HÍR

B

zi

ak
ud es

XXV. évfolyam - 2017.

FEBRUÁR

w w w. h i r m o n d o. b u d a k e s z i . h u

M
O
N
D
Ó

Tanuszoda
épül

2.

oldal

Új csoport
szobák

Orbán Viktor is beszédet mondott
Nagy Gáspár mellszobrának avatásán

9.

oldal

2
A kép illusztráció

Lesz tanuszoda Budakeszin

Megkezdődtek a tárgyalások
a tanuszodáról
Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő és dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere
megkezdték a tárgyalásokat a Budakeszi
tanuszoda soron kívüli megépítéséről.

E

lőzmények: 2017. január 7-én városunk
polgármestere egy zártkörű beszélgetés
keretében a miniszterelnök urat arra kérte, hogy Budakeszin is épüljön tanuszoda.
„Orbán Viktor igent mondott a kérésemre”
- nyilatkozta dr. Győri Ottilia.
2017. január 16-án, a minisztériumban tartott tárgyaláson dr. Seszták Miklós miniszter
úr biztosította városunk polgármesterét, hogy
a tanuszoda hamarosan megépül, az előkészületek már a napokban megkezdődnek.
Balczó Kornélia

A kép illusztráció
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Ünnepélyes évzárás,
lendületes évkezdés
Új közösségi tér született. Fejlesztési
hitel egészségügyre, közvilágításra.
Szoboravatás és tanuszoda. Óvodai
csoportszoba avató. Lakossági fórum a
fejlesztésekről. Útépítési pályázatok.
Készül az idei költségvetés.
Beindult a báli szezon.

S

zorgalmas munkával teltek az ünnepek
előtti hetek az Óévben. Új közösségi
teret és parkolót építettünk a Művelődési
Ház környezetében. Az avató ünnepséget
december 21-én tartottuk színes műsorral,
forralt bor- és puncs főző versennyel, melyre a nagy hideg ellenére sokan jöttek el. A
karácsonyi fényfüzérekbe öltözött új városközpont nagy sikert aratott. A munkálatok
a jó idő beálltával folytatódnak, lebontjuk
a tér és a volt tüdőgondozó közötti romos
épületeket.
Ahogyan arról már korábban beszámoltam, még az ősz folyamán döntött a képviselő-testület 600 millió forint fejlesztési hitel
felvételéről. Ezt az önkormányzat elsősorban olyan halaszthatatlan, a lakosság széles
rétegének támogatását élvező fejlesztésekre
kíván felhasználni, melyre sem pályázati-,
sem központi forrás nem áll rendelkezésre: a helyi egészségügyi ellátás feltételeinek
javítására, a belterületi közvilágítás fejlesztésére, a Fő utca forgalmának elősegítésére
és egy bekötő út építésére a Telki útról a
Darányi városrész, valamint a 4,6 hektáros önkormányzati terület feltárására. A 15
éves futamidejű hitelszerződés aláírására
intenzív tárgyalássorozatot követően az év
utolsó napjaiban került sor az OTP bankkal,
rendkívül kedvező feltételekkel. A fenti, és a
további, idei évre tervezett, vagy idei évben
meginduló fejlesztéseinkkel kapcsolatban
lakossági fórumot tartottunk január 24-én,
ahol ismertettük a terveinket és meghallgattuk a véleményeiket, erről a 12-13. oldalon
számolunk be részletesebben.
Az idei év felemelő eseménnyel kezdődött. Civil kezdeményezésre, pályázati forrásból, önkormányzati segítséggel elkészült
a tíz éve elhunyt Nagy Gáspár Kossuth- és
József Attila díjas költőnk mellszobra, melyet január 7-én avattunk fel a Fő téri parkban. Ezúton is köszönetet mondok a Jobb
Kor Polgári Egyesületnek a szobor elkészítésében, felállításában és az avató ünnepség
megszervezésében nyújtott, elévülhetetlen
munkájáért! A városunkban élt nagy költőnk emlékét nem csak a rengeteg résztvevő,

de számos közéleti személyiség, köztük Orbán Viktor miniszterelnök úr is megtisztelte, aki az ünnepségen emlékezetes beszédet
mondott.
A szoboravatót követő fogadáson megemlítettem miniszterelnök úrnak, hogy
városunk lakóinak egyik nagy vágya egy
tanuszoda megépítése, mely eddig nem
került időben elérhető távolságba, de a Budakeszin élő nagyszámú gyermek miatt
különösen indokolt lenne. Orbán Viktor
nagy örömömre azonnal igent mondott a
kérésemre és alig egy hét elteltével már dr.
Seszták Miklós miniszter úrral egyeztettünk
az elképzeléseinkről. Fontos tudni, hogy az
önkormányzatnak a helyet kell biztosítani a
tanuszoda számára, az állam pedig megépíti
és üzemelteti azt. Egy kis tanmedencén túl
rendelkezésre áll majd egy 25 x 15 x 2 m-es
feszített víztükrű medence is, mely természetesen a tanidőn kívül felnőttek számára
is rendelkezésre áll majd. Úgy gondolom,
ezzel nem csak egy újabb, több száz milliós
létesítménnyel lesz városunk gazdagabb, de
csakugyan sokak vágya, álma válhat hamarosan valóra!
A napokban adtuk át a Pitypang óvodában – nagyrészt pályázaton elnyert forrásból – megépült két csoportszobát, melyben
újabb 50 gyermeknek tudunk igényes óvodai elhelyezést biztosítani. Amennyiben
a tavaly beadott energetikai pályázaton is
nyerünk, még idén sor kerülhet az óvoda
régi épülettömbjének szigetelésére és a nyílászárók cseréjére, ami tovább növeli az intézmény komfortszintjét és jelentős költségmegtakarítást jelent a város számára. Bízunk
benne, hogy – a sajtóhíreknek megfelelően
– sikeres pályázat esetén ezzel együtt az

épületgépészeti felújításokra is sor kerülhet,
így szinte egy teljesen új óvodába járhatnak
majd gyermekeink.
A Kerekmezőn építendő új iskolának
megtörtént a kivitelezési közbeszerzési kiírása, így egyre közelebb kerülünk az
építkezés megkezdéséhez. Jó hír, hogy a
kiírás szerint lehetőség nyílik az eredetileg
két ütemben megépítendő iskola akár egy
ütemben történő megépítésére is, amennyiben idő közben a második ütemhez szükséges források is rendelkezésre állnak. Természetesen továbbra is mindent megteszünk
ennek érdekében.
Néhány hete megjelent az a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat,
melyben belterületi önkormányzati utak
felújítására nyílik lehetőség. A várhatóan
nagy érdeklődés és a szűkös forráskeretek
miatt kollégáim már a beadási időszak első
napjának kora reggeli óráiban benyújtották
a pályázatot. A megpályázott mintegy bruttó 150 millió forintos összeget az önrésszel
kiegészítve szeretnénk a Kossuth utca (Erdő
utca és Virágvölgy utca között), a Reviczky
utca (Hajós utca és Barackvirág utca között),
a Kert utca (Fő utca és a Vastelep között),
valamint a Munkácsy utca – Szél utca veszélyes csomópontjának felújítására fordítani.
Bízom benne, hogy pályázatunk sikerrel jár!
Szinte az év első napjaitól intenzíven
dolgozunk a 2017. évi költségvetés tervezésén. A korábbi éveknek megfelelően idén
is a megfontoltság, takarékosság nyújtotta
biztonság az elsődleges célunk, amire mértéktartó fejlesztéseket alapozhatunk. Úgy
tervezzük, hogy már február 15-ig lesz a városnak elfogadott költségvetése!
Nem telhet el a január disznóvágás nélkül. A Német Önkormányzat idén is megrendezte a Sautanz sváb disznótort a Szőlőskert gazdasági területen. Sok csapat és még
több érdeklődő vett részt a rendezvényen.
Ismét ízelítőt kaphattunk a sváb kultúrából,
hagyományokból és nem utolsó sorban a
finom ízekből. Úgy is, mint a zsűri elnöke,
ezúton is köszönöm a szervezők áldozatos
munkáját!
A báli szezon ismét alkalmat ad arra,
hogy jó kedvvel múlassuk az időt a hétvégéken. Ragadjuk meg az alkalmat, hogy a
különböző egyesületek, intézmények által
szervezett bálokon találkozzunk barátainkkal, ismerőseinkkel. A farsangi bálokhoz
mindenkinek jó szórakozást kívánok!

dr. Győri Ottilia polgármester
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Bővítették a Pitypang Sport Óvodát
Budakeszi Város Önkormányzata 2015
tavaszán 50 millió forintot nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” elnevezésű pályázaton. A támogatásnak
köszönhetően két csoportszobával bővülhetett
a Budakeszi Pitypang Sport Óvoda.

K

ét csoportszobával és a játszóudvar területének növelésével bővülhetett a Pitypang Sport Óvoda a kormányzati pályázaton nyert 50 millió forintból és a 17 millió
forintos önrészből - tájékoztatott Bohárné
Varga Katalin intézményvezető. Az új részlegek ünnepélyes átadásán helyi óvodások is
műsort adtak.
Az óvoda folyamatosan bővül, fejlődik.
Néhány éve még Pitypang Óvoda néven működött az intézmény. 5 évvel ezelőtt azonban
átadásra került az új építésű tornaszoba és a
foglalkoztatók is. 2011. szeptember 1-jétől
Pitypang Sport Óvoda néven működik az
intézmény.
2017 januárjától újabb két csoportszobával bővült az intézmény. A beruházás
tervezése 2013-ban kezdődött. Budakeszi
Város Önkormányzata a közép-magyarországi operatív programban pályázott tá-
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mogatásra. Az elnyert 50 millió forintot 17
millióval kiegészítve valósulhatott meg a két
csoportszoba, mely 50 gyermek elhelyezését
biztosítja. Teljes egészében megújult az óvoda konyhája a földszinten és az emeleten is:
a csupasz tartófalakon kívül mindent újra
kellett építeni, hogy a jogszabályi feltételek

mellett az elvárható színvonalnak és a megnövekedett létszám ellátására megfeleljen.
Bővült a játszóudvart és a kert átrendezésével biztosítható minden gyermek számára a
szükséges szabadban töltendő foglalkozás.
„Pályázunk továbbá a régi épületrész
elmaradt energetikai megújítására, mely
az épület hőszigetelésén kívül a teljes fűtési rendszer korszerűsítését is megoldja
– mondta Bánhidi László fejlesztési tanácsnok ünnepi beszédében, majd hozzátette – a
visszajelzések szerint még ebben az évben
megkapjuk a támogatást erre a feladatra is.”
„Amikor tájékoztattam a környékbelieket arról, hogy építkezés lesz az óvodában,
a szemben levő épület egyik lakója, egy nyugalmazott honvédtiszt azonnal felajánlotta,
ha kell jön, segít, csempéz, padlólapot terít.
Alig győztem magyarázni, hogy ma már ez
nem így megy, közbeszerzési eljárás, e-napló, pályázati felügyelet, minőségbiztosítás,
megannyi szigorú szabály keretén belül zajlik a megvalósítás. De nagyon jó érzés volt
tudni, él még az önzetlen segítség, a honvéd
becsület. Ezúton is köszönöm a felajánlást,
úgy vélem lélekben velünk volt a munkák
során” – mesélte Bánhidi László fejlesztési
tanácsnok.
Az átadási ünnepségen beszédet mondott
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő is.
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Új közösségi tér a városközpontban
A művelődési központ és környezetének
fejlesztésével az önkormányzat már 2011 óta
foglalkozik. Több elképzelés is felmerült a
tervezési folyamat során. A lakosság széleskörűen elfogadott elképzeléseivel és elvárásaival
összhangban a képviselő-testület június végén
hozott döntést a művelődési központ körüli,
immáron önkormányzati tulajdonú épületek
bontásáról, és helyükön egy rendezett közösségi tér kialakításáról.

