani találkozó célja is az volt, hogy kö-
tetlen formában beszélgessenek arról, ho-

gyan érzik magukat a városban, milyennek ta-
lálják az oktatás mai helyzetét Budakeszin. Mi 
az, ami jó irányba változott az elmúlt években, 
és min lenne érdemes változtatni.

A rendezvénynek a megújult Generációk 
Háza adott otthont, ahol az óvodásoktól az 
idősekig minden korosztálynak kínálnak prog-
ramokat. Az idősek részt vehetnek például az 
Idősügyi Tanács szervezésében egészségmegőr-
ző gyógytornán, vagy kipróbálhatják magukat 
a Kreatív Körben ahová mindenki szabadon 
csatlakozhat. 

Budakeszin az is hagyomány, hogy a városi 
oktatási intézmények rendezvényein mindig 
szívesen látják a már nyugdíjba vonult kollégá-
kat, így évente többször is van alkalma találkoz-
ni a régi és új kollégáknak.

A jelenlévőket köszöntötte dr. Győri Otília 
polgármester asszony is, és készséggel válaszolt 
a feltett kérdésekre. 

Minden résztvevő egyetértett abban, hogy 
nagy előrelépés lesz, ha megvalósul az iskolabő-
vítés, hiszen az elmúlt évtizedekben az alsó ta-
gozat mindig kihelyezett épületben működött. 
Polgármester asszony egy kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy az építkezés előkészítése ro-
hamléptekkel folyik, hiszen az iskolaépítésre az 
államtól kapott összeget legkésőbb jövő év végé-
ig fel kell használni. 

A hozzászólók reményüket fejezték ki, hogy 
a művelődési ház, és a könyvtár méltó elhelyezé-
sére is sor kerülhet a közeljövőben. Polgármes-
terasszony válaszában elmondta, hogy a kérdés-
ben folyamatosan folynak egyeztetések.

A találkozó jó hangulatban zárult, a részt-
vevők pedig hamarosan újra találkozhatnak, 
hiszen június 6-án, hétfőn 16 órakor várja őket 
az önkormányzat a pedagógus napi ünnepen, az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban. 

Nyíri Erzsébet
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Első  ablak az államhoz 
KORMÁNYABLAKOT AVATTAK BUDAKESZIN

A járás második kormányablakát adták át 
ünnepélyes keretek között május 20-án, 
Budakeszin a Dózsa György téren, az egykori 
okmányiroda helyén, a rendőrség épületében. 
Az új intézménytől kiszámíthatóságot, egysze-
rűbb és olcsóbb ügyintézést, hatékonyságot 
remélnek.

Az új kormányablakot Baltay Tímea, a Mi-
niszterelnökség kormányablakokért fele-

lős helyettes államtitkára, Tarnai Richárd, a 
Pest Megyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlé-
si képviselő, Nagy Lajos, a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hi-
vatalának elnökhelyettese, valamint dr. Győri 
Ottilia, Budakeszi polgármestere adtak át.

„Hatékony, integrált intézményt, gyors és 
egyszerű ügyintézést szeretne megvalósítani 
a kormány a kormányablakokkal” - mondta a 
megnyitó beszédében Baltay Tímea helyettes 
államtitkár, hozzátéve, hogy a közigazgatás 
fejlesztésének legfontosabb célja az állampol-
gárok elégedettsége. „Pest megyére egyébként 
is kiemelt figyelem irányul, hiszen itt különö-
sen magas az ügyiratforgalom. A kormányab-
lakoknál intézhető közel másfélezer ügytípus 
hatalmas teher az alkalmazottak számára is, 
akiket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kép-
zésein igyekeznek felkészíteni a szakszerű 
és gyors ügyintézésre, de a munkájukat se-
gítő elektronikus közigazgatás fejlesztései a 
közel jövőben is dinamikusan folytatódnak”- 
mondta a helyettes államtitkár.

Ezt követően Tarnai Richárd szólt arról, 
hogy korábban az állami szerveknél legalább 
akkora ügyesség kellett egy ügy elintézéséhez, 
mint egy szülőnek a gyermeke egy dobozba 
szórt különböző fajtájú építőkockáiból kivá-
logatni a hasonlókat. Ezzel szemben már a 
kormányhivatalokban egyértelmű és átlátha-
tó „rekeszekből álló” rendszer segíti az ügy-
intézést, a kormányablakban pedig minden 
úgy van kialakítva, hogy méltó legyen az em-
berekhez és az ügyeikhez” – emelte ki a kor-
mánymegbízott, majd megköszönte a kivite-
lezők gondosságát, a helyi lakosok türelmét és 
az önkormányzat támogató segítségét.

A korábbi okmányirodát rút kiskacsához, 

az elkészült kormányablakot pedig szépséges 
hattyúhoz hasonlította Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő, és arról beszélt, hogy 
„a már működő budaörsi kormányablak el-
hallgattatta a korábbi szkeptikus hangokat, 
hiszen mindenkinek érdeke az egyszerű és 
gyors ügyintézés. A Zsámbéki-medence tér-
ségére pedig különösen jó hatással lesz a Bu-
dakeszi Kormányablak, hiszen közlekedési 
csomópontról van szó, amely a környék ösz-
szes településéről busszal is könnyen elérhe-
tő”- mondta Csenger-Zalán Zsolt.

Nagy Lajos, a KEK KH elnökhelyettese 
beszédében kiemelte, hogy 45.000 ügyet in-
téznek évente Budakeszin, ez közel három-
szorosa az itt lakók számának, ezért is az a 
legfontosabb, hogy a profi kollégák közremű-

ködése által az ügyfél szinte észre se vegye, 
hogy ügyet kell intézni. Ezen kívül fontos, 
hogy ne az ügyfél, hanem az ügyirat utazzon, 
és a közeljövőben az elektronikus közigazga-
tás fejlesztésének eredményeképpen lehetőleg 
még az ügyirat se, hanem távolról mindent el 
lehessen intézni.

dr. Győri Ottilia polgármester előbb Márai 
Sándor szavaival köszöntötte a kormányablak 
megnyitójára érkezetteket: „Az életnek értéket 
csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek 
ügye felé fordulunk”, majd  kifejezte örömét, 
hogy Budakeszi járási központként működik, 
és megköszönte a Miniszterelnökségnek vala-
mint a Pest Megyei Kormányhivatalnak, hogy 
a budakeszi és környéki lakosok ilyen sok 
ügyüket tudják ezentúl helyben elvégezni.

A kormányablakok ügyfélfogadási rendje 
megyei szinten egységesen került meghatá-
rozásra. 

Budakeszi Kormányablak címe: 
Budakeszi, Dózsa György tér 25.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő: 7.00 – 17.00
kedd: 8.00 – 18.00

szerda: 8.00 – 20.00
csütörtök: 8.00 – 18.00

péntek: 8.00 – 16.00

bgy és a Pest Megyei Kormányhivatal



BU
D

A
KE

SZ
I H

ÍR
M

O
N

D
Ó

 –
 8

Budakeszi – Lich 
10 ÉVES TESTVÉRVÁROSI SZERZŐDÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSA LICHBEN

 
A lichi Partnervárosi Egyesület és Lich város 
vezetősége meghívására egy 22 fős dele-
gáció utazott Budakesziről Lichbe, a két 
város közötti 10 éves testvérvárosi szerződés 
megújítására.

Budakeszi város képviselőit és a Budakeszi 
Európa Társaság tagjait a hosszú út utáni, 

esti érkezéskor a vendéglátók és Bernd Klein 
polgármester fogadta. A delegáció minden 
tagját családok fogadták és látták vendégül, a 
Budakeszi városvezetés képviseletében utazó 
Ohr Alajos alpolgármestert Lich városa ho-
telben szállásolta el. 

A következő napon a vendéglátók el-
kalauzolták városunk delegációját a közeli 

Marburg városába, amelynek magyarországi 
vonatkozása, hogy itt található Szent Erzsé-
bet sírja a róla elnevezett templomban. 

