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Budakesziért emlékérem a Jobb Kornak

Györgyjakab Máté Ifjúsági díjat kapott

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
„a nagyvilágban”
UTAZÁS 2017 TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS 2017. MÁRCIUS 2-5.

2017. március 2-5. között került megrendezésre az UTAZÁS 2017 turisztikai vásár
és kiállítás a HUNGEXPO területén, melyen
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás is
képviseltette magát, mint kiállító.
A rendezvényen 23 országból több mint 300
kiállító és 30 000 látogató vett részt.

E

gy színes kiadványban mutattuk be a társulás településeinek egy-egy nagyobb rendezvényét, pincenapot, szüreti felvonulást,
főzőversenyt, fesztivált, koncerteket, többségükben évek óta megszervezett rendezvényeket, melyek minden évben egyre több érdeklődőt vonzanak. A közös kiadvány mellett a
települések maguk is rengeteg prospektust,

programajánlót hoztak magukkal, melyekből a
látogatók kedvükre válogathattak. Volt itt koncertmeghívó, rendezvénynaptár, futóverseny
program, településeket, templomokat bemutató kiadvány, étteremajánló, valamint turisztikai térképek és túraajánlók is. Több település
mutatott be helyi vállalkozókat, éttermeket,
cukrászdákat, vendéglátóhelyeket, borászatokat, bemutatva azok egyes termékeit is.
A kiállítás alatt az érintett településekről
készült 2-3 perces bemutatkozó filmet vetítettük non-stop.
A kínálat láttán nem volt okunk a szégyenkezésre. Mellettünk többek között a Gödöllői
Turisztikai Egyesület és a Vértesi Natúrpark
állított ki. Öröm volt számunkra, hogy a látogatók között helyi lakosok is voltak szép szám-

ban. Az érdeklődők a települések polgármestereivel, köztük a társulás elnökével, dr. Győri
Ottiliával is találkozhattak, aki az újságírók
kérdésére a társulásban rejlő lehetőségek közül kiemelte a turizmust, melynek fejlesztése,
valamint a települések értékeinek bemutatása
a társulás keretében együttműködve, közösen
sokkal hatékonyabb. Erre példa az UTAZÁS
2017 kiállításon való részvétel is.
A rendezvényen sok tapasztalatot és ötletet
gyűjtöttünk. Lehetőség volt szakemberekkel,
más térségek képviselőivel eszmét cserélni,
bemutatni egyebek mellett a településeink
turisztikai értékeit, értékes rendezvényeit,
termékeit.
Jövőre szeretnénk még bővebb kínálattal
megjelenni.

Fő profilunk a minőségi color ofszet
és digitális nyomtatás.
Jellemző megrendeléseink:
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959
Fax: (23) 452 853
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!

Újabb fontos pályázatot nyertünk!
Hamarosan indulhat az energetikai fejlesztés.
Bemutattuk városunkat és kistérségünket az
Utazás 2017 kiállításon. Megemlékezés a kitelepítésről. Ülésezett a Kulturális Kerekasztal.
„Női varázs” – rendezvény nem csak nőknek.
Majális, utcabál: örüljünk együtt a tavasznak!

ÚJABB FONTOS PÁLYÁZATOT
NYERTÜNK
Városunk még 2016 tavaszán nyújtott be
pályázatot a „VEKOP–5.3.2–15 Fenntartható
közlekedésfejlesztés Pest megyében” címen
megjelent kiírás keretében. A pályázaton a
közlekedésbiztonságot növelő és a kerékpáros
közlekedést elősegítő beruházásokra lehetett
forrást igényelni. Pest Megye Közgyűlése és
a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése
alapján több olyan fejlesztés is megvalósulhat
a kerékpáros közlekedés elősegítése mellett,
amelyre már régen várt városunk lakossága.
Új buszmegálló öblök épülhetnek járdával és
6 db parkolóval a Temető utcában a körforgalom és a ravatalozó közötti szakaszon a temetőbe vezető gyalogos bejáróval. A megállók
építését megelőzi majd a régi, korszerűtlen
ivóvíz gerincvezeték cseréje a benzinkút és a
Vásárhelyi Pál utca közötti szakaszon további
közmű kiváltások mellett. A Kerekmezőn is
új buszmegálló öböl épül a tervezett iskolához járdával és kijelölt gyalogátkelőhellyel. A
Fő utcán a Tarkabarka ovinál épül új „zebra”
forgalomterelő szigettel, és a Himnusz szobornál, az Erdő utcánál és a Dózsa György
téren is megtörténik a gyalogátkelők akadálymentesítése és biztonságosabbá tétele. A Fő
utca alsó szervizútját is felújíthatjuk a parkolóhelyekkel együtt, a csapadékvíz elvezetésével. P+R parkolót építhetünk az Akácfa utca Patak utca kereszteződésénél a buszmegállóig
vezető járdával és gyalogos híddal. A beruházások – melyek összértéke mintegy 120 millió
forint és nem igényel önerőt – a támogatási
szerződés aláírását követően, várhatóan még
idén megkezdődhetnek. Külön köszönet a támogatásért Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnknek!