A

z épületeket augusztus közepén kezdte bontani a kivitelező cég. A térrendezési munkálatok november 28-án
indultak, és alig három héttel később az
önkormányzat már át is adta a Budakeszieknek. Sok ember összehangolt munkájának köszönhető, hogy ez megvalósulhatott. Emberfeletti erővel dolgoztak a BVV
Kft. munkatársai, a burkolást végzők,
a világítást építők, a tervezők, az építőanyag szállítók.
„Ezúton is köszönöm minden, kivi-

telezésben résztvevő munkáját, továbbá
köszönöm a főépítész asszonynak, valamint a polgármesteri hivatal kollégáinak
is a megfeszített munkát, nélkülük ez
nem valósulhatott volna meg” – mondta
dr. Győri Ottilia a közösségi tér átadási
ünnepségén, majd hozzátette: „A teret
2000 m 2 burkolattal láttunk el, amelyhez
lerakásra került közel 60 000 db térkő,
140 m 3 betont dolgoztak be, 330 folyóméter szegélykövet fektettek le és 17600 db
fénypont biztosítja a díszvilágítást. Kiala-

kításra került 36 db parkoló, továbbá a tér
Kossuth utca felőli megközelítése érdekében 50 méter járdát is építettünk. Eddig
10 db fát ültettünk, és továbbiak ültetését
is tervezzük. A beruházás 34 millió forintba került az önkormányzatnak. A terület rendezését a jövő évben folytatjuk, a
díszburkolatos tér mellett egy pihenőparkot is szeretnénk kialakítani a lakosság
részére. Bízom benne, hogy az új városi
tér mindannyiunk örömére fog szolgálni,
és sok színvonalas városi rendezvénynek
ad majd otthont.”
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FELHÍVÁS
Kitüntetés,
díj javaslat
tételére

A képviselő-testület
határozatai

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a többszörösen módosított 37/1995. (XI. 2.) számú rendeletével
alapított Budakesziért emlékérem, valamint
a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselőtestületének többszörösen módosított 4/1999.
(III. 1.) számú rendeletével alapított Ifjúsági
díj minden év március 15-e alkalmából kerül
átadásra.
A díjak adományozásáról – a Tisztelt Lakosságtól, valamint ifjúsági, társadalmi szervezetektől, egyházközségektől, oktatási
intézményektől beérkezett javaslatok alapján
– a Képviselő-testület
hozza meg a döntését.
A
Budakesziért
emlékérem állampolgárok és csoportok
részére adományozható, akik a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet
bármely ágazatában tartósan kiemelkedően
hasznos munkát végeztek. Egy évben legfeljebb kettő kitüntetés adható.
Az Ifjúsági díj 35
éves korig adományozható annak a
Budakeszi
lakosú
állampolgárnak vagy
csoportnak, aki kimagasló közéleti tevékenységével és tanulmányi, sportbeli életvitelével
Budakeszinek és korosztályának
elismerését kiérdemli és példaértékkel követendő utat mutat kortársai számára. Évente
egy díj adományozható.
Kérem, mind a két kitüntetésre külön-külön, indoklást is tartalmazó írásos javaslatát
legkésőbb
2017. február 15. szerda 12.00 óráig
személyesen, postán a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (Cím: 2092 Budakeszi,
Fő u. 179.) e-mailen (pm.titkar@budakeszi.
hu), illetve faxon (06-23-535-725) eljuttatni
szíveskedjen.
Segítőkész együttműködését előre is köszönöm.
dr. Győri Ottilia, polgármester

2017. FEBRUÁR

Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 20-án és 29-én
tartott képviselő-testületi ülésén az alábbi,
lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:
453/2016.: A képviselő-testület nem támogatta Stadler Zsolt (Budakeszi, Kossuth utca 26.
szám alatti lakos) azon kérelmét, melyben évszázados sváb gyökereire hivatkozással anyagi támogatást kért az önkormányzattól családi
házának a Darányi városrészben történő felépítéséhez.
454/2016.: támogatta a régi szennyvíztisztító
telep területén (Budakeszi, Akácfa utca 18.)
a vázlattervek szerint tűzoltó jármű és mentőautó tárolására is alkalmas ügyeleti épület
kialakítását, melyre bruttó 7 325 000 Ft keretösszeget biztosított.
458/2016.: építésügyi – igazságügyi szakértői
vizsgálatot rendelt meg a Budakeszi Városközpont projektben érintett, Budakeszi, 1392
helyrajzi számú ingatlanon lévő, természetben Budakeszi, Fő utca 100. szám alatti épületekre vonatkozóan, melyre bruttó 200 000 Ft
keretösszeget biztosított.
460/2016.: nyílt pályázatot írt ki a Budakeszi
1866 helyrajzi számú ingatlan bérbe adására.
463/2016.: pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium vis maior alapjához az alábbiak
szerint:
- tárgy: Budakeszi, Kert utcai fakadóvizek
elvezetése, és a megrongálódott útpálya valamint útburkolat helyreállítása
- támogatás összege: bruttó 123 520 000 Ft
- önerő: bruttó 12 352 000 Ft, amelynek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetése.
471/2016.: Edelmann Rezső és Rezsőné emlékére a IV. parcella 1. sor 14. sírt, Lakos Imre
emlékére a II. parcella 3. sor 10. sírt, Dr. Tilly

József, Wilhelm Horvatovszky, Anton Petz,
és Récsey Mária emlékére a III/3. parcella, a
II. parcella felőli külső sorában található sírt,
Dragonits Anna és Dragonits Aloisia emlékére a II. parcella 1. sor 14. sírt díjmentes díszsírhellyé nyilvánította.
A Képviselő-testület más elhunytaknak a fenti
díszsírhelyekbe temetését nem támogatja.
A Képviselő-testület elfogadta a Budakeszi
Hagyományőrző Kör Egyesület felajánlását,
hogy a díszsírhelyek gondozását folyamatosan és díjmentesen ellátja.
472/2016.: pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázati
kiírásra az alábbi preferencia sorrend szerint:
tárgy:
- a Kossuth Lajos utcának az Erdő u. - Virágvölgy u. közötti szakaszán útburkolat felújítása, korszerűsítése és a csapadékvíz elvezetés
kiépítése, felújítása,
- a Reviczky József utcának a Hajós u. – Barackvirág u. közötti szakaszán útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítése,
- a Kert utcának a Fő u. – Vastelep közötti szakaszán útburkolat felújítása,
- a Szél utca - Munkácsy utca kereszteződésének átépítése, korszerűsítése,
- a támogatás megpályázandó mértéke: bruttó
150 millió forint
- önerő: bruttó 8 millió forint.
473/2016.: az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázattal kapcsolatos tervezési feladatokra mindösszesen bruttó 7 800 000
forint keretösszeget biztosított.
A határozatok megtalálhatók
a www.budakeszi.hu honlapon
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ÁLLÁSAJÁNLATOK
Budakeszi Polgármesteri Hivatala építéshatósági osztálya pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző 4 és 8 órás munkakörök betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakeszi város és a közigazgatási
környezetébe tartozó települések általános építéshatósági eljárásainak intézése. Ellátja az
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építéshatósági feladatokat.
Az építésügyi hatóság által az építményekkel (ideértve a hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákkal és a műemléki védelem alatt álló építményeket is) kapcsolatos építési
tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatok az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre
juttatása. Ilyenek: a 300 m2 alatti építések készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok,
szakhatósági eljárások, építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, építéshatósági
engedélyek, tudomásul vételi eljárások, hatósági bizonyítványok, egyéb építéshatósági
engedélyezési eljárások döntéseinek előkészítése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabolcsiné Sedlmayer Mónika építéshatósági osztályvezető nyújt, a 06/23/535-710/0165-ös telefonszámon.
---------------------------------Budakeszi Polgármesteri Hivatala pénzügyi osztály adócsoportja pályázatot hirdet
adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára
történő behajtások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető
nyújt, a 06-30/569-3775-ös telefonszámon.
-------------------------------------Budakeszi Polgármesteri Hivatala titkársági csoportja pályázatot hirdet
testületi ügyintéző munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Képviselő-testületi ülések, illetve bizottsági ülések dokumentációjának előkészítése, előterjesztések EDTR rendszerben történő
kezelése. Részvétel az üléseken, informatikai rendszer kezelése. Az ülések jegyzőkönyveinek
elkészítése hanganyag alapján. Határozatok és rendeletek nyilvántartásának vezetése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Anikó aljegyző asszony
nyújt, a 06-23/535-710/0113-as telefonszámon.
------------------------------------Budakörnyéki Közterület – Felügyelet pályázatot hirdet
adminisztrátor munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Intézményvezető munkájának segítése. Bejelentések fogadása. Iktatási, érkeztetési feladatok ellátása. Határidők követése.
Levelek küldése - fogadása és feldolgozása. Weblap karbantartása, táblázatok vezetése,
készítése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor nyújt, a 06/23/535710/0107-es telefonszámon.
-------------------------------Budakörnyéki Közterület – Felügyelet pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet
illetékességi területén (Herceghalom) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése,
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor nyújt, a 06/23/535710/0107-es telefonszámon.
-------------------------------Budakörnyéki Közterület – Felügyelet pályázatot hirdet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Páty.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet
illetékességi területén (Páty) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági
szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor nyújt, a 06/23/535710/0107-es telefonszámon.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatos további információk: hirmondo.budakeszi.hu
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Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Budakeszi 1866 hrsz.-ú, természetben
a 2092 Budakeszi, Fő u. 111. szám
alatt található
ingatlan bérbe vételére

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot
hirdet a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1866
hrsz.-ú, természetben a Budakeszi, Fő u.
111. szám alatt található kivett lakóház,
udvar megnevezésű ingatlan 360/1160 tulajdoni hányadának bérbe vételére.
A kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail
elérhetősége, honlapja
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

Budakeszi Város
Önkormányzata
Budakeszi, Fő utca 179.
06-23/535-710
pm.titkar@budakeszi.hu
www.varoshaza.budakeszi.hu

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA
Az ingatlan címe:
Budakeszi 1866
hrsz., 2092 Budakeszi, Fő u. 111.
Tulajdonos: Budakeszi Város Önkormányzata–360/1160 tulajdoni hányaddal
Hasznos alapterület:
46 m2

A RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÁTVÉTELÉNEK HELYE, IDŐPONTJA
A pályázati kiírás a közzététel (varoshaza.
budakeszi.hu honlapon való megjelenésének) napjától a pályázati határidő lejártáig
áll rendelkezésre. A pályázati kiírás térítésmentesen letölthető a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról, vagy személyesen
átvehető a Polgármesteri Hivatal 34. számú
irodájában, ügyfélszolgálati időben.
FELVILÁGOSÍTÁS A PÁLYÁZATI
ELJÁRÁSRÓL
A kiíró a résztvevők számára lehetőséget
biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések felvetésére és esetleges további in-

formációszerzésre. A kérdéseket a merenyi.
tamas@budakeszi.hu címre kérjük megküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 34. számú irodájában ügyfélszolgálati
időben érdeklődhet. Az ingatlanok megtekintésére előre egyeztetett időpontban van
lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja, helye
és határideje
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTHATÓK
személyesen a Budakeszi Polgármesteri
Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán,
vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u.
179. címre) legkésőbb 2017. február 15.
12:00 óráig.
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA
A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok

benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.
A PÁLYÁZÓ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGÉNEK
IDŐTARTAMA
A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási
határidőtől számított 60 napig tart.
A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban
meghatározott időpontig kötve van. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha a kiíró az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében – határidő kitűzésével – a pályázótól
felvilágosítást kér vagy a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. A pályázat
egyéb módosítása érvénytelen.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Változások a hulladékszállításban
A városunk hulladékszállítását ellátó Depónia
Kft. 2017. január 1-től változásokat vezetett
be a szolgáltatásában, melyeket az alábbi tájékoztatójukban olvashatnak. A változások az
előző lapszámban megjelent Hulladéknaptár
tekintetében kizárólag a lap alján - a „További
fontos információk” között - szereplő, zöld
színű sorban lévő, zöldhulladék elszállítására
vonatkozó információk módosulását jelenti.
A Hulladéknaptárban közölt minden egyéb
információ a továbbiakban is változatlanul
érvényes!

Ingyenes
koripálya
Budakeszin, a Nagy Sándor József Gimnázium
udvarán ingyenesen lehet korizni.