Az esti ünnepség kezdetére a Polgárok 
Háza díszterme teljesen megtelt a város elő-
járóival és a Budakeszi barát lichi polgárok-
kal, valamint Lich testvérvárosainak képvi-
selőivel. 

A rendezvény nyitányaként a magyar 
származású „csodahegedűs” Várady Róbert 
- aki a lichi zeneiskola tanára - és családja 
fantasztikus zenei koncerttel kápráztatta 
el a közönséget. Ezt követően Bernd Klein 
polgármester üdvözlő beszéde következett, 
melyben a személyes találkozások, kapcsola-
tok fontosságát emelte ki, utána Ohr Alajos 
Budakeszi alpolgármestere méltatta ünnepi 

beszédében a testvérvárosi kapcsolat létre-
jöttén és ápolásán munkálkodó személyeket, 
majd a vészterhes magyar történelemből 
levezetve világított rá egymás jobb megér-
tésének fontosságára, melyre a testvérvárosi 
kapcsolatok is kiválóan alkalmasak lehetnek 
és kiemelte Orbán Viktor miniszterelnököt 
idézve a magyar-német kapcsolatok jelentő-
ségét. A Budakeszi Európa Társaság (BET) 
elnökeként Kóthyné Herceg Mária az elmúlt 
10 évre visszaemlékezve méltatta a közös 
projektek fontosságát és a baráti kapcsolatok 
jelentőségét különösen a jelen időkben. A jö-
vőre vonatkoztatva fontos feladatként emelte 
ki a két város közötti kapcsolat új tartalmak-
kal való bővítését, melynek során a két város 
polgárai, egyesületei, intézményei, fiataljai 
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jobban megismerkedhetnek egymással. A 
közvetlen emberi kapcsolatok segítik Euró-
pa fennmaradását. A Budakeszi Európa Tár-
saság nevében az ajándékokat Farkas Gyula 
expolgármester és Faludiné Kóthy Eszter, a 
Herceg Tánccsoport vezetője adták át. 

Lich városa a szerződés megújítása em-
lékére a tavaly Budakeszinek ajándékozott 
lichi „BARÁTSÁG” pad mellé – mely a Vá-
rosháza udvarát díszíti – egy vörös berkenye 
fát ajándékozott, amit Ohr Alajos és Bakács 
Bernedett alpolgármesterek vettek át. A vö-
rös berkenye 2011-ben Németországban az 
év fája volt. Mint ismeretes, városunk tavaly 
mamutfenyő csemetét ajándékozott Lich vá-
rosának, ami hamarosan kiültetésre kerül. 
Reméljük, mindkét város polgárai hamaro-
san láthatják a városainkban mindkét fát.

Kóthyné Herceg Mária , BET elnöke
Fotók: Pék Lajos
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20 éves testvérvárosi kapcsolat
Budakeszi és Delbrück-Westenholz polgárai 
és egyesületei közötti partnerkapcsolatot, a 
létrejöttének 20. évfordulóján ünnepélyes 
keretek között újították meg.
Die Erneuerung der Partnerschaft zwischen 
Westenholz/Delbrück und Budakeszi zum 20 
Jährigen Jubiläum.

A díszoklevelet Budakeszi polgármestere, 
dr. Győri Ottilia, Westernholz polgár-

mestere, Werner Peitz, és a Budakeszi Szé-
pítő Egyesület elnöke, Hidas Mátyás írta alá.

„Európa népeinek hosszú távú, békés 

együttéléséhez elengedhetetlen volt azok 
történelmi megbékélése, a különböző orszá-
gokban lakó, más nyelvet beszélő, eltérő kul-
túrában nevelkedett emberek találkozása és 
egymás jobb megismerése. A közös értékek 
és érdekek felismerését szolgáló kötődések 
kisebb közösségek, személyes kapcsolatok 
végeláthatatlan szövevényén keresztül épül. 
Így indult el annak idején a testvérvárosi 
kapcsolatok rendszere, mely mára már jó-
tékonyan hálózza be egész kontinensünket. 

A rendszerváltást követően a partnerkap-
csolatok kialakítását a legtöbb esetben a tör-
ténelmi múlt és a kultúra területe segítette 
elő. Két település közötti kapcsolatot általá-

ban a különböző országokban élő, egymástól 
elszakított családtagok, egyesületek, intéz-
mények közötti találkozások, közös kultu-
rális programok, események és ünnepek 
jelentették. A hivatalos látogatásokból nagy 
barátságok születtek.

A Westenholzi Egyesület és a Budakeszi 
Szépítő Egyesület 1985-ben vette fel egymás-
sal a kapcsolatot. Az együttműködésüket a 
két szervezet vezetősége közötti rendszeres 
tapasztalatcsere és a két település polgára-
inak személyes kapcsolatai, ill. kölcsönös 
látogatásai töltötték meg tartalommal. Az 
azóta kialakult köteléket 1994. augusztus 19-
én hivatalosan barátsági szerződés formá-
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jában erősítette meg a két egyesület akkori 
elnöke, Bernard Hansel úr és Herein Gyula 
úr, mely felett a két település vezetése, Stefan 
Knies és Szemereki Zoltán polgármester úr 
vállalt védnökséget. 

A szerződés a németséget és a magyar-
ságot, valamint a két település egyesületeit 
és polgárait összekötő barátság élénkítését 
tűzte ki célul. A két egyesület barátsága és 
közbenjárása alapozta meg a Delbrück-
Westenholz és Budakeszi vezetése között ki-
alakult partnerség létrejöttét. Így kerülhetett 
sor településeink elöljárói, Meinolf Päsch és 
Szemereki Zoltán polgármester urak által a 
barátsági szerződésünk megkötésére 1996. 
augusztus 20.-án Budakeszin.

Az azóta eltelt húsz év alatt a két egyesület 
kölcsönös látogatásai révén a két település 
vezetése is jobban megismerte egymást. A 
két különböző nemzethez tartozó közössé-
gek rendszeres kapcsolatának, együttműkö-
désének fontosságát - mint alapvető európai 
értéket - tapasztalatom szerint mindkét te-

lepülés vezetése és egyesülete is magáénak 
érzi. Rolf elnök úrral 2013-ban találkozhat-
tam, amikor Neckarsulm testvérvárosunkkal 
ünnepeltük 20 éves évfordulónkat. A tavalyi 
évben polgármester úr meghívására szemé-
lyesen is megismerhettem képviselő-társa-
immal Delbrück városát és annak vezetését 
is. Nagy öröm számomra, hogy idén Buda-
keszin üdvözölhetjük a delbrücki delegációt. 
Hiszen a kölcsönös látogatások révén jobban 
megismerhetjük egymást, a magyar és a né-
met kultúra, szokások, történelem közös és 
eltérő pontjait, szépségeit, értékeit, felemelő 
és megindító hatását, sokszínűségét. 

Ez a mostani találkozás ismét jó alkalom 
arra, együtt legyünk, barátkozzunk, eszmét 
cseréljünk, és ezzel ápoljuk és gazdagítsuk 
azt az örökséget, amit az előttünk járók meg-
alapoztak. A fenti törekvéseinket megerő-
sítve újítjuk meg a mai napon partnerségi 
kapcsolatunkat. 

Ezúton is szeretném megköszönni a 
Heimatverein Westenholz és a Budakeszi 

Szépítő Egyesület akkori vezetőinek Bernard 
Hansel és Herein Gyula uraknak – akik már 
sajnos nem lehetnek velünk - a partnerkap-
csolat kialakításában vállalt kiemelkedő sze-
repüket. Meinolf Päsch és Szemereki Zoltán 
polgármester uraknak, hogy nyitottak voltak 
a két egyesület barátsága és szándéka iránt 
és létrehozták a két település vezetése közöt-
ti köteléket. Külön köszönöm a szervezetek 
jelenlegi elnökeinek, Hubertus Rolf és Hidas 
Mátyás uraknak, Werner Peitz polgármes-
ter úrnak, Schrotti János elnök úrnak, és 
Kőrösiné dr. Merkl Hilda asszonynak, hogy 
elődeik törekvéseit felkarolták és a barátsá-
gi kapcsolat ápolásában és erősítésében ki-
emelkedő szerepet vállaltak.