HAMAROSAN INDULHAT
AZ ENERGETIKAI FEJLESZTÉS
Mint ahogy arról már az előző lapszámban
beszámoltam róla Önöknek: 235 millió forintot nyertünk a KEHOP pályázaton három
intézményünk – az orvosi rendelő, a Pitypang
Sport Óvoda és a Széchenyi István Általános
Iskola Knáb János utcai főépületének energetikai felújítására, mely elsősorban az épületek
komplett hőszigetelését és nyílászáró cseréjét
jelenti. A támogatási szerződést a képviselőtestület felhatalmazása alapján aláírtam, a
kivitelezőt előzetes közbeszerzési eljárással
már kiválasztottuk. A kivitelezési munkálatok az óvoda esetében legkésőbb májusban
megkezdődnek és mivel elsősorban kívül zaj-

lanak, a pedagógiai munkát csak minimális
mértékben fogják zavarni. Az orvosi rendelő
esetében is már tavasszal megkezdődnek az
előkészítő munkálatok, de mivel ott az épület belső- és tetőfelújítását is tervezzük, a kivitelezés idejére az ott üzemelő egészségügyi
alapellátó szolgáltatások (háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvos, ügyelet, védőnők) ideiglenesen máshol lesznek elérhetők. Az ezzel
kapcsolatos változásokról a Városháza és a
Hírmondó honlapján, valamint a következő
lapszámunkban értesítjük Önöket. Az Általános Iskolában természetesen a nyári szünet
idejére időzítjük a munkálatokat. Bízom benne, hogy ezek a sokakat érintő, fontos és időszerű intézményi megújulások – melyek az
energetikai megtakarítások mellett jelentősen
növelik az érintett épületek értékét és élettartamát – nagyban javíthatják az oda járók és az
ott dolgozók komfortérzetét!
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„NŐI VARÁZS” – RENDEZVÉNY
NEM CSAK NŐKNEK

Egy idei, nőnapi beszédemben vetettem fel
a jelenlévő hölgyeknek, hogy egyfajta „nőnapi plusz ajándékként” egy olyan rendezvényt szervezünk, amely a nőket elsősorban
érdeklő témákkal foglalkozik. A május 13-án,
szombaton 14 órától a Polgármesteri Hivatalban „Egy kis női varázs” címen megtartandó

BEMUTATTUK VÁROSUNKAT
ÉS KISTÉRSÉGÜNKET
AZ UTAZÁS 2017 KIÁLLÍTÁSON
Első ízben mutatkozott be Budakeszi –
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
(BÖT) településeivel közösen – az Utazás
2017 kiállításon. A célunk az volt, hogy „a
szakma” és a látogatók megismerhessék környékünk vonzerejét, környezeti és építészeti
arculatát, kulturális értékeit, és mindazokat
a sajátosságait, ami miatt érdemes e településeket felkeresni. A részvételünk sikeres volt.
Bízunk benne, hogy a kiállításon történő
rendszeres jelenlétünkkel érezhetően lendíteni tudunk az idegenforgalom és a turizmus
fejlődésén!

MEGEMLÉKEZÉS
A KITELEPÍTÉSRŐL
Az idei évben is megemlékeztünk a magyarországi – ezen belül is a budakeszi – németek kitelepítéséről. A katolikus templomban, március 18-án megtartott gyertyafényes,
német nyelvű szentmisén részt vett és beszédet mondott a rendezvény díszvendége, Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke.
Ezt követően a jelenlévőkkel megkoszorúztuk
az Őseink emlékművét.