B

udakeszi Város Önkormányzatának támogatásával ingyenes korcsolyapálya áll a
lakosság rendelkezésére a Nagy Sándor József
Gimnázium udvarán.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft.
2017. január 1-től az alábbi változtatásokat
vezette be a hulladékszállítással kapcsolatban:
Az idei évben – a korábbi években megszokott 3 db ingyenes zsák helyett - 8 db,
zöldhulladék díjmentes elszállítására jogosító
matricát juttatunk el a számla mellékleteként,
mely 2017. évben használható fel a Közszolgáltató által a hulladéknaptárban meghirdetett gyűjtési napokon áprilistól novemberig.
Azokat a már megszokott elszállításra vonatkozó szabályok szerint kérjük alkalmazni
(max. 110 literes zsákra vagy 50x70 cm-es
kötegre kell felragasztani és a megfelelő gyűjtési napon reggel 6 óráig kihelyezni). Az ettől
eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem
kerül elszállításra!
A korábban kiosztott, zöldhulladék ingyenes elszállítására jogosító, Depónia feliratú
zsákok a továbbiakban is elszállításra kerülnek.
A korábban rendszeresített, megvásárolható zöldhulladék matrica új megjelenéssel
kerül forgalomba, a szolgáltatás a 1. pontban
leírtak szerint történik. A korábban megvá-

sárolt zöldhulladék matricák továbbra is felhasználhatók.
Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott edény űrméretének és darabszámának
megfelelő edényazonosító matricát küldünk
a 2016. IV. negyedévi számlával együtt, melyet a hulladékgyűjtő edény oldalára kérünk
felragasztani jól látható helyre. Az azonosító
matrica igazolja a közszolgáltatás tárgyévi
igénybevételének jogosultságát. Az az ingatlantulajdonos, aki nem rendelkezik matricával, a nyilvántartásunkban nem szerepel,
ennek következtében nem fizet díjat, így a
hulladékgyűjtő edényének tartalma 2017.
március 1-től nem kerül elszállításra!
Amennyiben kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban (költözés, edényrongálás, az
edény űrméretével nem egyező matrica, stb.)
kérjük, hogy az alábbiakban található elérhetőségeinken jelezze felénk.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK: Budakeszi • 2092 Budakeszi, Fő
u. 179. (Polgármesteri Hivatal) • Tel: 0622/504-412, mobil: 0630/746-1231 • E-mail: ugyfel@deponia.hu • Nyitva
tartás: Csütörtök: 9-13, Székesfehérvár • 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. • Tel: 0622/504-412, 0622/507-419 •
E-mail: ugyfel@deponia.hu • Nyitva tartás: H: 8-12, K: 8-12
és 13-16, Sze: 7-19, Cs-P: 8-12

Cím: Budakeszi, Széchenyi utca 94.
Nyitva tartás: hétköznap 15.00 órától sötétedésig
Hétvégén: napközben sötétedésig
A korcsolyapálya használata ingyenes, melyet mindenki saját felelősségére használhat.
A helyszínen korcsolya nem bérelhető, azt
mindenkinek hoznia kell magával.
A koripálya addig üzemel, amíg alkalmas
jégfelület biztosítható.

Fejlesztések a Korányiban
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet hét projektre összesen 265,8 millió forint támogatást
nyert, amiből - többek között - hat darab modern non-invaziv lélegeztető készüléket vásárolt,
valamint felújított egy különálló épületet a súlyosabb, intubált lélegeztetésre szoruló betegek
ellátására – tájékoztatott Dr. Kovács Gábor főigazgató főorvos.
2017. FEBRUÁR
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Hazaérkeztek az olaszországi
buszbaleset budakeszi túlélői
Aki a gyászoló családoknak
segíteni szeretne, az alábbi helyre
tudja felajánlását elutalni:
SZÁMLASZÁM:
10404072-72544855-48481032
KÖZLEMÉNY: Verona
SZÁMLATULAJDONOS NEVE:
Dittrich Andrea Katalin
(Trambulin Osztálykassza)

2017. január 21-én hajnalban balesetet
szenvedett egy magyar diákokat szállító
autóbusz Olaszországban, a szerencsétlenségben 16-an meghaltak és 26-an megsérültek. A
busz oszlopnak ütközött, szétroncsolódott és
kigyulladt. Egy budapesti gimnázium tanulói
utaztak rajta, több mint ötvenen, Franciaországból, sítáborból tartottak hazafelé. A
buszon utazott két budakeszi nagylány is,
akik hála a Jóistennek – megmenekültek, és a
körülményekhez képest – jól vannak.
A budakeszi lányok édesanyjának levele itt
olvasható:

Kedves Mindannyian!

T

egnap este hazaértünk életünk legfárasztóbb utazásáról. Kimerülten, de együtt,
mind a négyen! Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy Ő egy olyan Atya az életemben, aki megtartja az ígéreteit. Köszönöm

Neki, hogy kimenekítette a gyerekeimet,
akik ugyan mindketten beütötték a fejüket,
mégis a kiabálásokra eszméletre tértek, és
még időben el tudták hagyni az addigra már
lángoló buszt. Hálás vagyok azért is, mert a
gyerekeim nem kaptak sokkot, hanem segíteni tudtak másoknak. Hálás vagyok, hogy
mind a kettőjüknél volt telefon – sokaknak
bent égett – és így végig kapcsolatban voltunk velük, míg ki nem értünk. Hálás vagyok, hogy annak ellenére, hogy testvérek,
két külön kórházba vitték őket, így a telefonjaikkal másoknak is tudtak segíteni. Hálás vagyok, hogy olyan férjem van, akivel az
első telefonhívástól kezdve mostanáig együtt
tudtuk ezt végig csinálni, akivel meg tudtuk
őrizni a nyugalmunkat és tettük a dolgunk.
Hálás vagyok, hogy Isten adott erőt, hogy
kint a rettenet közepén a gyerekeim mellett
volt másokra is időm és erőm, hogy józanul
tudtam gondolkozni, hogy nem omlottam
össze. Hálás vagyok, hogy olyan gyülekezet
áll mögöttem, akiket az éjszaka közepén fel
lehetett hívni, hogy elindítsák az imaláncot. Hálás vagyok Nektek, családtagokért,
barátokért, ismerősökért, akik tartottátok

bennünk a lelket, hívtatok, írtatok, felhívtátok a figyelmünket olyanokra, amik abban a
helyzetben nekünk eszünkbe sem jutottak
volna. Hálás vagyok azért, hogy vannak jó
érzésű riporterek, akik felhívtak, hogy nyilatkoznék-e, de nem jöttek el, és nem akarták a gyerekeink arcába tolni a kamerájukat
– mint mások. Hálás vagyok az olaszoknak
a munkájukért – egészségügyesek, rendőrök,
tűzoltók, szállodások, segítők -, akik a sérült,
kimerült, türelmetlen, aggódó, feszült idegeneket támogatták. Hálás vagyok a konzulátus munkatársaiért, a külügyminisztérium
támogatásáért, a kint élő magyarokért – akik
azonnal jöttek tolmácsolni kórházba, rendőrségre, szállodába. Hálás vagyok az időjárásért, hogy jó körülmények között tudtunk
kimenni és hazajönni. És még sorolhatnám
a listát, ami olyan hétköznapinak, természetesnek tűnik, mégsem az. És mind eközben
megszakad a szívem… Közel állok a gyerekeimhez, de fogalmam sincs min mennek
keresztül… és bár anya vagyok, közel sem
tudom felfogni azt az érzést, amit a veszteséget megélt szülők most átélnek – akik
közül szombat délutánig többen folyamatosan hívtak, míg ki nem értek, hogy tudok-e
valamit a gyerekeikről, tudunk-e segíteni kideríteni hol lehetnek… Kérlek Benneteket,
hordozzátok azokat, akiknek innentől egy
hosszú nehéz időszak jön az életükben. Ne
csak most, az első napokban, hanem sokáig.
Imádkozzatok, amikor csak eszetekbe jutnak, hogy enyhüljön a fájdalmuk és visszataláljanak valahogy az életbe…
Pataki Ágnes

Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére január 22-ére nemzeti gyásznapot rendelt el a kormány az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére. Az NSJG és a SZIA iskolákban is megemlékezést tartottak.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Orbán Viktor
is beszédet
mondott
Nagy Gáspár
mellszobrának
avatásán
Budakeszin, a Fő téri parkban 2017.01.07-én,
15 órakor avatták fel Nagy Gáspár költő mellszobrát. A szoboravatón részt vett és beszédet
mondott Orbán Viktor úr, Magyarország
miniszterelnöke.
A szobor Oláh Katalin szobrászművész alkotása, mely a költő halálának 10. évfordulójára
került felállításra. Avatóbeszédet mondott
még Nagy Gáspár egykori jóbarátja Orosz
István grafikusművész és Szakolczay Lajos
irodalomtörténész is.

„N

agy Gáspár verseivel fordítani tudott
a magyar nemzet sorsán. Politikai,
szellemi testamentuma velünk él, iránytűnk
és vezércsillagunk, kormányzati munkánk
vezérfonala” - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök Budakeszin, a tíz éve elhunyt
Kossuth- és József Attila-díjas költő szobrának avatásán.
„Úgy emlékszünk a költőre, mint aki személyes küldetésének tekintette az 1956-os
mártírokra való emlékezés ‚örökérvényű keresztény parancsát. Ezzel a 80-as évek derekán elevenébe talált az akkor 30 éves júdásfa

árnyékában hűsölő elvtársaknak”– mondta a
kormányfő.
Nagy Gáspár le merte írni, amiről mások
legfeljebb csak beszéltek, s beszélni mert arról, amiről a legtöbben csak hallgattak, „szelíd hajthatatlanságával széttörte az októberi
tavasz hőseiről gyártott kommunista hazugságokat” - méltatta a tíz éve elhunyt költőt
a miniszterelnök, aki szerint „a végelgyengülés felé araszolgató gulyáskommunizmus
okkal tartott az ő tetemre hívó szavaitól”.
Azt is mondta, hogy Nagy Gáspár azok
közé tartozott, akik a ma oly divatos, egyné-

Hit, bátorság, makulátlanság Nagy Gáspár
A

z élet egy röpke pillanat. Átsuhan rajtad, észre sem veszed. A tíz éve halott barátunk, Nagy Gáspár diákként szinte most futott le Szent
Márton hegyéről – a pannonhalmai tarisznyában erkölcs, tudás, meg nem adás, tisztesség –, s máris a kőszobrával találkozhatunk.
Élő, lüktető szobrával, amely maga is élet. Akarjuk, nem akarjuk, ez a tekintet átlát az ősködön – vallat bennünket.
Szigorral, netán megbocsátó mosollyal? Ki-ki kiválaszthatja a neki szánt, pontosabban általa érzett gesztust. Joga van-e az
ugyan csupán szoborként élőnek vallatni bennünket? Hogyne volna, hiszen a példás életet sokszoros harcban megélő költő makulátlan tartást hagyott maga után: az 1956-os magyar forradalom szellemén való őrködést.
Ő igazán tudta, hogy gyilkos és áldozat sosem cserélhető össze – még napjainkban is vannak (Sütő András
szavával) „sántafejű gyalogosok”, akik igyekeznek bemocskolni forradalmunk tisztaságát –, hiszen akkor
megikrásodik a Föld, tetűk-rágcsálók szabad területe lesz a kozmosz. Aki egész életében gáncstalan lovag
volt, az nem engedheti meg, hogy meggörbüljön a világ gyémánttengelye.
Életét is kockáztatva rengeteget küzdött azért – szembenézve a szovjettel, a hódítót kiszolgálókkal és a
hernyótalpasokat segítő itteni siserahaddal –, hogy arra a szabadságpárnára hajthassuk a fejünket, amelyet
mi tömtünk meg (Istenem, hol van a hajdani szalma jó illata!) bátorsággal, önbecsüléssel, a fölvetett fő méltóságával, a közösségért aggódó szavakkal s a közjót szolgáló lelkiismerettel.
Nagy Gáspár, szeretett barátunk, Gazsi, Bérbaltavárról, egy Vas megyei kis faluból hozta magával a tisztán szólást s a munka örömét. S ezt gazdagította a hit, az Úrba vetett bizodalom. Nem volt forradalmár alkat,
ám a vallás parancsszava – ne hazudj! – arra kényszerítette, hogy mindig, mindenkor az igazság mellett
álljon ki. Vagyis a rút, mi több: gyalázat megnevezésével teremtett lelki béke légyen megnyugvása, az elszenvedett pofonok ellenében vigasza.
„és nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat néven nevezNI!” – íme nevezetes versének kemény egyértelműséggel mondott parancsszava! És az októberünk harmincadik évfordulójára írott költemény? Az a bizonyos júdásfa, az ezüstben játszó, harminc évgyűrűjével kábító „drága” – nem véletlenül tiltották be a verset közreadó Tiszatájat – a gerincteleneket megtéveszthette, ám aki a forradalom tisztaságán
őrködött, az előtt vérlázító volt szemtelen növekedése.
Honnan volt erőd, merszed, barátunk, kőszoborrá vált társunk, hogy kockáztatván családod sorsát, csak az általad vélt – később egyetemessé váló – igazat lobogtasd? A föld szaga, jó illata, a korán véredbe ivódott kétkezi munka, az időközben gyarapodó, csaknem világot
lebíró, szellemmé vált tudás, a Balassitól Nagy Lászlóig a magyar írók nagyjait kardvívókká nevelő erkölcs segítette ténykedésed?
gen, ez a mindenség-katedrális volt otthonod, fölnevelő dajkád.
Verseidről, szépprózádról és esszéidről – zűrzavaros korunk megbecsülheti magát bennük – sokszor szóltunk. Szemed, szemüveged
őket is csillogtatja. De még inkább a belülről jövő hitedet: „ de a remény sohasem meghaló, / ha minden utolsó szalmaszál / ABBÓL A
JÁSZOLBÓL VALÓ!”
Nagy Gáspár, Gazsikánk, a kőarcod kőmosolyában is rejtező szigor mindvégig legyen bátorítónk! Nemzedékek számára a makulátlanságot életigazsággá avató erő!
Szakolczay Lajos
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mely országban kötelező politikai korrektséget a hamis próféták legfőbb ismérvének
tekintették.
Ma minden nap egyre sürgetőbben kérdezzük, hogy „vajon mi lesz hazánkkal, ezzel
a boldogtalan, farizeusi Európával, amely
cinkos lelkiismeretét modern mesékkel csitítja, miközben sorsa csak egy szalmaszálon
függ”. Nagy Gáspártól jön a felelet: „a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó
szalmaszál abból a jászolból való” - zárta beszédét Orbán Viktor.