Úgy vélem, hogy Delbrück-Westenholz és 
Budakeszi közötti kapcsolatnak az egyesüle-
tek barátsága által a jelenben és jövőben is 
megvannak a szilárd alapjai. Kívánom, hogy 
a két település közötti kötelék a jövőben még 
szorosabbá, még gyümölcsözőbbé váljon!”

dr. Győri Ottilia, polgármester
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Szervezők: Budakeszi Város Önkormányzata, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Széchenyi István Általános Iskola , Viadal SE, Idősügyi Tanács játszóháza 
és a Gyűrűk Ura Cosplay Club együttműködve a Budakeszi Hírmondóval és a Buda Környéki Televízióval.

Városi gyermeknap
Rengeteg program várta a kicsiket és a nagyo-
kat a Mamutfenyőknél és a Tündérkertben. 
Utóbbi helyszínen megelevenedett a Gyűrűk 
Ura Középföldének világa: lovagok, tündék, 
törpök és persze orkok is várták a gyermeke-
ket és szüleiket, nagyszüleiket. 

„Haszontalan dolog a gyermekek bol-
dogságát ruhával, játékkal, édességgel 

mérni. A szép ruha inkább csak gond; az 
édesség az valami lelkiismeretfurdalás-féle. 
A gyermek boldogságát csak birodalmak-
kal lehet mérni és szabad idővel” – ezzel a 
Németh László idézettel köszöntötte a gyer-

meknap közönségét dr. Győri Ottilia polgár-
mester a Mamutfenyők tövében. 

Sportosan indult az idei gyermeknap is 
Budakeszin. A Futakeszin szép számmal vet-
tek részt városunk lakói. A délelőtt igazán 
jól kezdődött a gyermekek számára is, mert 
a nagy népszerűségnek örvendő Kolompos 
együttes koncertjén vehettek rész – természe-
tesen most (Budakeszi Város Önkormány-
zatának jóvoltából) senkinek sem kellett 
belépőjegyet váltani. Mindnyájan ingyen él-
vezhették Magyarország legkedveltebb, gyer-
mekeknek játszó együttesének előadását.

A polgármester rámutatott: egy szülő éle-
tében a legfontosabb a gyermeke. Egy anya, 
apa, nagyszülő lehetőségeihez képest min-

dent megtesz annak érdekében, hogy gyer-
meke, unokája boldog legyen, kiegyensúlyo-
zott felnőtté váljon, aki megtalálja helyét a 
világban. Mindehhez pedig törődés, odafi-
gyelés, iránymutatás és idő kell. Egy szülő 
akkor boldog, ha gyermekét boldognak, si-
keresnek láthatja és egy gyermek is attól érzi 
jól magát, ha nyugodt, harmonikus és gond-
talan szülői környezet veszi körül.

A nap folyamán számos program közül 
választhattak kicsik-nagyok egyaránt: mű-
vészeti csoportok bemutatói, Rock&Roll 
bemutató, Rúzs Tánciskola, Helen-Doron 
Angol Nyelviskola bemutatója, zsonglőr 
bemutató, Bab Társulat verklis karaoke - 
Camuphone, Gyöngyharmat Táncegyüttes, 
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Mezei Mária Művészeti Iskola Tücsök ze-
nekara, Talicska Bandája és Hét Lépés Nép-
táncegyüttese, Osztováta együttes koncert-
je, tombolahúzás, Keszi táncház a Szigony 
zenekarral, Izolda Népi játszóháza, Keszi 
Íjászok, HÍD játszóháza, Budakeszi Bölcső-
de játszóháza, Nagyik játszóháza (Idősügyi 
Tanács), Vakkantó SE Kutyaiskola bemuta-
tója, Helen-Doron Angol Nyelviskola, MÁV 
Vitorlázó Egyesület, Pátyi Waldorf Iskola, 
Viadal SE, Bab Társulat verklis karaoke- 
Camuphone, Szülinapom.hu játszóháza, 
számháború. Huhhh, még felsorolni is ne-
héz volt… a hideg- meleg ételes vendéglá-
tók, üdítő- és sörpultok, vattacukor, perec, 
kenyérlángos még élvezetesebbé tették az 
idei gyermeknapot.

Minden település képét nagyban az adja, 
hogy jól érzik-e magukat az ott élő gyerme-
kek, fiatalok, milyen értékeket tartanak fon-
tosnak, valamint mit tesz az adott település 
azért, hogy az ott élő gyermekek felelősség-
teljes, önálló, kiegyensúlyozottak legyenek. 
Mint dr. Győri Ottilia elmondta, az önkor-
mányzat lehetőségeihez képest mindent 
megtesz a budakeszi gyermekekért. Pályáz-
tak a Pitypang Óvoda bővítésére és felújítá-
sára, melyet 2011-ben meg is valósítottak, 
tavaly új bölcsődét adtak át. A Czövek Erna 
Zeneiskolában és a Nagy Sándor József Gim-
náziumban energetikai korszerűsítést hajtot-
tak végre. Létrehozták az Ifjúsági tanácsot, 
hiszen a fiatalok friss és más megközelítéssel 
megfogalmazott ötleteikkel, javaslataikkal, 
kéréseik, problémáik közvetítésével közös 
megoldást tud találni a testület egy-egy ne-
hézségre, javíthatják a korosztály közérzetét 
és az igényeiknek megfelelő feltételeket tud-
nak számukra biztosítani.

Mindezek mellett új, 16 tantermes iskolát 
építenek kormánytámogatással a Kerekme-
zőn. Annak érdekében, hogy a gyermekek 
legteljesebb fejlődését biztosítsák és a helyi 
közoktatás rendszerét megújítsák, szülői 
kezdeményezésére párbeszéd kezdődött Bu-
dakeszi iskoláinak vezetői, a szülők és az ön-
kormányzat között.

„A gyermeknap programjaival egy kis 
örömöt és feledhetetlen szórakozást szeret-
tünk volna nyújtani Budakeszi polgárainak. 
Bízom abban, hogy ezen a napon is, vala-
mennyien találtak élvezetes programot” – 
mondta a polgármester.

bgy

Középfölde fesztivál
BILBÓ SZÜLETÉSNAPJA A TÜNDÉRKERTBEN  

A GYŰRŰK URA COSPLAY CLUB SZERVEZÉSÉBEN

Számos program várta a gyerekeket: Gábor 
Emese mesekönyvíró felolvasott a Hobbitból,
Fegyverek és hadviselés Középföldén előadás 
kicsiknek és nagyoknak, Öltözz be a Gyűrűk
Ura világából jelmezverseny, ügyességi játé-
kok hobbitoknak és tündéknek, kerekasztal
beszélgetés a filmek dramaturgjaival, Ars Ensis 
Lovagi Kör és Vívóiskola bemutatója,
Hobbit, törp és tündetánc tanítás, Nazgulok, 
Középfölde sötét teremtményei c. előadás
kicsiknek és nagyoknak, mulatság Középfölde 
zenéivel, Gyűrűk Ura világa kiállítás.

Aki pedig meg szerette volna örökí-
teni az eseményt, beöltözhetett és 

fotózkodhatott, mint gondori harcos, nemes 
Tünde vagy félelmetes ork! Ki lehetett pró-
bálni a hobbitok hagyományos játékait, ehet-
tünk, ihattunk a Pajkos Póni fogadóban, meg-
kóstolhattuk a lembaszt, a tündék úti kenyerét 
vagy éppen Csűrös Rozi zsírosdeszkáját, 
Eowyn raguját.