ÜLÉSEZETT A KULTURÁLIS
KEREKASZTAL
Budakeszi kulturális életének, közművelődésének helyzetét tekintette át civil szervezetek, intézményvezetők és képviselők jelenlétével a Kulturális Kerekasztal azzal a céllal,
hogy meghatározza a továbblépés mikéntjét.
A város kulturális és közművelődési stratégiájának megalkotásához vezető útnak hamarosan további állomásai is lesznek.

rendezvénnyel – melynek programját a 20.
oldalon olvashatják – ennek az ígéretemnek
teszek eleget. Természetesen a férfiakat és a
gyerekeket is sok szeretettel várjuk, a kicsinyeknek játszóház is lesz. Bízom benne, hogy
a programok érdekesek és hasznosak lesznek,
sok érdeklődőt vonzanak és hagyományt teremthetünk a rendezvény megszervezéséből!
Itt kívánom felhívni a hölgyek szíves figyelmét a nőgyógyászati szűrésre is, melyről e
lapszámunkban bővebb tájékoztatást is olvashatnak!

MAJÁLIS, UTCABÁL:
ÖRÜLJÜNK EGYÜTT
A TAVASZNAK!

Az előző évek sikerein felbuzdulva idén
is megrendezzük a városi Majálist, ezúttal a
városközpont új közösségi terén, április 29én, szombaton. A programról bővebben e
lapszámunk 14. oldalán olvashatnak. Itt a
tavasz, mely csodálatos idővel érkezett meg
idén, nagy kedvet csinálva a hosszú, hideg tél
után a szabadtéri rendezvényekhez. Jöjjenek,
a közösségépítés jegyében köszöntsük újra
együtt a tavaszt, a jó időt és élvezzük a vidám
programokat!

dr. Győri Ottilia polgármester

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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A képviselő-testület határozatai

Ingyenes
nőgyógyászati
szűrés

-

BUDAKESZI
LAKOSOKNAK

Helye: Budakeszi,
Táncsics Mihály utca 9. szám
alatti rendelő

-

Időpont: 2017. május 05-én
(pénteken) 10 órától

-

Orvos: dr. Németh Péter
A hagyományhoz hűen, illetve a
nőgyógyászati szűrés hasznosságára és fontosságára tekintettel
ingyenes nőgyógyászati rákszűrésre kerül sor 2017. május 05-én
(pénteken) 10 órától.
A szűrésre kérjük, mindenki hozza magával a TB kártyáját!
A vizsgálatra előzetes bejelentkezés szükséges, amelyet 2017. 04.
18. napjától 2017. 05. 03. napjáig, munkanapokon tehetnek meg
kizárólag az alábbi időpontokban
és elérhetőségen:
Telefonos bejelentkezés:

0630/489-1629
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-12
12-16
8-12
12-16
12-16 óra között

Kérem, hogy a bejelentkezés során adják meg TAJ-számukat,
elérhetőségüket (telefon, email).

-

Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. február 23-án tartott képviselő-testületi ülésén
az alábbi, lakosságot kiemelten
érintő döntéseket hozta:
32/2017.: A 2017. évi hatékony
gazdálkodás előmozdítása, az elvégezni kívánt fejlesztések, szervezet-átalakítások megalapozása,
valamint a bevételek növelése érdekében az alábbi intézkedéseket
rendelte el:
1.)

2.)

3.)
4.)

Amennyiben a bejelentkezést
elmulasztotta, abban az esetben
várakozási idővel kell számolnia.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
szűrés kizárólag azon Budakeszi lakosoknak ingyenes, akik az
elmúlt 1 évben nem vettek részt
nőgyógyászati rákszűrésen. Az
erről szóló nyilatkozat aláírására
a szűrés megkezdése előtt kerül
sor.
Rendszeresen végzett nőgyógyászati szűréssel a méhnyakrák
kialakulása időben felismerhető
és gyógyítható, minden nőnek
ajánlott!
dr. Győri Ottilia
polgármester

2017. ÁPRILIS

5.

6.)

7.)

8.)

A Városközpont Projekt keretében a területére vonatkozó hasznosítási koncepció
kidolgozását.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények
üzemeltetésének felülvizsgálatát (sportpálya, temető).
Az Önkormányzat területén
lévő buszvárók reklámfelületének értékesítését.
A hatályos közüzemi szerződések
felülvizsgálatát,
szükség esetén javaslattételt
az új beszerzési, illetve szükség esetén közbeszerzési eljárások megindítására.
A belterületi ingatlanokhoz
kapcsolódóan közvilágítás
fejlesztési koncepció kidolgozását.
A város közlekedési infrastruktúrájának felülvizsgálatát és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozását.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon
felülvizsgálatát és a forgalomképes ingatlanok értékesítési lehetőségének vizsgálatát.
Az adópolitika, adóztatási
gyakorlat felülvizsgálatát.
Az adóhátralékok behajtásának hatékonyabbá tételét.

9.)