A Budakeszin, a Fő téri parkban elhelyezett mellszobrot az ünnepség végén Spányi
Antal püspök áldotta meg, majd a résztvevők - többek között Nagy Gáspár családja, a
miniszterelnök úr és Budakeszi polgármestere is - elhelyezték a szobornál az emlékezés
virágait.
A szobrot a Jobb Kor Polgári Egyesület
állíttatta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság és Budakeszi Város Önkormányzatának támogatásával.
Balczó Kornélia és a kormany.hu

Széljegyzet egy szoborhoz
J

öjjön a fagy, melegítsen! – Nagy Gáspár sorával köszöntöm önöket: ha nagy a hideg (most nagyon nagy), ösztönösen egymáshoz húzódunk, de ne felejtsék, a költészet is éppen erre való: hogy varázskört rajzoljon körénk, s e körben közelebb kerüljünk egymáshoz. Hogy
melegedjünk.
Értettem-e vajon a verseit eléggé, a szavakat és a csöndeket, amelyek egyszerre voltak horgonyozva rövidülő téldélutáni árnyainkhoz és
ama égigérő kút jégpikkelyes magasához. Vajon tudtam-e, mire gondol, amikor felolvasta: vége lesz ennek a híg melónak/ jönnek érted a
szabad napok/ áthúzod csöndben összes versedet/ megérted miért szabadrabok.
Elhadartam persze a leckét, rabok legyünk, vagy szabadok, és elő is kerestem azt a kövér Bodoni fontot,
Heckenast mesterét, amellyel egykor a Talpra magyart nyomtatták. Talán azért bízta rám a könyvborító
rajzát Nagy Gáspár, mert a paradox szóösszevonás és az én lehetséges-lehetetlenre rajzolt ábráim közt rokonságot látott. Aztán elkezdtem lassan fölfogni az üzenetet. Elkezdtem? Ugyan. Máig küzdök vele.
Megrajzolja-e vajon a szobor is a maga varázskörét? Közvetítheti-e azt az összetartozás érzést itt Keszin,
széles e hazában és messze mindenütt, ahol magyarok élnek, azt, amit a költemények sugároznak? A leírt
szavak aligha spórolhatók meg általa. A betűk boldog könnycseppjei és a verseket záró csöndek sem. Akik
ismerték Gazsit, azok persze a tekintetét fogják lesni, s valami személyes emléket keresnek, de hát van, amit
egy szobor nem tud igazolni, meg hát nem is a dolga, hogy tudósítson a szőlőlevélzöld színű szemről, a
márvány fogzománcról, és a halántékdob, a koponya kehely, a tükör mélyén rögzített szomorú szájszél, vagy
a mosolyelágazás felidézésére is csak az olvasókkal együtt vállalkozhat. Ahogy a kihajtott nagy versgallért
is csak akkor látjuk, ha folytatni tudjuk: Mert minden igaz költő-halánték hatalmasoknak csupán csak játék
A szobrász megállított pillanata perspektíva múltra és jövőre. A szobor csak látszólag cezúra az idő-lénián, valójában a még be nem következett és a már elmúlt faktumok kelyhe, s a szobrok kő-nyelve így legalább annyira metafizikus, mint
amennyire kézzel tapinthatón reális.
Mi persze, ismerősök, életkort rendelünk majd a fiatalemberhez, a suhanc költészhez a helybenzsákbanfutós időt, amikor a foci még
fűzős volt, a korszak viszont már szelepes. A korszak, amiben az volt a gyönyörű, hogy tétje volt, mit mond a mű, vagy mit rejt el …
Én már láttam a most még elrejtett szobrot, és bele tudtam látni Gáspár evangéliumi szelídségét és konok következetességét is, ahogy
céltáblaként állt ki a versek mellé az írástudók felelősségét magától értődő természetességgel vállalva, sőt hirdetve. Aztán – Múlik a jövőnk,
konstatálta és tovább lépett az égi focipályára, ahol a sehová iktatott szél fújdogál.
Köszönet a szobornak, hogy közvetíti a fentről küldött néma üzenetet, és sugározza a Haza a magasban varázskörét. Hála az értő szobrásznak, Oláh Katalinnak, hogy vésője nyomán spirituális geometria tágul e faragott kőarc köré. Hála az avató felebarátoknak – nektek,
önöknek – hogy tábora van a szavaknak. És köszönet Budakeszinek, hogy őrzi a városban otthonára talált költő emlékét. Egy olyan sort
választottam végül, amelyet Nagy Gáspár egy másik szobor tövében már szavalt, és vannak itt bizonnyal sokan, akik nem csak dörmögve,
de énekelve is ismerik: Aki a félelmen túli tartomány / dalokra elszánt kölyke, / jól tudja miért e földi ágy, / s miért a csillagok… fölötte.
Orosz István
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Döntés előkészítő lakossági fórum

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINEK, TERVEINEK ISMERTETÉSE
a polgármesteri hivatal mögötti, jelenlegi
orvosi rendelő felújítása és emeleti bővítése,
mely új, szakorvosi rendelők elhelyezésére is
lehetőséget adna a jelenlegi funkciók megtartása mellett
a városközpontban, a volt tüdőgondozó
épülete mellett új épület építésével, esetleg a
régi épület fennmaradása esetén annak részleges felhasználásával
a Kerekmezőn épülő új iskola mögötti félköríves területen, „zöldmezős” beruházásként,
új épület építésével
Mindhárom terület mellett és ellen is hozhatók fel érvek, döntés ezek mérlegelésével születhet. Az önkormányzat a megoldásra 400 millió
forintot tervez a fejlesztési hitelkeret terhére.

Budakeszi város képviselő-testülete lakossági fórumot tartott 2017. január 24-én az
Erkel Ferenc Művelődési Központban azzal
a céllal, hogy ismertesse a lakossággal a
2017. évi fejlesztési elképzeléseit, terveit. „A
fórum célja a tájékoztatás mellett a lakosság
együttgondolkodásba történő bevonása,
véleményének megismerése volt, hiszen a
tervezett fejlesztések túlnyomórészt szeretett
településünk hosszú távú fejlődését érintik” –
mondta lapunknak dr. Győri Ottilia polgármester, aki a rendezvény előadójaként kivetített
prezentáció kíséretében, nyolc pontba szedve
ismertette a városvezetés terveit az alábbiak
szerint:

ÚJ ISKOLA ÉPÍTÉSE

Budakeszi Város Önkormányzata 2013 októbere óta tárgyalásokat folytatott, továbbá
írásban is megkereste a kormányzati vezetőket annak érdekében, hogy a Széchényi István
Általános iskola FORFA épülete kiváltásra
kerülhessen, és új iskolaépület épülhessen
kormányzati forrásból. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet alapján, a Budakeszin építendő új iskolaépület bekerült a kiemelt beruházások közé, ezzel biztossá vált az iskolaépítés,
melyről az együttműködési megállapodást
2016. február 9-én írtunk alá az NSK-val. A
kormány által tervezett 11 tantermesnél nagyobb, 16 tantermes iskola megépítése érdekében módosítottuk a megállapodást, melyben 234 millió forint önrészt vállaltunk.
Jelenleg arra a döntésre várunk, hogy az
igényelt többlettantermeknek - az úgynevezett 2. ütemnek - a pénzügyi fedezetét is
vállalja fel az állam. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Kerekmezőn felépül egy
korszerű 16 tantermes iskola tornateremmel,
közel kétmilliárd forintos költségvetéssel. A
Nemzeti Sportközpontok beruházási ütemterve szerint jelenleg a kivitelezési közbeszer-
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zési eljárás zajlik, az építkezést 2017. tavaszán
szándékoznak megkezdeni. A tervek szerint
az iskola 2018. szeptemberében nyithatja meg
kapuit a diákok előtt.

TANUSZODA LÉTESÍTÉSE

Korábbi több sikertelen próbálkozás után, a
január 7-i Nagy Gáspár szoboravatót követő
zártkörű fogadáson kérésemre Magyarország miniszterelnöke ígéretet tett arra, hogy
Budakeszin is megépülhet a sokak által áhított tanuszoda. Január 16-án már dr. Seszták
Miklós miniszter úrral egyeztettem a soron
kívül megépítendő létesítményről, mely a
többi tanuszodával azonos, egységes műszaki
tartalommal, mintatervek alapján épülhet és
nem csak a diákok, hanem a felnőttek igényeit is kielégítheti, mégpedig a téli időszakban
fedett uszodaként, a nyári időszakban pedig
nyitott strandként. Az uszodákhoz öltöző, illetve kiszolgáló-épület tartozik. Két medence
épül: egy 10 m x 6 m x 0,8 m-es tanmedence, és egy feszített víztükrű 25 m x 15 m x 1,9
m-es, 6 pályás medence, amely akár rövid pályás versenyek megrendezésére is alkalmas. A
tanuszodát az állam üzemelteti.

EGÉSZSÉGKÖZPONT

Hosszú évek, évtizedek óta megoldatlan az
orvosi rendelő helyzete Budakeszin: egy
korszerűtlen, lerobbant épület ad otthont a
kötelező alapellátásnak, melynek megoldására nem áll rendelkezésre pályázati forrás
és az önkormányzat saját erőből sem tudja
megvalósítani. A képviselő-testület tavaly
októberben hozott döntést fejlesztési hitel
felvételéről, ennek keretében olyan beruházásokat kíván megvalósítani, amelyek nagy támogatást élveznek, és nem tűrnek halasztást,
mint például a régi orvosi rendelő felújítása és
bővítése, vagy egy új építése. E célból három
lehetséges helyszín merült fel:

VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSE
(MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE)
Az önkormányzat évek óta foglalkozik a városközpont fejlesztésének lehetőségével. Legutóbb kidolgoztattunk egy olyan gazdasági
koncepciót, amely közfunkciót szolgáló, új
épületek (közművelődés, egészségügy) nullszaldós megvalósítására kínált volna lehetőséget kereskedelmi egységek idetelepedésével.
Mivel tapasztalataink alapján ezt a megoldást
nem övezte széleskörű egyetértés, csak a terület rendezését kezdtük meg. Első lépésben új,
impozáns közösségi tér és parkoló épült, de
hamarosan folytatódnak a munkálatok a romos épületek bontásával és az így felszabaduló
terület, valamint a volt tüdőgondozó környezetének rendezésével, parkosításával.

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE

Városunk belterületén vannak közvilágítással
teljesen ellátatlan területek – ilyen például a Darányi városrész, és Makkosmária egyes területei
– és rosszul, hiányosan ellátott utcák. A korábban
már említett fejlesztési hitel részben a közvilágítási hiányosságok pótlását szolgálja 157 millió
Ft értékben. Ezzel a fejlesztéssel terveink szerint
sikerül az összes olyan belterületi utca, közterület
közvilágításának a teljes ellátása, amelyre a műszaki feltételek rendelkezésre állnak.
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KÖZLEKEDÉS
A fejlesztési hitel fennmaradó részét két fontos,
közlekedési célra szeretnénk felhasználni: egyrészt 15 millió Ft értékben olyan fejlesztésekre,
melyek a Fő utca forgalmát felgyorsíthatják.
Ebben a két frissen készült közlekedési tanulmány javaslatait szeretnénk felhasználni helyi
szakértők bevonásával. Másrészt a Telki útról
egy bekötőút megépítésére 28 millió Ft-ot fordítanánk, mely egyaránt szolgálja a Darányi

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén,
megpályázott támogatás: 150 millió Ft, önerő: 8 millió Ft
- Kossuth utcának az Erdő u. - Virágvölgy
u. közötti szakaszán útburkolat felújítása, korszerűsítése és a csapadékvíz elvezetés kiépítése,
felújítása,
- Reviczky utcának a Hajós u. - Barackvirág
u. közötti szakaszán útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítése,
- Kert utca alsó szakaszán útburkolat felújítása,
- Szél utca - Munkácsy utca csomópont ívés magassági korrekciója

városrész és az önkormányzati tulajdonú 4,6
ha fejlesztésre szánt terület feltárását.