Szervezők: Budakeszi Város Önkormányzata, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Széchenyi István Általános Iskola , Viadal SE, Idősügyi Tanács játszóháza 
és a Gyűrűk Ura Cosplay Club együttműködve a Budakeszi Hírmondóval és a Buda Környéki Televízióval.
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Kihívás 
Napja

Budakeszi is csatlakozott az országos „Kihívás 
Napja” rendezvényhez, amely a világ talán 
legnagyobb egy napon zajló lakossági sport-
eseménye. 

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet 
teremtsen a mozgáshoz, az egészséges 

életmódhoz - ezért támogatják olimpikonja-
ink, sportkiválóságaink is személyes részvéte-
lükkel ezt az országos eseményt.

Május 25-én városunkban volt gerinctor-
na a Knáb Fittnessben, túra a Makkosmáriai 
Kegytemplomhoz, kirándulás a Csergezán ki-
látóhoz a HÍD családsegítővel, tornagyakorlat 
a Budakeszi védőnőkkel, Kempo aerobic a 
Polgármesteri Hivatal udvarán, akadálypálya 
a Kossuth Lajos utca végénél lévő műanyag 
sípályán a Viadal Sport Egyesület vezetésével, 
röplabda-mérkőzés és görkorcsolyázás a Pro-
hászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban, 
gyermek foci versenyek a Budakeszi sport-
pályán a BLA munkatársaival, játékos zsong-
lőrködés a Zsonglőrklub csapatával, játékos 
sport- és akadályversenyek, kötélhúzás, mo-
torozás, autókázás és biciklizés a Kresz pályán 
a Tarkabarka Óvodában, játékos torna és mo-
toros ügyességi játékok a Mosolyvár Bölcső-
dében, zenés torna a Szivárvány Óvodában, 
vitamintorna a Pitypang Sport Óvodában, bi-
ciklizés a Budakeszi Bölcsődében, ügyességi 
versenyek és játékok a Szivárvány Óvodában.

A mi Pitypang napunk
Több mint 10 éve, 1998-ban rendeztük meg az 
első gyermeknapot az óvodában. 
Rendíthetetlen elszántsággal és örömmel 
szerveztük a mostani Pitypang napot is, ame-
lyet mindig nagy izgalommal és lelkesedéssel 
várnak nemcsak az óvodásaink, de a kisiskolás 
gyermekek úgyszintén. 

Több generáció találkozik itt ezen a délutá-
non és a kicsik néhány játékos próbatétele 

után valamennyi résztvevő együtt beszélget-
het, játszhat, falatozhat óvodánk udvarán.

A délelőtti készülődést, a kert díszítését, 
aszfaltrajzolást, póni lovaglással tettük felejt-
hetetlenné a gyermekek számára. Külön cso-
portonként szerveztük meg a lovacskákkal 
való találkozást, ami így a gyermekek és az 
állatok számára is sokkal békésebben, nyu-
godtabban zajlott.

Az ebédet követő rövid pihenő utána a 
délutáni programokat Mikola Péter műso-
rával indítottuk, aki kedves és bolondos ter-
mészetével, közös énekléssel mindannyiunk 
jó hangulatát megalapozta. Ezt követően az 
óvodapedagógusok irányításával elkezdődtek 
az ügyességi próbák. A gyermekek sokféle já-
tékban kipróbálhatták magukat: volt lengőte-
ke, horgászos játék, célbadobós, egyensúlyo-

zós, ugráló labdás, akadálypályás feladat is. 
Aki még így sem fáradt el, az ugráló várban 
erősíthette lábait, vagy az arcfestők segítségé-
vel átvarázsoltatta magát kedvenc mesehősé-
vé vagy állatkájává.

Vidám zsibongás és színes kavalkád jelle-
mezte néhány órán belül az óvoda udvarát. 

Az ajándékba kapott buborékfújókból a 

gyermekek rendületlenül fújták az áttetsző 
buborékokat, mások színes lufikkal játsza-
doztak.

A büfében az ügyes szülők és nagyszülők 
által készített finomságokból, süteményekből, 
szendvicsekből, hozott üdítőkből, a dadus né-
nik által sütött gofriból, főtt virsliből lehetett 
válogatni. A meglepetést szeretőknek volt 
zsákbamacska is, amelyet az óvó nénik és a 
pedagógiai asszisztensek állítottak össze.

Ezúton is köszönjük minden résztvevő, 
szervező támogatását!

Ez a szép nap, a Pitypang-hagyományok 
részévé vált és olyan közösségi élményt nyújt 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy 
biztosak vagyunk benne, folytatni fogjuk!

Jövőre! Veletek! Ugyanitt!

A pitypangsok nevében:               
 Kovács Mihályné, óvodapedagógus



Tavaszi Tárlat

Budaörsön a Zichy Majorban, élénk érdeklődés 
mellett, ünnepélyes keretek között,  
megnyílt egyesületünk 4. Tavaszi Tárlata.

A kiállítás megszervezése és megrendezése 
óriási feladat elé állította egyesületünk 

vezetőségét, és aktív segítő tagjait. A kiállí-
táson a vendégművészekkel együtt mintegy 
31 művész 75 alkotása volt látható. A Zichy 
Major mindkét termét rendelkezésünkre 
bocsájtották, így sikerült minden alkotást 
térben, illetve a falra helyezni (a művek kö-
zött volt jónéhány nagyméretű reprezentatív 
alkotás is).

Vendégművészeink, Aknay János Kos-
suth-díjas festőművész, Serényi H . Zsig-
mond festőművész, és Albert Farkas 
szobrászművész, kiemelkedő kvalitású, re-
mekművekkel tisztelték meg kiállításunkat.

A megnyitó program a Járdányi Vonós-
négyes Haydn 50. opuszának első tételével 
kezdődött. Az emelkedett hangulatú zenei 

bevezetés után, a bu-
daörsi önkormányzat 
képviselője mondta el 
üdvözlő beszédét.  A 
budakeszi önkormány-
zatot, Ohr Alajos alpol-
gármester képviselte, 
aki szép gondolatokkal 
emlékezett meg egye-
sületünk elmúlt négyévi 
tevékenységéről. A ki-
állításon Somogyi Réka 
képzőművész személyes 
hangvételű, irodalmi 
ihletésű megnyitóbeszé-
de hangzott el.  Elnöki 
üdvözlő beszédem után 
a kiállítási programban résztvevő művészek-
nek, zenészeknek, önkormányzati képvise-
lőknek átadtam az egyesület emléklapját, és 
ajándékát.

A Tavaszi Tárlat arany emléklapját, szak-
mai kitüntetését ebben az évben a bemuta-
tott alkotások magas művészi színvonaláért 
Somogyi Rékának adományoztuk. 

Minden egyesületi tagunknak köszönöm 
a részvételt, a megjelenést, a támogatást, az 
együttérzést, a gratulációkat. Külön köszö-
net azoknak, akik a szervezésben, rendezés-
ben, szállításban és egyéb fontos tennivalók-
ban segítettek.

Köszönjük az Andrész 
cukrászda szíves támo-
gatását, a budakeszi és a 
budaörsi önkormányzat 
segítségét, a BUM-Art 
egyesület elnökének, 
Molnár-Göb Zoltán el-
nök úrnak a meghívást, 
a szállításban nyújtott 
segítségét, és a vendég-
látást.

Dévényi János
a Keszi-Art elnöke

BU
D

A
KE

SZ
I H

ÍR
M

O
N

D
Ó

 –
 1

5



Együtt-
működés

Örvendetes, hogy hosszú évek óta kiváló és 
eredményes az együttműködés a közbiz-
tonsági szervekkel, amihez reményeink 
szerint csatlakozni fog – a 2016. május 
26.-ai testületi ülésen egyhangú támoga-
tást kapott – Budakeszi Városi Polgárőr-
séggel együttműködő Budaörsi Polgárőr és 
Katasztrófavédelmi Egyesület is, és bízom 
benne, hogy a közelmúltban megalakult, 
Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a 
Budakeszi Vöröskereszt is.