PÁLYÁZATOK

2016-ban benyújtott pályázataink:
MLSZ pályaépítés, TAO forrás: 47,6 millió
Ft, Önerő: 20,4 millió Ft (elbírált, nyert)
Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében, megpályázott támogatás 121 millió Ft,
önerő nincsen, cél: Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának
fejlesztése (buszmegállók, gyalogátkelők, P+R
parkolók, stb.)
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése, megpályázott támogatás: 225 millió Ft, önerő nincsen.
I. pályázat: A Mosolyvár Bölcsőde bővítése
4 csoportszobával, eszközökkel
II. pályázat: A Pitypang Óvodában eszközbeszerzés (kerti bútorok, játékok)
III. pályázat: A régi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.9 Épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára, megpályázott támogatás:
250 millió Ft, önerő: nincsen
A Széchenyi István Általános Iskola, az Orvosi Rendelő, továbbá a Pitypang Sport Óvoda
épületeinek energetikai korszerűsítése.
Egészség Sportpark Programban való részvétel,
I. rész – 4 db sportpark a város különböző
részein kültéri sportolási lehetőséggel, megpályázott támogatás: 4 db sportpark (nem forintosított), önerő nincsen.
II. rész – 1 db 400 méter hosszú futókör
a sportpálya köré, megpályázott támogatás
8.900.000,- Ft, önerő 8.900.000,- Ft.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (B.M. pályázat), megpályázott támogatás: 48.162.000,- Ft, önerő: 12,8
millió Ft
Utak, járdák, csapadékvíz-elvezetés helyreállítása, felújítása és a Nagy Sándor József Gimnáziumban rekortán sportpálya kialakítása
Magyarországon található I. világháborús
hadisírok és emlékművek felújítása, megpályázatott támogatás 2,5 millió Ft, önerő nincsen
A temetőben található emlékmű és hadisírok felújítását tervezzük.
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása,
megpályázott összeg: 5 millió Ft, önerő: nincsen, a cél: iskolai prevenciós programok tanulóknak, pedagógusoknak.
2017. évben benyújtott pályázatunk

EVANGÉLIKUS TEMPLOM ÉPÍTÉSE

Az evangélikus egyház templomot szeretne
építeni Budakeszin. Az egyház és az önkormányzat vezetői egyetértettek abban, hogy
erre a célra a Márity utca – Spar parkoló – Temető – MOL benzinkút által határolt terület
lenne alkalmas. Felek a terület rendelkezésre
bocsátásának feltételeiről további tárgyalásokat folytatnak, a döntést a képviselő-testület
hozza meg.
A polgármesteri tájékoztatót követően lakossági hozzászólások következtek. A kérdésekre
– melyek elsősorban közlekedési, egészségügyi, közművesítési és gazdaságfejlesztési témákat érintettek – Ohr Alajos alpolgármester,
Bánhidi László tanácsnok, Páczi Erzsébet bizottsági elnök és Bozsik Ádám BVV Kft. ügyvezető válaszolt.
- Informatívnak és konstruktívnak, ebből
kifolyólag hasznosnak értékelem a fórumot.
Nagyon köszönöm minden érdeklődő megjelenését, az elhangzott kérdéseket, véleményeket. Külön is szeretném megköszönni dr.
Domján Péter, Serény József, Hodász Gábor,
Szabadházi József és Vásárhelyi Márta hozzászólását és konkrét segítségük felajánlását az
egészségügyi, közművesítési, gazdaságfejlesztési és közlekedési fejlesztések tekintetében,
melyet természetesen örömmel fogadunk –
mondta lapunknak végezetül a fórum rövid
összegzéseként a polgármester asszony.
Szerkesztőség
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„Sautanz – Sváb Disznótor”

Harmadik alkalommal rendezte meg a
Budakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat
a hagyományos sváb disznótort a Park Center
mögötti területen.

E

zúttal hét sertés öltek le hajnalban, hogy a
sváb tradíciók szerinti feldolgozás után felkínálják a vendégeknek a belőlük készített finomságokat. A falatozás mellé autentikus sváb
zene dukált. A rendezvényt a fővédnök, Soltész
Miklós államtitkár nyitotta meg, de beszédet
mondott Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési
képviselő, Ritter Imre, német nemzetiségi szó-
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szóló, dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere és Schrotti János a BVNÖ elnöke is.
Miközben a csapatok dolgoztak, a színpadon változatos programok, autentikus táncos
és zenés produkciók szórakoztatták a közönséget. Fellépett a Tamási Áron Általános Iskola
és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium nemzetiségi tánckara is. A 9.a osztályos
diákok Simon István irányításával először egy
osztrák csillagpolkát, majd bácskai táncokat
adtak elő.
A szakértő zsűri – az értékeléskor nemcsak az ízeket, hanem a főzés és sütés módját,
a hagyományok ápolását, az ételek tálalását is
figyelembe vették – a hagyományőrző kate-

gória első helye mellett a rendezvény fődíját,
a Sautanz Bard-ot is a XII. kerületi csapatnak
ítélte. A vándordíjra felkerül a Svábhegy felirat,
az értékes relikvia egy évig marad a győztes
birtokában.
Forrás: Szerkesztőség és Hegyvidéki Önkormányzat

Budakeszi kisdiák nyerte
a legoversenyt
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KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI
ESZKÖZÖK ÉPÍTŐKOCKÁKBÓL

Magyar Kultúra Napja
Széchenyivel
A Kárpát-medence az elmúlt
évezredek során mindig a népek,
nemzetiségek olvasztótégelye volt,
s ma sincs ez másként. Bár a származás sokszor bizonytalan, akkor
is van valami, ami mindannyiunkat
feltétlenül összeköt – ez a magyar
kultúra. Olyan láthatatlan háló ez,
amely erőt, tartást ad ahhoz, hogy
megőrizhessük önazonosságunkat.
S ami talán ennél is fontosabb…, a
kultúra valódi közösségszervező erő,
amely úgy tarja össze az embereket,
hogy közben mindenki megőrizheti
mindazt, ami csak rá jellemző, ami
kimondottan róla szól.

M

a már szinte minden fontosabb dolognak, …a madaraknak és a fáknak, a diabétesznek, s így a kultúrának is van saját
napja. Akkor cselekszünk helyesen, ha minden napunkat úgy
éljük, hogy annak szerves része a
magyar kultúra. Mert így minden
napunk jeles nap lehet.
És éppen a jel, a kulturális
nyom az, amit hagyni akarunk
magunk után.
Feladatunk, hogy itt Budakeszin olyan pezsgő, tartalmas kulturális életet teremtsünk, amely
alkotó, élhető közösséggé szervezi
majd az utánunk jövőket, gyermekeinket, utódainkat is.
Budakeszi olyan kivételes helyzetben van, hogy településünk
kulturális életét szinte mindenki
magáénak érzi. Egyesületek, egyházak, intézmények, civil szerveződések és az önkormányzat is
aktív résztvevője a kulturális és
közösségi események, rendezvények szervezésének, azokban való
közreműködésnek. Nem telik
el egy hét a városban, mikor ne
lenne legalább két-három-négy
rendezvény, vagy egy gyermekműsor a művelődési központban,
irodalmi előadás a könyvtár, a
Széchenyi Baráti Kör vagy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
által, illetve most, a báli szezon-

A Budapesti Közlekedési Központ és
a Budapesti Közlekedési Zrt. 2016
novemberében pályázatot hirdetett
fővárosi közösségi közlekedési eszközök készítésére építőkockákból.
A nyertes alkotásokból rendezett
kiállítást Dr. Dabóczi Kálmán, a BKK
vezérigazgatója és Bolla Tibor, a
BKV Zrt. vezérigazgatója nyitotta
meg a Deák Ferenc téri aluljáróban
található Földalatti Vasúti Múzeumban.

A
ban szinte nem múlik el a hétvége,
hogy legalább egy-két bál ne lenne
városunkban.
Közös, egyesült erővel mindent
megteszünk annak érdekében,
hogy az ünnepeink, rendezvényeink a lakosság sokrétű igényeit
megfelelően szolgálják és hozzájáruljanak a budakesziek közösségének építéséhez és az elkövetkező
generációk számára való megőrzéséhez.

díjátadóval
egybekötött
kiállításmegnyitón
Dr.
Dabóczi Kálmán elmondta, hogy
a pályázat kiírásának ötletét a
Gerliczky Bence által készített
CAF villamos méretarányos
modellje adta, amelyet tavaly
év végén ki is állítottak a BKK
székházában. Ekkor vetődött fel,
hogy biztosan vannak még olyan

hetett nevezni, csak olyan épített
járművekkel, és azokról készített
fényképekkel, amelyek a fővárosi
közösségi közlekedési eszközök
valósághű másai, és amelyek
egyedüli és kizárólagos készítője
maga a pályázó.
DÍJAZOTTAK
1-12 éves korosztály:
1. helyezés: Kisdi Emánuel (Budakeszi SZIA, 4. osztályos tanuló,
osztályfőnök: Kőrösi Virginia)
2. helyezés: Mihálffy Gergely
3. helyezés: Jurásek Dávid
Különdíjasok: Schimó Ferenc
Pál, Piros Nimród, KemeleVandlik Márk István
13 év feletti korosztály:
1. helyezés: Raáb Donát,
2. helyezés: Farkas Balázs
3. helyezés: Fekete Bence Martin
Különdíjasok: Györök Orsolya és
Horváth Márk

Czifra Zsuzsanna
az oktatási bizottság elnöke

"Jobbító szándékkal" - gróf
Széchenyi István szellemi
öröksége a magyar kultúrában címen tartott ünnepi
előadást az Erkel Ferenc
Művelődési
Központban
Pelyach István történész. Az
előadó azt hangsúlyozta,
hogy a Magyar Alkotóművészek Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának csoportos
kiállítása egységében mutatja meg a legnagyobb magyar életművét. Kőrösiné dr.
Merkl Hilda, a Budakeszi
Széchenyi Baráti Kör elnöke egyenesen lángelmének
nevezte a grófot, és felidézte
Oplatka András Az ember,
aki Magyarországot alkotta
című néhány éve megjelent
könyvét. A két hétig látható
tárlat megnyitóján Czifra
Zsuzsanna, a Budakeszi
Város Önkormányzatának
oktatási, kulturális és egészségügyi bizottságának elnöke mondott köszöntőt.

tehetségek, akik otthon hasonlókat alkotnak. Őket szerette volna
megmutatni a BKK, ezért nagy
öröm volt, hogy minden korosztályból jelentkeztek résztvevők,
és nagyon sok szép munka született. Beszéde végén a BKK vezérigazgatója gratulált a díjazottaknak és megköszönte a játékban
való részvételüket.
Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója is köszöntötte a
díjazottakat, és elmondta, hogy
aki ilyen szép alkotásokat készít,
az bizonyára szereti is a közösségi közlekedést, majd hozzátette,
hogy örömmel látja a szép új alkotásokat a Földalatti Vasúti Múzeum kiállításainak kínálatában.
A pályázatra 12 éves kor alatti
és 12 év fölötti kategóriában le-

A pályázatot nagy érdeklődés
kísérte. A zsűri által legjobbnak ítélt húsz – villamos, troli,
metrókocsi és sikló – járművet
2017. január 11. és 2017. február
12. között a Földalatti Vasúti Múzeumban lehet megtekinteni.
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A „papír nem fontos”?
VALÓJÁBAN: LÉTFONTOSSÁGÚ…
HÁZASSÁG HETE 2017. FEBRUÁR 12-TŐL
Ha február, akkor Valentin nap, és a névnap
hetében ünnepeljük világszerte a házasság
kötelékét. Közkeletűvé vált a vélekedés a
nyugati világban, hogy a házasság kötés „nem
fontos”, az csak egy papír, nincs jelentősége,
elég, ha szeretjük egymást.

M

ást mond erről a pszichológia, amelyik mára sok fontos területen feltárta
az emberi lélek működésének törvényeit. Márpedig ezek a törvények ugyanúgy
meghatároznak minket, mint a fizika törvényei. Ahogy a gravitációs erő létezése
nem vélekedésünktől függ, ugyanúgy az is
igaz, és tény, hogy a kapcsolati dinamika
egész máshogy alakul egy elkötelezett párkapcsolatban, mint ott, ahol az elköteleződés nincs meg. (Ennek még akkor van egy
„hiány” jelentése a tudattalanban, ha már
–egyre nagyobb számban – gyermekek is
születnek az ilyen kapcsolatokból. )
Az elköteleződés ad egy biztonságos
hátteret, keretet, amelyben, ha az egyik fél
éppen el is bizonytalanodik, gyengébbnek
érzi a pozícióját a kapcsolati dinamikában, nem kényszerül rá arra, hogy játszmába kezdjen a házastársa megtartásáért.
A „papír nélküli” kapcsolatban az éppen
gyengébb helyzetben lévő fél öntudatlanul
is másként reagál, esetleg háttérbe szorítja
saját igényeit, vagy éppen ellenkezőleg követelődzésre kényszerül, ami nem tesz jót
a kapcsolatban. Ezért nagyobb arányban
bomlanak fel a „papír nélküli” kapcsolatok.
Bár a gyermekek számára a párkapcsolat felbomlása olyan, mintha „összetörne a
világ tartótengelye”, a gyermek nem tartja
össze a párkapcsolatot.
A gyermeknek is az a jó, ha a szülők
még a gyermekek érkezése idején is szem
előtt tartják, hogy kettejük jó kapcsolata
álljon az első helyen.
Erre tudatosan kell törekedni, mert a
munka világa és a tágabb rokoni kapcsolatok sem tartják tiszteletben ezt az alapvető
szabályt, értéket, érdeket.
Sajnos, az iskolákban egyelőre nem
része a tananyagnak a kapcsolati kultúra
megismerése, bár Budakeszin éppen emiatt az” Értékes vagy” pályázat keretében
iskoláinkban voltak ilyen órák. A kormány
tervezi, hogy a családórákat a kötelező
tanterv részévé teszi.
A Híd Családsegítő szívesen áll rendelkezése párkonzultáció, esetleg terápia
vagy mediáció kérése esetén. Igény szerint
szervezünk kapcsolati kultúrát fejlesztő
csoportot is, információt adunk arról, hol
lehet ilyen csoporthoz csatlakozni.
Addig is álljon itt Mihalec Gábor közismert és sikeres párterapeuta egyik hírleveléből egy idézet, a heti hat óráról, mely a
hosszú, boldog párkapcsolat biztos alapját
jelenti. (Kis változtatással a gyermekeink-
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kel való meleg , szeretetteljes légkör fenntartására is használhatjuk.)
Dr. Mihalec Gábor:
„A párkapcsolat nem működik magától. Csak Magától (meg a párjától)!
Ha csak egy kicsit is tudatosan kezelik
és tervezetten, előre megfontolt szándékkal dolgoznak rajta, akkor igazi csodákat élhetnek át benne. Íme néhány ötlet,
ahogyan minimális energia befektetéssel
bámulatos változást hozhatnak a kapcsolatába. John Gottman megfigyelése szerint ez a 6 óra jelenti az egyik nagy különbséget a boldog és a boldogtalan párok
között.
Búcsúzás. A boldog párok reggel mielőtt elválnának egymástól, megkérdezik, hogy milyen nap vár a másikra.
Milyen kihívásokkal néz szembe, hol
fog ebédelni, minek örül a mai napon.
Összes idő: 10 perc (2 perc x 5 munkanap)
Újratalálkozás. A boldog párok a nap
végén ismét belépnek egymás világába és
tudni akarják, mi történt a másikkal, amíg
nem látták egymást. Közben megölelik és
úgy puszilják egymást, hogy az ajkaik legalább 6 másodpercig egymáshoz érjenek.
Összes idő: 1 óra 40 perc (20 perc x 5
munkanap)
Dicséret és elismerés. A boldog párok
tudatosan mondanak jót egymásnak. Ez
az egész kapcsolatot egy pozitív keretbe
helyezi, amitől mindkét fél megbecsülve, értékelve, szeretve érzi magát benne.
Összes idő: 35 perc (5 perc x 7 nap)
Gyengédség. A boldog párok testileg
is kifejezik egymás iránt a gyengédségüket, mégpedig minden nap (nemcsak
szeretkezéskor). Megölelik egymást elalvás előtt, jóéjt puszit adnak egymásnak,
megfogják egymás kezét napközben...
Összes idő: 35 perc (5 perc x 7 nap)
Randi est. Fontos a kapcsolat ápolására elkülönített hosszabb idő is, ezért
a boldog párok rendszeresen randiznak egymással. Elmennek egy kellemes
helyre, közösen tesznek dolgokat, vagy
éppen beszélgetnek. Beszélgetéskor sok
nyílt kérdést tesznek fel egymásnak
(amire nem lehet egy szóval válaszolni).
Össz idő: 2 óra (hetente 1x)
Hol-is-tartunk-beszélgetés.
Nemcsak a bizsergő kellemes dolgokra, de
az elrendezetlen, megoldatlan vagy éppen szorongást keltő dolgokra is kell
időt fordítani. A boldog párok ezeket is
rendszeresen megbeszélik egymással.
Össz idő: 1 óra (hetente 1x)
Összesen: heti 6 óra. Ennyi az egész. Az
ébren töltött idő 5%-a (ha napi 8 órát alszik). Minimális befektetés, amely hatalmas változást hoz. Próbálja ki!”
A boldogság nem külső körülményektől függ. Mindig hatalmunkban áll a belső
hozzáállásunkat jó irányba állítani.
Bakács Bernadett, alpolgármester

KEPES ANDRÁS
előadása
2017. március 22-én szerdán 19 órától Kepes
András előadására invitáljuk Önöket az Erkel
Ferenc Művelődési Központba.

K

epes András újságíró, író, egyetemi tanár,
televíziós személyiség.
(Az MTV mostanában ismételte Desszert
című nagysikerű műsorát, melyben egy kellemes vacsora közben, ( éppen egy budakeszi
étteremben), olyan emberekkel beszélgetett,
akik - a gondolkodásbeli vagy társadalmi különbségek miatt -, egyébként aligha kerültek
volna egy asztalhoz. )
Kepes András három nyelven, Budapesten,
Bejrútban, illetve Buenos Airesben végezte
általános és középiskolai tanulmányait.
Későbbi munkái és televíziós pályafutása (így pl. Világfalu című sorozata) során is
rengeteg tapasztalatot gyűjtött a különböző
kultúrák egymáshoz való viszonyával, a beilleszkedés nehézségeivel kapcsolatban.
Nemrégiben megjelent Világkép című kötete egyfajta GPS-ként segít eligazodni az olvasónak zűrzavaros világunkban.
A teljesség igénye nélkül néhány főcím az
előadás témáiból:
Mivé lett a világ? Civilizációk harca vagy
valami egészen más?
Családi kör négyszögesítése. Ház, házasság
boldogság? Hűségről és hűtlenségről.

Jegyek kaphatók az Erkel Ferenc
Művelődési Központban
(2092 Budakeszi Fő út 108.)
Jegyárak: elővételben 2.400 Ft/fő,
az előadás napján
a helyszínen 2.700 Ft/fő.
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A mozgás örömét mindenkinek!
Ha minden második napon, lehetőleg a szabad
levegőn, rendszeresen sportolunk legalább
egy fél órát, az növeli a teherbíró képességet,
az agykapacitást, javítja a hormonháztartást,
csökkenti a daganatos megbetegedés esélyét
és a stresszt, felderíti a kedélyállapotot.

A

mai életforma olyan, hogy tudatosan be
kell építeni minden korosztály életébe
a sportot. A mozgás alapszükséglet, mint az
evés, vagy az alvás, ha nem elégítjük ki ezt a
szükségletet, megbetegszünk.
Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy
a sportra, rendszeres testmozgásra mindenkinek meg legyen a lehetősége.
Az sportot szolgáló területek, intézményi
lehetőségek elmaradnak a jogos igényektől,
de az is igaz, hogy nyáron például bezárva állnak az iskolák területén a sportra lehetőséget
adó pályák, tornatermek.
Jobb szervezéssel hozzáférhetővé kell tenni a meglévő infrastruktúrát.
Január 9-én ennek a célnak jegyében hívtuk meg a polgármesteri hivatal tanácstermébe a sportklubok és a diáksport egyesületek
vezetőit közös gondolkodásra, adjanak tanácsot, hogyan tudnánk fellendíteni városunk
sport életét, hogyan vonjuk be azokat a fiatalokat is, akik még csak az egeret mozgatják, és
hogyan segítsük elő, hogy minden korosztály
tegyen többet a jó közérzetért.
Az elmúlt évben két sportcélú pályázatot
is beadott Budakeszi. A Labdarúgó Akadémiával közösen TAO-s pályázaton nyertünk,
a gyakorló focipálya műfüves borítást kap
ebben az évben. Egy másik pályázaton kül-

téri sporteszközökre igényeltünk támogatást,
és rekortán futókörre biztosítottunk jelentős
önrészt. Ennek eredményét még nem tudjuk.
Az új iskolában épül majd egy nagyméretű tornacsarnok, ez is növeli a sportolásra
alkalmas helyek számát, és tanuszodát kap
a város, mely a sportpálya területén épül
meg. Keressük a helyet egy különlegesség, a
Velodrom letelepítésére is, melyet az Országos Kerékpáros Szövetség támogat. A január
9-i sportegyeztetésen, melynek célja egy új
sportstratégia kidolgozása, a város vezetőin
kívül jelen voltak a város életét meghatározó
sportegyesületek vezetői a legrégebbiektől a
legújabbakig: a Viadal SE, a Budakeszi Labdarúgó Akadémia, az Elite Basket kosárlabda
szakosztály, a Budai Farkasok Kézilabda klub,
az új Budakeszi Kempo Iskola, a Baluswim
(amely úszás és triatlon edzéseket tart), az iskolák sportpedagógusai, a Molnár Teniszakadémia vezetője (aki szeretne helyet kapni a
városban), az önkormányzat által szerveszett
Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület, a Budakeszi Sport klub, az Öregfiúk focicsapata és az
Extrém Biciklisták képviselője.
Hellner Péter kiemelte, a sportegyesületek
állami feladatot látnak el a fiatalok nevelésével. Nem helyes, ha ez a szülők anyagi helyzetétől függ, tehát az önkormányzatnak támogatni kell ezt a tevékenységet, önálló sport
keretet kéne betervezni Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetésébe. Kis Baranyi
Sándor szerint meg kell határozni egy hosszú
távú tervet, egy irányvonalat, merre fejlődjön
a helyi sport. Tekintsük át, hol tartunk most,
és hova szeretnénk eljutni egy fenntartható
programmal. Ehhez fel kell mérni az erőfor-

rásokat, a szükségleteket, ki hogyan tudja
előre vinni a sport ügyét, elsősorban a tömegsportét. Győri Ottilia polgármester azt javasolta, legyenek közös alapelvek, ezeket gyűjtsük össze, ezek mentén dolgozzunk együtt.
Az önkormányzat alapelve az, hogy támogatja, kiemelten segíti a sportot, és minden
megtesz a fejlesztés érdekében.
Mindenki megegyezett abban, hogy a fiatalok sportra nevelése mellett fontos az élethosszig tartó sport kultúrájának az erősítése
városunkban.
A másik fontos cél, hogy az általános iskola
után is megtartsuk a fiatalokat a sportban.
A jelenlévők támogatták, hogy konkrét javaslatok kidolgozásával folytatódjon tovább a
műhelymunka.
Ígéretes kezdés volt ez az egyeztetés. Fontos, hogy a figyelem középpontjába került a
sport.
Még fontosabb, hogy teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy ha néhány fiatal összeáll
focizni, vagy kosarazni, ne kelljen átmásznia
egy kerítésen. Vagy a családapa is találjon
helyet a sportpályán, ha focizni szeretne a
gyermekeivel. Szerencsére ez csak szervezés
kérdése.
Várjuk a kedves olvasók javaslatait, a jó
gyakorlatokat, melyet máshol láttak, önkéntes
segítségüket, hogy mindenki hozzájuthasson
a mozgás öröméhez. Ötleteiket leadhatják
írásban az ügyfélszolgálaton a nevemre, vagy
e-mailen a bede.bakacs@gmail .com e-mail
címen.
Hajrá budakeszi sport!
Bakács Bernadett, alpolgármester

IMPRESSZUM BUDAKESZI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI FOLYÓIRAT
Alapító és lapkiadó: Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., 0623/535-710, Fax: 0623/535-712
• Honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu • Főszerkesztő: Balczó Kornélia, e-mail: kornelia.balczo@gmail.com • Hirdetésfelvétel: 0630/6308597 • lapzárta minden hónap 15-én • Nyomdai munkák: Paletta Press Kft. Budakeszi, Szőlőskert u. 19., 0623/451-959 • Megjelenik 6500 példányban • ISSN 1586-2704 • Fotók: Nagy Bertalan
A KIADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIRDETÉS TARTALMÁÉRT ÉS AZ ABBAN KÖZÖLT ADATOK HELYESSÉGÉÉRT! HIRDETÉSEKET NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM ADUNK VISSZA! A HIRDETŐ A MEGRENDELÉSKOR
KIJELENTI, HOGY HIRDETÉSÉNEK TARTALMA NEM ÜTKÖZIK A JÓ ERKÖLCSBE ÉS MÁS JOGSZABÁLYOKBA, AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, VÁLLALJA ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIT!