Képviselő-testületi ülés 2016. május 26.-
ai, 9-13. számú előterjesztései Budakeszi 

város közbiztonsági és bűnügyi helyzetének 
a beszámolóit tartalmazták.  A beszámolók 
statisztika adatai bizonyítják, hogy az előző öt 
évhez képest, 2015-ben jelentősen csökkent a 
bűncselekmények és a közúti balesetek száma. 

A személy- és vagyonbiztonság javítása 
érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a bűn-
megelőzési tevékenységre, a közterületek el-
lenőrzésére.

Örülök az eddig elért eredményeknek. Kö-
szönöm az összehangolt eredményes, precíz 
munkát Budakeszin működő közbiztonsá-
gi szervek vezetőinek és munkatársaiknak: 
Érdi Tamás (Budakeszi Védelmi Centrum), 
Braczkó Gábor rendőr őrnagy (Budakeszi 
Rendőrőrs), Forgács Péter rendőr főtörzsőr-
mester, Kürtösi Pál rendőr főtörzsőrmester 
(körzeti megbízottak, Farkas Dániel Gábor 
(Budakeszi Város Polgárőrség), Uzsoki Gábor 
(Budakörnyéki Közterület-felügyelet), Pénzes 
Kálmán (Budakeszi mezőőr).

Eredményt csak egymást segítve, együtt-
működve lehet elérni.

Farkas Dániel Gábor, a Budakeszi Városi 
Polgárőrség képviseletében kérelmet nyúj-
tott be a képviselő-testület támogatását kérve, 
a Budaörsi Polgárőr és Katasztrófavédelmi 
Egyesülettel kötendő együttműködési megál-
lapodás megkötése érdekében.

Az együttműködési megállapodás megkö-
tésével Budakeszi bekapcsolódna a Budaörsön 
jelenleg is működő 24 órás katasztrófavédelmi 
ügyeleti központ működésébe.

Középtávon egy polgárőr tűzoltóautó állo-
másozna itt helyben Budakeszin, amely tűz-
eseteknél és baleseteknél be tudna avatkozni, 
ezáltal nagyban csökkenhetne a tűzkárok mér-
téke, baleseteknél is közreműködést jelentene 
helyben, az azonnal kivonuló, képzett személy-
zettel.

A kérelmet 
Budakeszi város 
képviselő-testülete 
egyhangú szava-
zattal támogatta.

Somlóvári Józsefné
közellátási  

és közbiztonsági  
tanácsnok

Budakeszi Városi  
Polgárőr és Katasztrófa-

védelmi Egyesület
A Budakeszi Városi Polgárőrség 2016. április 
27-i közgyűlésén döntött arról, hogy a ka-
tasztrófavédelmi tevékenységet is felveszi a 
tevékenységei közé. 

Ezzel egyidejűleg döntött arról is, hogy 
együttműködési megállapodást köt a Bu-

daörsi Polgárőr és katasztrófavédelmi egye-
sülettel, így egyesületünk nem csak a bűn-
megelőzés terén a rendőrséggel, hanem a 
katasztrófavédelem terén is aktív munkát kí-
ván végezni - együttműködve a Budaörsi társ-
szervezettel. Ehhez szükséges volt, hogy az 
önkormányzat és az egyesületünk is együtt-
működési megállapodást kössön.

Amennyiben a hármas együttműködé-
si megállapodás létrejön szervezeteink és 
az önkormányzat között az előterjesztésnek 
megfelelően, valamint ha az önkormányzat 
hozzá anyagi forrást biztosít és az illetékessé-
gi terület szerinti hivatásosokkal is megálla-
podásokat kötünk (erről Nagy Gábor tűzoltó 
alezredes I-II-XII. kerületi katasztrófavédel-
mi parancsnok előzetesen támogatásáról biz-
tosított), több helyszínre tudnánk vonulni 
a már meglévő budaörsi szerkocsijainkkal 
Budakeszi város területén is. A szerkocsi a 
terveink szerint Budakeszin állomásozna. Az 
együttműködési megállapodással rendelkező 
önkéntes egységek elsődleges, önálló beavat-
kozási jogkört kapnak, természetesen a meg-
felelő szabályozások mellett.

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség, vala-
mint Tagegyesületei a megváltozott igények-
nek megfelelően 2012. évtől folyamatosan 
próbálnak megfelelni a polgárőr és katasztró-
favédelmi elvárásoknak. Ez az alapja, hogy a 
Budakeszi Polgárőr Egyesületet is átalakítsuk 
ennek az elvárásnak. Célunk az állampolgá-
rok biztonságérzetének növelése a katasztró-
favédelmi szervekkel való szorosabb együtt-
működés megvalósítása.

Budaörsön működik a megye 24 órás ügye-
leti központja, ezen belül van egy katasztrófa-
védelmi egység, amely napjainkban 7 főből áll 
(6 fő rendelkezik 40 órás alaptanfolyammal, 
ebből 2 fő kisgépkezelői tanfolyammal, egy fő 

jelenleg aktív tűzoltó, aki rendelkezik tűzoltás 
vezetésre jogosultsággal). Budakeszin ehhez 
a szolgálathoz indulásképpen plusz 6 fővel 
kívánunk hozzájárulni, mely 6 fő szintén el-
végzi az alaptanfolyamot. Napi szolgálatokat 
vezetnénk be fokozatosan, először napi 4 óra, 
majd 6 óra, 12 óra stb… a cél a 24 óra teljes 
lefedése a hét minden napján.

A polgárőr-tűzoltó egységek igény 
esetén segítik a hivatásosok munkáját 
pl: kisebb tűzesetek és kisebb katasztrófahely-
zetek elhárításában, megelőzésében, helyszíni 
felderítés, felvezetés, helyi szervekkel való 
kapcsolattartás, forgalomirányítás, zárás, 
helyszínbiztosítás, gázolaj szivattyúzás stb… 
Az önkéntesek tevékenységükkel csökkentik, 
esetenként mentesítik a hivatásosok leterhelt-
ségét, valamint a helyiek gyorsabb reakció-
idővel, helyismerettel is rendelkezhetnek.

A polgárőrök szoros kapcsolatban áll-
nak a rendőrséggel, tagjaik nagy ember-és 
helyismerettel, lelkesedéssel végzik önkéntes 
tevékenységüket, az egyesületnek minden 
közbiztonsági társszervvel együttműködési 
megállapodása van.

Az elméleti és gyakorlati képzésre is nagy 
hangsúlyt kívánunk fektetni.

A kis nyomtávú, gyors gépkocsival speci-
ális esetekben akár a hivatásosok rajparancs-
nokát is a helyszínre tudjuk vinni, így csök-
kenteni lehet a beavatkozás idejét, növelni a 
hatékonyságát.

Budakeszi területére kinyomtatott formá-
ban rendelkezünk komplett tűzcsap-nyilván-
tartással és készül a GPS változat is!

A katasztrófavédelem által elfogadott, mi-
nősített felszerelésekkel rendelkezünk.

Kérjük, lehetőségei szerint támogassa 
munkánkat!
Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófa
védelmi Egyesület számlaszáma:  
11742173-21129339

   
   dr. Bilisics Péter        

Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
Budaörsi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület elnöke

Farkas Dániel Gábor
Budakeszi Városi Polgárőrség elnöke

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
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Budakeszi  
Önkéntes  

Tűzoltó  
Egyesület

2015 áprilisában 10 lelkes taggal újjá alakult 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Budakeszin. 
Az egyesület fő célkitűzése, hogy Budakeszi 
közigazgatási területén belül közreműködjön a 
tűzoltási, műszaki mentési, polgári védelmi és 
katasztrófavédelmi események felszámolásá-
ban, növelve ezzel a településen élő lakosság 
biztonságát.