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

I S T E N

18

É LT E S S E …

ÉRDI TAMÁS (70)

FARKAS GYULA (80)
Jómagam, aki életed eddigi 80 évéből, szinte a
felét végigkísértem, elmondhatom, hogy sok
közös eseményben volt részünk. Együtt dolgoztunk, időnként együtt mulattunk, és sok
közös jó baráttól, sajnos már el is búcsúztunk.
Tettük ezt őszintén, önfeledten, Budakesziért, több civil szervezet alapító tagjaként,
tanácstagként, képviselőként, majd részedről:
polgármestereként. Felsorolni is hosszú lenne,
mi minden történt, mi minden változott úgy a
város életében, mint a magánéletedben.

Érdi Tamás családja és barátai körében ünnepelte 70. születésnapját.

A

z ünnepelt cégével, a Védelmi Centrum
24 órás városi ügyelet szolgálatát látja
el Budakeszin. Ez az a szervezet, ahova baj
esetén első lépcsőben fordulhatunk, amely
azonnal segít, intézkedik, együttműködik az
önkormányzat és a lakosság nem kis megelégedésre.
Karvaly Nándi barátjával együtt alapító
tagja volt a polgárőrségnek, a járőrszolgálatnak. A jótékonysági akciók rendszeres részvevője. Többek között támogatta: a rendőrség
számára két db motorkerékpár, a polgárőrségnek terepjáró autó, szintén a rendőrség
részére egy Dacia Duster autó vásárlását,
defibrillátor életmentő készülék vásárlását,
a városi karácsonyi díszvilágítás kiépítését.
Számtalanszor segített a rászorulóknak ruha,
élelmiszer, és anyagi javakkal. A legutóbbi,
tegnapi közös „akciója”, melyet Somlóvári
Józsefnéval „hajtott végre” elmesélem:
Tudomást szereztünk egy 4 gyermekes
Ráckeresztúron élő családról, akik nehéz
körülmények között, bizony nagyon-nagyon
szegényen élnek. Egy előzetes karácsonyi
adományozás alkalmával lehetett látni igazán,
mi mindent nélkülözik ez a család, saját kis
házukat mentve. Se tüzelő, se élelem, se meleg ruha, se biztos munka… Somlóváriné fia
azonnal tűzifát küldött nekik, a képviselőas�szony pedig elhatározta, hogy élelemmel, meleg ruhával felkeresi a családot. E tervét, más
ügy kapcsán véletlenül említette meg Tamásnak, aki azt kérdezte röviden: mikor indulunk? Megbeszélték, hogy feleségével együtt,
hárman meglátogatják a családot. Másnap
meg is jelent Tamás nála, olyan mértékben
felpakolt autóval, hogy a kedves felesége már
nem is fért be, aztán még csurig rakták az
autót élelmiszerrel, tisztasági csomagokkal,
vadonatúj takarókkal és porszívóval, ágyneműkkel, ruhákkal, játékokkal, gyümölccsel,
hosszabb időre elegendő tartós élelmiszerrel, és a Balczó Kornélia által biztosított több
zsáknyi kenyérrel, süteménnyel. Az anyuka
könnyes szemmel hálálkodva mondta: talán
az angyalok szállták meg az otthonát.

A
Én azon szerencsés emberek közé tarthatom
magam, aki hosszú éveken át, a munkás hétköznapok nehézségeit leküzdve, szinte, mint
kolléga dolgozhattam együtt Tamással.
Elmondhatom, örülök, mert személyében
egy őszinte, segítőkész emberre találtam, akire
mindig, minden körülmény között biztosan
számítani tudtam, - ami higgyék el óriási dolog, különösen egy közszereplő életében,- hogy
van valaki, aki szakmailag mindig, és olykor
önzetlenül anyagilag is segít munkájában.
Szép kerek születésnapod alkalmából kívánok sok szépet, legyen derűs-vidám számodra
az élet!
Legyen az életed, olyan, mint szeretnéd, tegyél meg mindent, mit igazán szeretnél!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
élj boldogan, egészségben családoddal sokáig,
ezen a világon!
Somlóvári Józsefné

Még aznap este Tamás telefonált, hogy
egyik kedves szomszéd barátjával, Jánossal
arról beszélgetnek, hogyan tudnának jogi és
egyéb segítséget biztosítani a családnak, a kis
lakásuk felújításához, rendbetételéhez.
Kedves Tamás! Elismerés és köszönet, a
sok-sok segítőkész önkéntes munkádért, a
szakmai-anyagi támogatásodért, a rászorultak segítéséért!

MADARÁSZ DÁNIEL (90)
A 90 éves Madarász Dánielt
köszöntötte Budakeszi
Város Önkormányzatának
nevében dr. Győri Ottilia
polgármester.
Dani bácsi szerint a nyugalom és a béke a hosszú élet
titka.
Isten éltesse Dani bácsit
jó egészségben! Nyugodt,
békés, hosszú életet kívánunk!

2017. FEBRUÁR

teljesség igénye nélkül: alapító tagja voltál a
Szépítő Egyesületnek, a Vállalkozók Egyesületének, a Budakesziért Függetlenek Egyesü
letének és a Budakeszi Városi Polgárőrségnek.
Mindig segítője, ötletadója, megvalósítója voltál
a szebbnek, a jobbnak. Fontos volt számodra a
város anyagi fejlődése, kiemelten a Szőlőskertben megvalósított Park Center bevásárlóközpont, amely a mai napig jelentős adóbevételt

biztosít Budakeszi Város Önkormányzata számára. Polgármesterként mindig a békére törekedtél, munkáddal jó érzékkel tudtad féken
tartani a politikai indulatok jelenlétét.
E jó szokásod gyakorlata a jelenlegi polgármester asszonynál is folytatódik, és ez így van jól,
hiszen az együttdolgozás, az egymás segítése, a
béke fenntartása, csak így lehet eredményes.
Fontos volt számodra Budakeszi közbiztonsága. Ötletadója, alapító tagja voltál a Budakeszi Városi Polgárőr Egyesületnek, melyben, két
lelkes, segítőkész, szabadidejét, pénztárcáját
nem kímélő vezetőre találtál: Karvaly Nándi és
Érdi Tomi barátod személyében. Tanítványként
– nagy büszkeségedre – ezt a pozíciót, a stafétabotot, ma egyik fiad viszi tovább, lelkesen és
segítőkészen, mindig készenlétben állva.
Számtalan témát, intézményi és testvérvárosi
kapcsolatot említhetnék, sok barátot, – mint
Pék Lajos, Kulcsár András, Földes István, Józsa Lajos, Lendvay Endre, – akik, – nagyban
segítették a közéleti munkád velem együtt, és
bocsánat, ha nem soroltam fel mindenkit, – de
azt gondolom mindenképpen elismerés és köszönet jár a hosszú, eredményes közéleti tevékenységedért az együtt töltött szép, és kevésbé
szép napokért.
Észre sem vetted, úgy teltek az évek, repül az
életed, gyerekeid, unokáid közben felnőttek.
Emlékeid sokaságát szívedbe rejted, ami nem
kedves számodra, gyorsan el is felejted.
Nagyon sok boldogság szálljon a szívedbe,
kevesebb munka jusson az kezedre. Egészség,
vidámság kísérjen utadon, hogy együtt ünnepelhessünk majd a századikon.
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Ünnepek - sorsok
A Generációk Házában a 2015-ös
karácsonyi ünnepségen hangzott
el ez a vers és ez a történet.

A

hallgatóság szívét annyira
megérintette, hogy Üveges
Györgyné Annának ismét elő
kellett adnia emlékezetes, József
Attilai mélységű, a naiv költészet tisztaságával tündöklő karácsonyi sorait az idei ünnepen.
A vers keletkezésének története is megrendítő, ezért megosztjuk a Budakeszi Hírmondó
olvasóival.
1944 adventjében történt.
Cegléd városát szőnyegbombázások érték, elpusztult a templom és az állomás is, az ott várakozó menekülőkkel. Sokan
úgy döntöttek, a város környéki
tanyákon húzzák meg magukat,
azokat nem érte bombatalálat.
Anna szülei egy hideg téli
napon bementek a hét kilométerre lévő városba, hogy sorba
álljanak a jegyre kapható cukorért, kenyérért. Már hazafelé
indultak egy nagyobb csoporttal az egyik hídon át. A német
katonák, akik a hidat aláaknázták, az orosz csapatok megjelenésére vártak, hogy működésbe
hozzák a robbanó szerkezetet.
A sötétben meghallották a hazafelé igyekvő társaság hangos
beszélgetését, és felrobbantották a hidat. Senki sem érte túl a
robbantást.
A tanyán az öt gyermek-tizenkét és három év közöttiek
– hiába várták a szülőket majd
három napig. A tűz kialudt,
nem tudták újra meggyújtani,
mert gyufát nem hagytak elől a
szülők, nehogy baj legyen. Fáztak, nagyon éhesek voltak. A
10 éves Anna vigasztalta 3 éves
kishúgát, aki lázas volt, éhes és
vacogott a hidegtől. Kukoricát
szedtek a közelben, de gyufa híján nem tudták megfőzni. Anna
pokrócokkal takargatta fázó
kistestvérét. Egyszer, ahogy magához szorítja, érzi, hogy nem
mozog. Szólt az idősebb nővérének: Rózsika nem mozog!
Megyek, valahonnan segítséget
kérek!
Esteledett már, mikor elindult a szántáson keresztül. Egy
fasort látott a távolban derengeni, remélte, talán laknak ott
emberek. Szerencsére ott is egy
tanyára lelt, később kiderült, az
ott élő idős ember fia, menye
szintén a hídon lelték halálu-

kat. Egy tizenöt éves forma fiú
jött ki a házból, hogy megnézze,
milyen állat jár odakinn. Egy
sáros, maszatos, kimerült kislányt talált ott, akit a hátán vitt
be a házba, mert a hidegtől és
fáradságtól már járni sem tudott.. Anna elpanaszolta, három
napja hiába várják a szüleiket.
Azokat már ne várjátok! –
mondta az öreg gazda, de nem
mondta meg, miért. Lóháton
küldte be a városba az unokáját, hogy segítséget kérjenek a
tanyán rekedt gyermekeknek.
Nemsokára szekér jött értük, a
négy gyermekért és a kisangyalért. Árvák lettek, és szétszórta
a testvéreket a sors. Csak Anna
keresztanyja, Mária mondogatta, „Téged nem adlak”, és magához vette az a kislányt.
Pedig náluk is nagy szegénység volt, hiszen Marika jegyszedő volt egy moziban. Annát
is mindig magával vitte. Anna
megfigyelte, emlékezetébe véste, hogyan bámulják az árvaházi gyermekek, és a koldus az
édesség bolt kirakatát. Már a
következő karácsonyon elhatározta, ha lesz miből, ő mindenkinek mindent adni fog!
Ha csak tehette, az uzsonnáját
az árváknak adta. Megírta ezt a
verset, mert a szívét majd szétfeszítette a segítés vágya, amit
az átélt szenvedés csak megsokszorozott.
Íme, a gyermekkorban született karácsonyi vers:

Karácsonyi vers
Egy nap meg egy este minden esztendőben
szeretném, ha király lehetne belőlem.
Ha nem is valami sokáig,
ha nem is valami sokáig,
Karácsony szombatjától
Karácsony napjáig!
Karácsony szombatján mikor csillag támad
kinyitnám aranyos gyöngyös palotámat.
Minden elhagyottat oda gyűjtögetnék,
sápadozó árvát szárnyam alá venném.
Ha koldus, ha bűnös nagy birodalmamba
szerető szív nélkül senki nem maradhatna.
Egy nap meg egy este minden esztendőben
szeretném, ha király lehetne belőlem!

Üveges Györgyné

Hagyományok útján
2016. december5 12-én másodízben került sor a Budakeszi
Hagyományőrző Kör és a Német
Önkormányzat közös karácsonyára az Erkel Ferenc Művelődési
Házban.

díj átadására.
Schrotti János a BVNÖ elnöke
ebben az évben Czégény Bélánénak köszönte meg a Hagyományőrző Körben végzett több évtizedes áldozatos munkáját.
A Stille Nacht dallamai után
az este jóízű beszélgetéssel, forralt bor és karácsonyi sütemé-

L

igetfalvi Károly – a Hagyományőrző Kör elnöke - rövid
üdvözlő szavai után kezdődött a
gyerekek műsora. Ebben az évben a Tarkabarka - Kunterbunt
Óvoda Cica csoportja lépett fel
betlehemes műsorával, ezúttal
magyar és német nyelven, majd a
Széchenyi István Általános Iskola
2/d osztálya énekelt.
Az este további részében felidéztük a régi karácsonyok világát, amikor még sok családnál
ismerték a házi zenélés örömét,
valamint az együtténeklés csodáját. Nagy örömmel hallgattuk az
ismerős karácsonyi dallamokat a
Nagy Attila, Nagy Lilla, Török Judit trió, Molnár Domonkos gombos harmonika, Ádók-Czégény
Éva és Krizsán Edit duett előadásában.
A magyar és német nyelvű
evangélium felolvasása után a
Hagyományőrző Vegyeskar lépett színpadra. Műsoruk közben
került sor a Budakeszi Angyala

nyek fogyasztásával telt el.
Ezúton is köszönjük valamennyi szervezőnek, résztvevőnek a munkáját, mellyel e szép
estét létrehozták számunkra.
Krizsán Edit
Budakeszi Hagyományőrző Kör
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Kiugrott
egy ember
a Csergezánkilátóból

Toborzás volt Budakeszin
Nagykovácsi Nagy-Kopasz kilátóból egy
személy kiugrott. Információink szerint a
kizuhant ember az esés következtében életét
vesztette.