Az egyesület elődje a Budakeszi Önkéntes 
Tűzoltóegylet 1923-ban alakult meg, 60 

taggal. Komoly önkéntes munkát végeztek a 
településen, a legénység 35 főből állt, korszerű 

felszereléssel rendelkeztek – (motoros fecs-
kendő stb.) elméleti és gyakorlati kiképzésben 
egyaránt részesültek.

Egyesületünk 10 alapító tagja közül szinte 
mindenki elvégezte már a tűzoltó alaptanfo-
lyamot, elkezdtük felújítani a régi budakeszi 
tűzoltószekeret, felvettük a kapcsolatot a test-
vérvárosok tűzoltó egyesületeivel, pályázato-
kon indulunk, melyeken már nyertünk is ki-
sebb összegeket felszerelés vásárlásra.

2016-ban – felszerelésünkhöz mérten - 
részt vettünk a nagyszénászugi bozóttűz oltá-
sában, május 7-én jelen voltunk az Országos 
Önkéntes Tűzoltó találkozón, jó kapcsolatot 
ápolunk a Zsámbéki és a Rózsadombi Tűzoltó 
Egyesülettel, 2015-ben vendégül is láttuk őket 
a Budakeszi Családi Napon.

A továbbiakban fejleszteni szeretnénk a 
technikai hátteret, hogy minél hatékonyabban 
elejét tudjuk venni a településünkön felme-
rülő káreseteknek, oltási gyakorlatokat szer-
veznénk, valamint népszerűsíteni szeretnénk 
Egyesületünket annak reményében, hogy 
mihamarabb újabb aktív tagokkal bővüljön 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk.

Támogatásokat, 
felajánlásokat 
köszönettel 
fogadunk, ön
kéntesek jelent
kezését pedig az 
info@bote.hun 
várjuk. 

Schrotti János

„Egyenes derékkal”  

 
“Üzenem, hogy bármilyen régimódi kifejezés a 
hűség, a kitartás, amiért élni érdemes, soha nem 
szabad elkeseredni, mindig egyenes derékkal, a 
célunkat el kell érni!”

Ezek voltak Julika szavai, mikor 52 évi mun-
kaviszony után, Budakeszin elbúcsúzott a 

munkatársaitól.
„Az értől jutott el az óceánig”, sőt azon túl 

is, hiszen még ma is ő a közösség motorja, a 
Borostyán Nyugdíjas Klubban, melynek ez 
idáig lelkes és példamutató vezetője volt. 

Ki ne ismerné Julikát, a Borostyán Nyugdí-
jas Klub vezetőjét?

Julika Békésen született, és ott is kezdte el 
a polgári -, majd kereskedelmi iskolai tanul-
mányait. 

A „Hangya” szövetkezetnél lett tanuló 
1947-ben Zsámbékon, és maradt is e szép 
városban, mivel itt ismerkedett meg leendő 
párjával, Mészáros Árpáddal.  Több évtizedig 
éltek e városban, boldog és szép családja kö-
rében, két fiukkal. Julika a család, és a munka 
mellett a folyamatos tanulás által, egyre ma-
gasabb pozíciókat töltött be, majd megbízott 
áruforgalmi vezetőként került nyugdíjba 
1987-ben. 

1971-ben költöztek Julikáék családjukkal 
Budakeszire, a helyi szövetkezetben, munká-
ja mellett kollégái ügyes-bajos dolgait lelkes 
odaadással intézte. Dr. Mészáros Árpádné, 
Julika 52 évet töltött el egyazon munkaterü-
leten, csupán a szövetkezetek neve változott 
(FMSZ, ÁFÉSZ). Közgazdász férjével, és két 
fiúgyermekükkel, áldott emlékű férje halálá-
ig, teljes családi életet éltek. Julikát a tragédia 
nagyon megviselte, de “egyenes derékkal “ állt 
fel, és folytatta munkáját a szövetkezetben és 
annak közösségi életében.  Nyugdíjba mene-
telét követően bekapcsolódott Budakeszin a 
Borostyán Nyugdíjas Klub munkájába, ahol 
a Klubtagok vezetőjüknek választották meg 
2003-ban. Julika kiváló pszichológiai érzékkel 
és fiatalos hévvel vezette a klubot. 

A Klub tagjai a mai napig nagyra becsülik 
Julika gondoskodó szeretetét és kiváló szer-
vezőkészségét.  Számos kirándulást vezetett 
Pl.: Hajdúszoboszlóra, Nagyatádra, Erdélybe, 
Csíksomlyóra. Felejthetetlenek a vadasparki 
közös szalonnasütések, a kedves névnapi kö-
szöntők, a meghitt karácsonyi ünnepségek, a 
farsangi - szüreti bálok, és a pótszilveszteri 
rendezvények.   

Én Budapesten lakom, ahol magam is 
egy nyugdíjas klubot vezetek, melynek neve: 
„Szeretetklub”. Második otthonomként te-
kintek Budakeszire, hiszen itt él fiatalabbik 
lányom, gyönyörű nagy családjával. Hetente 
megfordulok e csodaszép városban.  Gyakor-
ló klubvezetőként, érdeklődéssel kerestem 
fel a Borostyán nyugdíjas klubot, és ekkor 
figyeltem fel Julikára.  Megcsodáltam vezetői 
képességét, azt a finom és intelligens stílust, 
ahogy reagált a klubtagok felvetéseire.  Ma is 
fülemben csengenek határozott, és mégis em-
berséges szavai, ahogyan a klubtagságot ösz-
szefogta és irányította.  Sosem volt kioktató, 
hanem odaadó szeretettel, „egyenes derékkal” 
reagált mindenre, szóval egy követendő, pél-
damutató kultúrát teremtett meg közösségé-
ben. Most lemondott a vezetői pozíciójáról, 
de továbbra is a Borostyán Klub aktív tagja 
maradt.

Személyében olyan közösségi embert is-
mertem meg, ki méltán példaképe lehet bár-
melyikünknek.

Isten éltesse Julikát, számos éven át!  
Jó egészséget kívánunk 2 fia, 5 unokája és 

4 dédunokája körében! Köszönjük önzetlen 
munkáját!

Dr. Giller Lászlóné 

Elismerés az Európai Parlamentből
Szívből gratulálunk Illiszné Kováts 
Ildikó drámatanárunknak, aki a társa-
dalmi és ökológiai szolidaritás és béke 
világméretű akciójában való kiemel-
kedő tevékenységéért elismerésben 
és köszönetnyilvánításban részesült az 
Európai Parlament elnökétől!

SZIA veztősége
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MI  A  
KONFIRMÁCIÓ?
A konfirmáció szó jelentése megerősí-

tés. A protestáns egyházak (például 
református, evangélikus, metodista) ér-
telmezésében az úrvacsorát megelőző 
felkészítő tanítás, amelynek célja a hit-
beli megerősítés. Bővebb értelemben az 
úgynevezett keresztségi szövetség fiatal-
kori megerősítése.

Az egyházi oktatásban felnövő gyer-
mekek és az ifjúság vallásos nevelésének 
célja a konfirmáció ünnepi eseménye, 
amelynek során a konfirmandus szemé-
lyes vallástételt tesz, döntést hoz Krisz-

tus és az Ő egyháza mellett.

„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” II. Tim.1,14

Konfirmáció 
a református  

gyülekezetben
Pünkösdkor, a Szentlélek kitöltetésének és az 
egyház születésének ünnepén tettetek foga-
dalmat a fiatal és felnőtt konfirmandusok a 
Budakeszi Református Egyházközség templo-
mában. 12 fiatal és 5 felnőtt fogadta az áldást 
az úrasztalánál és vett először úrvacsorát a 
gyülekezet közösségében. 

Boros Péter lelkipásztor Pál apostol szavait 
idézve kiemelte, hogy az önként tett fo-

gadalom mindenki számára öröm és egyben 
nagy felelősséget jelent. Egyrészt öröm a szü-
lőknek, mert látják gyermeküket életük egy 
újabb szakaszában érni: már nem kisgyer-
mekek, hanem az egyház és egy gyülekezet 
tagjai lettek. Öröm a fiataloknak is, hiszen az 
itt kapott élmények, hittapasztalatok és tu-
dás életük későbbi szakaszában segítségükre 
lehetnek. Öröm a gyülekezet közössége szá-

mára is, hiszen a testvéri közösség tagjainak 
száma növekedett. Ma nem divat elkötele-
ződni egy csoport, gyülekezet iránt a fiatalok 
körében, ezért is érzi a lelkész Isten kiválasztó 
kegyelmének, hogy 17 testvér erősítette meg a 
Jézus Krisztusba vetett hitét. Külön örömük-
re szolgál, hogy a fiatalok mellett 5 felnőtt is 
fogadalmat tett.  

A gyülekezet részéről dr. Karasszon Mi-
hály gondnok és Szilágyi Anett ifjúsági vezető 
köszöntötte a konfirmandusokat.

Konfirmáció fogadalmat tett fiatalok: 
Dalotti Ágoston, Fábián Luca, Faller Júlia 
Janka, Galló Bence, Galló Lilla Tímea, Han-
son Róbert, Hubay Gyula Máté, Huszár Ba-
lázs, Márton Sándor, Nagy Márton, Popovics 
Júlia, Rózsahegyi Rudolf.

Konfirmáció fogadalmat tett felnőttek: Fá-
bián Júlia Réka, Mályiné Kaiser Erika, Sáfián 
Kornélia, Samu Ferenc, Vajdics Anikó.
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Első áldozás 2016
A katolikus közösségeknek talán az egyik leg-
szebb ünnepe az elsőáldozás, melyre pünkösd 
vasárnap került sor. Idén 33 gyermek járult 
először az Úr asztalához.

A gyermekek előző este elvégezték első 
szentgyónásukat, így az elsőáldozás nap-

ján, fehér ministránsruhába öltözve tiszta lé-
lekkel járultak az oltárhoz.

A szentmisén ministránsok segítették 
Kristóf atya szolgálatát, közreműködött a 
Szent Cecília kórus is, szebbé téve a liturgiát. 
A gyermekek megújították keresztségi foga-
dalmukat, majd szülők és gyermekek olvasták 
fel az egyetemes könyörgéseket. Ezt követően 
Kristóf atya elé járultak, és fogadták kezéből 
Krisztus testét. Majd közösen, imádságban 
adtak hálát az Oltáriszentség ajándékáért.

A szentmise után agapé/szeretetlakoma 
várta a gyermekeket és hozzátartozóikat.

Dominika nővér

AZ ELSŐÁLDOZÓK NÉVSORA
Bara Milán, Barkóczay Anna, Bujtor Alexandra, Czirok Csenge, Endele Kíra, Gede-
on Ábel,  Harmati Zselyke, Hegedűs Ádám, Holczmann János, Kara Dorottya, Kisdi 
Emmánuel, Kullmann Borbála, Lannert Ábel, Lányi Konor, Marosi Bence, Molnár Anna, 
Németh Viktória, Pásztor Barnabás, Papp Adrián, Papp Virág, Resszer Vince, Schrotti 
Anna, Szabó Kamilla, Szemereki Márk,  Szitovszki Benedek, Takács-Cordova Carolina, 
Tóth Bercel, Varga Blanka, Vermes Olivér, Vörösmathy Csaba, Windisch Fülöp, Zágoni 
Márton, Zsíros Kitti.
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Kigyulladt egy mentő  
a benzinkúton

Akora délutáni órákban, 2016.05.19-én  egy betegszállító mentőautó 
spontán kigyulladt egy budakeszi benzinkúton. A lángok több mé-

ter magasra csaptak. Az autó teljesen kiégett. A helyszínen egy másik 
autót is megégetett a kigyulladt jármű lángja. A tűz következtében a 
benzinkút fala is megégett.

 A Fővárosi Tűzoltóság munkatársai oltották el a tüzet. A Budakeszi 
Rendőrőrs munkatársai a helyszínt biztosították: a Budaörsi utat lezár-
tak az oltás idejére. 

Személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár jelentős.

Halálos baleset
Az esti órákban, 2016.05.25.-én több autó ütközött össze Páty és 

Zsámbék között. A sérülteket mentőhelikopter szállította kórház-
ba. Az egyik (vélhetően vétlen) budakeszi sofőr a helyszínen életét 
vesztette. A mentésben, és a helyszín biztosításában a Budakeszi Városi 
Polgárőrség munkatársai is részt vettek.

A helyszínelés időtartalma alatt teljes útzár volt érvényben.

Kidőlt a villanyoszlop
Budakeszin, 2016.05.22.-én a Fő utca 66. szám előtt egy autó – isme-

retlen okokból – villanyoszlopnak ütközött. Félpályázás útlezárás 
mellett a Budakeszi Rendőrőrs munkatársai irányították a forgalmat. 

Farkas Dániel Gábor, a Budakeszi Városi Polgárőrség elnöke
Fotók: MTI – Lakatos Péter és Veress Jenő
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Dátum Kezdési 
időpont Programok Helyszín

június 1. 18.00

Helytörténeti 
Szabadegyetem 

ünnepélyes 
évzárója

Tarkabarka 
Óvoda

június 3. 11.00
Nemzeti  

Összetartozás 
Napja

I. Világháborús 
Emlékmű

június 4. 10.00 - 12.00
Eszemadta 
Gyermek-
táncház

Rathauskeller

június 5. 16.00 - 20.00
Társasjáték  

délután
Rathauskeller

június 8. 18.00
Európa 

Védőszentjei  
- Előadássorozat

Szent László 
Közösségi Ház

június 10. 16.00
Erkel Napok  

- Ünnepi  
megemlékezés

Erkel Ferenc 
szobor

18.30
Erkel Napok 

- Erkel Ferenc 
Emlékkoncert

Metodista 
imaház

június 11. 15.00
XVI. Erkel Ferenc 

Sakk  
Emlékverseny

Erkel Ferenc 
Művelődési 

Központ

június 12. 16.00
Zwickl Polka 

Partie

Erkel Ferenc 
Művelődési 

Központ

június 18. 10.00 - 12.00
Eszemadta 
Gyermek-
táncház

Rathauskeller

18.00

The Royal  
Tenembaums: 

The Royal  
Tenembaums

Rathauskeller

Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
2016. NYÁRI NYITVA TARTÁSA

Július 1-jéig: szokásos rend szerint

Július 4-étől 31-éig: zárva

Augusztus 1-jétől 28-áig
rövidített nyitva tartás:

hétfő, csütörtök, péntek: 13.00-17.00
kedd: 10.00-12.00, 13.00-19.00  

(gyermekkönyvtár: 13.00-18.00)
szerda, szombat: zárva

Augusztus 29-étől a szokásos  
rend szerint várjuk olvasóinkat.

A június 6. után kölcsönzött könyveket szeptember 5-éig  
késedelmi díj nélkül lehet visszahozni.
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A Budakeszi Vadasparktól induló 
Pilis Bike biciklitúrák

A Budakeszi Vadasparknál található „Parkolj és bringázz!” (P+B) pontról két remek túrát aján-
lunk a kedves kirándulók figyelmébe. 
Minden további információt a Pilis Bike honlapján lehet megtalálni: http://pilisbike.hu/

1. CSERGEZÁN TÚRA

Útvonal: Vadaspark (Budakeszi) – (PB10) 
– Hegytető PB10 – Képesfa – (PB10) – 

Nagykovácsi – (PB10) – Képesfa – (PB10) – 
Hegytető – Vadaspark (Budakeszi)

Jelzés: PB10

Útvonal hossza: 26,5 km

Szintemelkedés: 600 méter

Út típusa: aszfalt, földes és murvás út

Nehézségi fok: közepesen nehéz

Becsült átlagos menetidő: 2 ¼ óra

Megjegyzés: tartalmas túra, esőzések 
után nem ajánlott

2. HIDEG-VÖLGYI KÖRTÚRA

Útvonal: Vadaspark (Budakeszi) – (PB10) 
– Hegytető – (PB11) – Hideg-völgy – Anna-
lak – Képesfa – Hegytető – (PB10) – Vadas-

park (Budakeszi)

Jelzés: PB10+PB11

Útvonal hossza: 28 km

Szintemelkedés: 675 méter

Út típusa: nagyrészt földes út

Nehézségi fok: nehéz

Becsült átlagos menetidő: 2 ½ óra

Megjegyzés: komoly túra felkészült ke-
rékpárosoknak, esőzések után nem ajánlott

Vadaspark Étterembe konyhai kise-
gítőt keresünk, heti 5 x 8 órában, 2 
műszakos munkarendben. Jelentke-
zés a 06-1/2752436 telefonszámon, 

vagy önéletrajzzal a vadaspark@
vadasparkrest.com email címen.