A

24 méter magas Csergezán-kilátó a Nagykovácsihoz közel eső Nagy-Kopasz 559
méter magas csúcsán található, ez a Budaihegység legmagasabb pontja. A kilátó a 2005ös átadásától népszerű turistacélpont.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06
80 820 111 telefonszámot!
Forrás: index.hu

Segítettek
a budakeszi
rendőrök
A Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi
Rendőrsének járőrei 2017. január 11-én egy 65
éves budakeszi férfinak segítettek.

A

rendőrök járőrök szolgálatuk ellátása során észlelték, hogy a hidegben egy idős
férfi egyedül vágja a fát budakeszi házának
udvarán. Az egyenruhások a 65 éves férfi segítségére siettek és felaprították az udvarban
lévő tűzifát, hogy a férfi az esti, hideg órákat
már a fűtött házban tölthesse.

2017. FEBRUÁR

A Nagy Sándor Gimnáziumban várta azon érdeklődőket a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
toborzó csoportja 2017. január 5-én, Budakeszin a Nagy Sándor Gimnáziumban, akik a határvadász-képzés iránt érdeklődnek.

A

toborzó csoport tagjai a végzős hallgatóknak felvilágosítást adtak a jelentkezés és a képzés
feltételeiről.

Elfogták a dühöngő írót
A közös járőrszolgálatot ellátó budakeszi
rendőrjárőr és a Budakeszi Városi Polgárőrség
munkatársa fogta el 2016.12.29-én azt az
embert, aki néhány nappal korábban a helyi
művelődési házban tört-zúzott.

H

. Tamás író, költő, barlangász 2016.
december 22-én először a városházán,
majd az Erkel Ferenc Művelődési Központban dühöngött. Az előbbi helyszínről sikerült „kitessékelni”, azonban a művelődési
ház irodájában már nem lehetett megfékezni. H. Tamás tört-zúzott. Indulatának oka,
hogy a helyi kultúra házában megrendezett
kiállítása kevés érdeklődőt vonzott, ezért
bírósához fordult, és kártérítés reményében
beperelte a művelődési házat. A bíróság
elutasította a 20 millió forintos kártérítési

igényét és 2 millió forint perköltséggel sújtotta az írót. A művész ezen feldühödött, és
úgy látta jónak, ha a városháza dolgozóin
vezeti le indulatait. Szerencsére ott végül
senkiben és semmiben nem tett kárt, azonban néhány perccel később a művelődési
ház irodájában jelent meg, ahol számítógépeket, asztalokat vert szét, majd távozott a
helyszínről. H. Tamás tette elkövetése óta
ismeretlen helyen tartózkodott.
2016. december 29-én az író ismét megjelent a Budakeszi Városházán, ahol a Védelmi Centrum munkatársa értesítette a
rendőrséget. A közös járőrszolgálatot ellátó budakeszi rendőrjárőr és a Budakeszi
Városi Polgárőrség munkatársa azonnal a
helyszínre érkezett és elfogta H. Tamást.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya garázdaság gyanúja miatt indított
eljárást H. Tamás ellen.

Seherezádé meséi
Második évadját éli immár,
Szalóczy Dóra zenepedagógus,
koncertsorozata, a Hangon innen,
cérnán túl. A szervezők fontosnak
tartják, hogy a főváros küszöbén,
nálunk Budakeszin is lehetőség
legyen az igényes kikapcsolódásra, kulturális programok
látogatására.

T

ánciskola,
filmklub
és
koncertek
színesítik
a
Rathauskeller kínálatát, melyben az idei év első programja január 21-én zajlott. Az esemény
a társművészetek kapcsolódásait kutatta: Az Ezeregyéjszaka

meséi – Az irodalom és a zene
összecsendülései címmel.
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium ének-, illetve
magyartanára, Szalóczy Dóra és
Kovács András beszélt Seherezádé és Szindbád, dzsinnek és
óriások varázslatos mesevilágáról, Serényi Petrának, a perzsa,
indiai, egyiptomi kultúrát idéző
sejtelmes díszletei között.
A Prileszky Csilla által lefordított, majd’ négyezer oldalas
mesefolyam számos művész
számára biztosított témát Boccacciótól Goethéig, Dumas-tól
Jorge Luis Borgesig.
Az est folyamán a gazdag mesefüzér zenei vonatkozásaként
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé című zeneművét ismerhették
meg az érdeklődők.
A zenei sorozat még két koncerttel várja a pihenni vágyó
felnőtteket: február 11-én 19.00
órakor a híres Melodika csoport
látogat közénk gitárral, zongorával, sokféle ütőhangszerrel,
Klasszikusok újrahangolva címmel, míg március 11-én Perczel
Kováts Orsolya jazzénekesnő és
Dorogi Ákos zongoraművész
estjére kerül sor.
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2017. FEBRUÁRI PROGRAMOK A
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
TÉLUTÓ HAVA

1. SZERDA:

8.30:
10h:
13h:
15h:
2. CSÜTÖRTÖK: 10h:
14h:
3. PÉNTEK:
10h:
6. HÉTFŐ:
8h:
9.30h:
13h:
16h:
7. KEDD:
10h:
15h:
8. SZERDA:
8.30:
10h:
15h:
9. CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
10. PÉNTEK:
10h:

JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
TORNA
HÁZI PRAKTIKÁK NEM CSAK NŐKNEK: TÚRÓ, OLIVA, BURGONYA, MÁLYVALEVÉL TEA
FILMKLUB: A SZOBA CÍMŰ FILM
NEVETŐ DÉLELŐTT – VIDÁM JELENETEKET NÉZÜNK
MEDITÁCIÓS TANFOLYAM 5. ALKALOM PARIS ESZTER VEZETÉSÉVEL (500FT/FŐ)
ACTIVITY
JÓGA
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
VARRÓKLUB: PATCHWORK
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM IDŐSEKNEK 1.(ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL
JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
TORNA
FILMKLUB: A KEZDŐ CÍMŰ FILM
FARSANGI DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
KAPASZKODÓ KLUB
EZER KÉRDÉSRE EZER VÁLASZ

13. HÉTFŐ:

JÓGA
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
HANGOLÓ KLUB – ÖNISMERETI JÁTÉK
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM IDŐSEKNEK 2.
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
MŰVÉSZETTERÁPIA HAVASI VIKTÓRIA MŰVÉSZETTERAPEUTA VEZETÉSÉVEL
JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
TORNA
FILMKLUB: VOLT EGY TÁNC CÍMŰ FILM
FARSANGI NÉPSZOKÁSOKRÓL BESZÉLGETÜNK
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN : SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
FARSANGI BÁL KLUBTAGOKNAK
JÓGA
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
VARRÓKLUB: PATCHWORK
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM IDŐSEKNEK 3.
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA FESTŐMŰVÉSZ VEZETÉSÉVEL
JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500 FT/FŐ)
TORNA
IRODALMI KLUB: LACKFI JÁNOS IRÁSAIBÓL OLVASUNK
FILMKLUB: A BŐR AMELYBEN ÉLEK CÍMŰ FILM
RETRO MESEDÉLELŐTT KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK: DIAFILMEK VETÍTÉSE
KAPASZKODÓ KLUB
TÁRSASOZZUNK: ÚJ TÁRSASJÁTÉKOKAT PRÓBÁLUNK KI
JÓGA
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
ZENETERÁPIA KOZÁK MÁRTA OPERAÉNEKESSEL ÉS MRÁZ NELLI BALETTMŰVÉSSZEL
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM IDŐSEKNEK 4.
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
PALACSINTÁS KEDD: PALACSINTÁT SÜTÜNK ( KLUBTAGJAINKNAK )

8h:
9.30h:
14h:
16h:
14. KEDD
10h:
15h:
15. SZERDA:
8.30:
10h:
15h:
16. CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
17. PÉNTEK:
15h:
20. HÉTFŐ:
8h:
9.30:
13h:
16h:
21. KEDD
10h:
15h:
22. SZERDA
8.30:
10h:
13h:
15h:
23. CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
23. PÉNTEK:
10h:
27. HÉTFŐ:
8h:
9.30:
13.30:
16h:
28. KEDD :
10h:
14h:

MINDEN FENTI PROGRAMUNK INGYENES, KIVÉVE A JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL, ÉS A MEDITÁCIÓ.
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:
FODRÁSZ, PEDIKÜR, (BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 23/451-279, e-mail: ino.budakeszi@gmail.com, www.facebook.com Generációk Háza Budakeszi

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

• versenyképes fizetés
• stabil, hosszú távú munkahely
• betanulási program
• továbbképzések, előrelépési
lehetőség (első eladó,
• műszakvezető, üzletvezető)
• bónuszrendszer

• szereted az embereket
• jól bírod a fizikai megterhelést
• szívesen dolgozol csapatban
• fontos számodra a pozitív
életszemlélet

Jelentkezz internetes oldalunkon: www.eurofamily.hu,
E-mailben: karrier@eurofamily.hu
vagy hívd a (06-88) 508-290-es telefonszámot.

2017. FEBRUÁR

PÉKSÉGBE ELADÓT KERESÜNK
Önállóan dolgozni tudó (akaró), munkájára
igényes eladót keresünk budakeszi pékségbe
hosszútávú, biztos munkára.
Azonnali kezdés! Tel.: 0630/587-7875.
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Téged keresünk, ha:

Ó

Amit kínálunk:

R

Budakeszin újonnan nyíló üzletünkbe
eladó-pénztárost keresünk!

MOSOGATÓ/TAKARÍTÓT KERESÜNK
Budakeszin lévő cukrászdába állandó délutáni
munkavégzéssel (hétfő–kedd szabadnap) napi
6 vagy 8 órára mosogató/takarítónőt keresünk.
További információ személyesen Budakeszin, a
Fő u. 161. szám alatt, vagy telefonon
0623/450-295 kapható.

P

LAKÁSFELÚJÍTÁST VÁLLAL
megbízható csapat rövid határidővel:
festés, mázolás, gipszkartonozás stb.
Februárban 10-25% akció a budai oldalon.
Tel.: 0670/327-0961

A

A Nagy Sándor József Gimnázium egyetemi
végzettségű INFORMATIKA SZAKOS TANÁRT,
valamint KARBANTARTÓT KERES!
elentkezés: 0630/906-0594-es telefonszámon,
vagy az iskola e-mail címén: nsjgig@gmail.com

S
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Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.
Jellemző megrendeléseink:
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.

Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959
SzemfenyKID_180x120_FF
2014. december
14:18:39
Fax:15.
(23)
452 853
Black 150 lpi at 45 degrees
E-mail: info@palettapress.hu
www.palettapress.hu

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!

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

A FEHÉRJESZELETEK ÚJ GENERÁCIÓJA
LAKTÓZMENTES

GLUTÉNMENTES

CUKORMENTES

45% FEHÉRJE 0% CUKOR 100% ÉLVEZET
*

WWW.PROTEIN-VITAMIN.HU | WWW.BIOTECHUSA.COM/ZEROBAR

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.

Átlagos fehérjetartalom, kivéve a csokoládés ízeket, melyek fehérjetartalma 40%, 20 g. A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához. A termékek
csomagolásban, színben és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A terméket kisgyermek elől elzárva kell tartani. A fogyasztó az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl.
*
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DAKESZIN!

ÚJ ÜZLETET NYITUNK BU
Sindy háztartási
kéztörlô
2 rétegû, 4 tekercs/cs,
62,5 Ft/tekercs

320

Ft/cs

Jar kézi mosogatószer
g
többféle, 900 ml,
466,67 Ft/l

490

Nescafé 3in1 Classic
azonnal oldódó kávé
10x17,5 g, 35 Ft/db, 2000 Ft/kg

Ft/db
db

390

BIANKA U. 1.
A nyitás napján
az elsô 77 vásárló
ajándékot kap!

Ft/cs

Milka alpesi csokoládé
többféle, 250-300 g, 2266,67-2720 Ft/kg

780

Akció!

250

Ft/cs

Akció!

420

Ft/db

Akció!

350

Ft/cs

Ft/db

Akció!

680

Ft/db

Új üzletünkben
az elsô

Az akció kizárólag az újonnan nyíló budakeszi EuroFamily üzletben,
2017. február 9-tôl 16-ig, azon belül a készlet erejéig érvényes.
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