Budakeszi és közvetlen körzetéből ke-
resünk gépkocsivezető és árukiadói 
munkakör betöltésére egy fő munka-

erőt. B-kategóriás jogosítvány kötelező, 
C-kategóriás jogosítvány és nehézgép-
kezelői vizsga előny! Írásos önéletrajzot 

a budakeszi@timarvasker.hu  
e-mail címre várjuk! 

„Szorgalmas, leinformálható”
Középkorú hölgy, bejelentett 6-8 órás 
munkát keres Budakeszin és környé-

kén. (diplomám van, angolul most tanu-
lok, olaszul beszélek). 
Tel.: 06/30-6646398

Budakeszin lévő cukrászdába  
keresünk cukrászt, illetve péket teljes 
munkaidős állásra, azonnali kezdéssel.  

Információ a 06 23 450 295-ös telefon-
számon kapható. 

Önállóan dolgozni tudó virágkötő 
munkatársat keresünk Budakeszi vi-

rágüzletbe.  
Érdeklődni: 0630/287-4906

Vadaspark Étterembe konyhai kise-
gítőt keresünk, heti 5 x 8 órában, 2 
műszakos munkarendben. Jelentke-
zés a 06-1/2752436 telefonszámon, 

vagy önéletrajzzal a vadaspark@
vadasparkrest.com e-mail címen.

Kiadó garázst keresek  
a Pataki u., a Meggyes u., vagy  

a Munkácsy u. környékén.  
Tel.: 06-30-93-11-069
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HOSSZÚ KATINKA

„ÍZÜLETEIMRE ÉN AZ
ARTHRO GUARD-OT HASZNÁLOM.”

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.

www.protein-vitamin.hu | www.biotechusashop.hu

Az akciós árak 2016. 06. 01-30. között, ill. a készlet erejéig érvényesek! A termékek csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. Áraink 
fogyasztói árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. Két akció egymással össze nem vonható. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos 

j g y g

étrendet és az egészséges életmódot.

Kiszerelés: 120 tabletta
4 990 Ft 33 Ft/tabletta

június 1-30.

3 990Ft

M.”
K
4 4

TE MIT TESZEL 
AZ ÍZÜLETEIDÉRT?

2016. JÚNIUSI PROGRAMOK A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

1.  SZERDA           13h:        HÁZI PRAKTIKÁK, NEM CSAK NŐKNEK ( BODZA ÉS TÁRSAI )
                               15h:        FILMKLUB ( ESZEVESZETT MESÉK )
2.  CSÜTÖRTÖK   10h:        KÉZMŰVES DÉLELŐTT ( KERESZTSZEMES HÍMZÉS )
                               16h:        KERÁMIA FOGLALKOZÁS ARANY BETTY VEZETÉSÉVEL ( 500 FT/FŐ: ANYAGKÖLTSÉG )
                               18h:        JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL ( 500 FT/FŐ )
3.  PÉNTEK: 10h: JÁTÉKOS DÉLELŐTT: ACTIVITY

6.  HÉTFŐ: 9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                               13.30:     VARRÓKLUB ( VÁLLTÁSKA KÉSZÍTÉS )
                               15h:        SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK KLUB
7.  KEDD:              10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT
                               16h:        KREATÍV KÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
8.  SZERDA:          13h:        ZENETERÁPIA KOZÁK MÁRTA VEZETÉSÉVEL (PUCCINI: PILLANGÓKISASSZONY) 
                               15h:        FILMKLUB: ISTENI MŰSZAK 
9.  CSÜTÖRTÖK  10h:         KÉZMŰVES DÉLELŐTT: TEXTILKÉP KÉSZÍTÉS
                               13h:        KAPASZKODÓ KLUB
                               18h:        JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL ( 500 FT/FŐ )
10. PÉNTEK: 10h:        MESEDÉLELŐTT FELNŐTTEKNEK

13.  HÉTFŐ           9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
14.  KEDD              10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT

16h:        MŰVÉSZETTERÁPIA HAVASI VIKTÓRIA VEZETÉSÉVEL, TÉMA: A KÖZÖSSÉG
15. SZERDA: 10h:        REJTVÉNYFEJTŐK KLUBJA
                               15h:        FILMKLUB : A SZAVAK TITKOS ÉLETE 
16. CSÜTÖRTÖK: 10h:        KÉZMŰVES DÉLELŐTT
                               16h:        KERÁMIA FOGLALKOZÁS ARANY BETTY VEZETÉSÉVEL ( 500 FT/FŐ: ANYAGKÖLTSÉG )
                               18h:        JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL ( 500 FT/FŐ )
17. PÉNTEK:         10h:        JÁTÉKOS DÉLELLŐTT: ACTIVITY

20. HÉTFŐ: 9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
15h:        SAKK ÉS TÁBLAJÁTÉK

21. KEDD 10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT: ACTIVITY
22. SZERDA 9.0h:       TESTÉBRESZTŐ REGGELI TORNA

15h:        FILMKLUB: HUKKLE
23. CSÜTÖRTÖK: 10h:        KÉZMŰVES DÉLELŐTT: DECOUPAGE VARIÁCIÓK 

13h:        KAPASZKODÓ KLUB
18h:        JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL ( 500 FT/FŐ )

24. PÉNTEK: 10h:        RÉGI IDŐK NYARALÁSA: EMLÉKEINK, FOTÓINK, ÉLMÉNYEINK MEGOSZTÁSA

27. HÉTFŐ:           9.30:       KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
                               14h:        CS.KOVÁCS MIHÁLY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ ELŐADÁSA: AZ ENERGIÁK FELISMERÉSE
28. KEDD:             10h:        JÁTÉKOS DÉLELŐTT
29. SZERDA          13h:        IRODALMI KLUB
                               15h:        FILMKLUB: SZERELEM ÉLETRE HALÁLRA
30. CSÜTÖRTÖK  10h:        NEVETŐ CSÜTÖRTÖK
                               18h:        JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL ( 500 FT/FŐ )

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES, KIVÉVE A DÉLUTÁNI JÓGA,  ÉS A KERÁMIA FOGLALKOZÁS ANYAGKÖLTSÉGE!
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: FODRÁSZ, PEDIKÜR, SVÉDMASSZÁZS (BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279, e-mail: ino.budakeszi@gmail.com,
 www.facebook.com Generációk Háza Budakeszi



Jellemző megrendeléseink:

katalógusok, prospektusok, naptárak, füzetek, mappák, tömbök, könyvek, brosúrák, 
szórólapok, inzertek, vevőtájékoztatók, spirálozott füzetek, wobblerek, dobozok, 
plakátok, karton függőcímkék, bevarrható ruhacímkék, szalagok, ügyviteli 
nyomtatványok (önátírós, sorszámozott is) folyóiratok, havi újságok, és minden, amit 
egy nyomda elvégezhet, ...sőt még ennél is több!

2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351,  (23) 451 959

Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu

www.palettapress.hu

Fő pro�lunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.