A Farkashegyi Repülőtér
infrastruktúrájának felülvizsgálatát, fejlesztési és
hasznosítási lehetőségeinek
kidolgozását, lehetőség szerinti megvalósítását.
10.) A sport- és a sportpálya
fejlesztési koncepció kidolgozását, lehetőség szerinti
megvalósítását.
11.) Közintézmények energetikai
hatékonyságának
növelése érdekében a napelemes
rendszer kiépítési lehetőségeinek vizsgálatát.
12.) Budakeszi Város Német Önkormányzat támogatásának
felülvizsgálatát a 2017. évben ellátott feladatok és az
azokhoz kapcsolódó finanszírozási igény tekintetében.
32/A/2017.: Kiegészítette a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. feladatkörét az
alábbiakkal:
MŰSZAKI NYILVÁNTARTÁSOK
VEZETÉSE
• tervek nyilvántartása,
• ár- és belvíz védelem nyilvántartása,
• létesítési engedélyek nyilvántartása.
SZOLGÁLTATÓ ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
- lakossági és önkormányzati
beruházások koordinálása,
- utcanév táblák cseréje, azok
állapotának ellenőrzése,
- az Önkormányzat feladat- és
hatáskörébe tartozó mély- és
magasépítési feladatok koordinálása,
- lakossági bejelentések és panaszok kezelése, azokra válaszlevél tervezet készítése,
részvétel lakossági fórumokon,
- magas- és mélyépítési munkálatok pályáztatása, projektek
lebonyolítása,
- útügyekkel kapcsolatos fel-

-

-

adatok ellátása, fejlesztési feladatok, panaszkezelés
járdapályázatok bonyolítása,
lakossági részvétellel és önszerveződésen alapuló közmű-, út- és járdaépítésekben
való közreműködés,
statisztikák készítése,
a település fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek figyelemmel kísérése, javaslattétel
fejlesztési javaslatokra,
bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések készítése
beruházási, útügyi, stb. témakörökben,
koncepciók, tervek, tanulmányok véleményezése, részvétel
az előkészítő munkálatokban,
illetve azok végrehajtásában,
polgármesteri
fogadóórán
történő részvétel,
tervek ellenőrzése,
közbeszerzési eljárásokban
történő részvétel, műszaki
kérdésekben válaszok, javaslatok kidolgozása,
behajtási, burkolatbontási, tulajdonosi, stb. hatósági ügyekben való műszaki szakvélemény készítése

34/2017.: 2017. március 1-jétől
2017. december 31-ig terjedő
időtartamra vállalkozási szerződést kötött az Age Quod Agis
Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 48/a., adószám: 12979662-2-13, képviseli:
Koós Hutás Katalin) Budakeszi
Város kiemelt eseményeiről szóló
tájékoztató anyagok, cikkek, sajtóközlemények megjelentetésére
a Budakörnyéki Iránytű című
közéleti lapban 6 alkalommal,
megjelenésenként 118 110 Ft +
ÁFA, azaz bruttó 150 000 Ft/alkalom összegben, amelynek fedezetét az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének terhére biztosítja.
35/2017.: Felülvizsgálta a Budakeszi Város Német Önkormányzatával 2016. február 1-jén
megkötött
együttműködési
megállapodást és azt nem módosította.
36/2017.: A 2017/2018-as nevelési évre az óvodai beiratkozás
időpontját a Budakeszi Szivárvány Óvodában (2092 Budakeszi,
Fő utca 268.) valamint a Pitypang
Sport Óvodában (2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31.) az alábbiakban határozta meg: 2017. május 08-án 8-17 óráig, 2017. május
A határozatok megtalálhatók
a www.budakeszi.hu honlapon

A NŐ örök
A Budakeszin működő nyugdíjasklubok
meghívásának eleget téve dr. Győri Ottilia
polgármester a nemzetközi nőnap
alkalmából köszöntötte a nyugdíjas hölgyeket.

Márity utcai
temetőkapu
megnyitva
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TISZTELT BUDAKESZIEK!

„A

nők rendkívül fontos szerepet töltenek
be életünkben. Először édesanyaként,
később társként, feleségként. Ne felejtsük el:
minden sikeres férfi mögött egy nő áll!” –
mondta a polgármester asszony – „Március
8-a, a nemzetközi nőnap nem arra emlékezteti elsősorban a világot, hogy a férfiak ezen a
napon is kifejezzék, hogy a nő mennyire fontos az életükben, hanem arra, mennyit harcoltak a nők az egyenlő jogokért a hivatásszerű
munkavégzés, oktatás, a szavazati jog terüle-

Budakeszi Város Idősügyi Tanácsának régi, és
nyomatékos kérése meghallgatásra talált.

A

temető nyugati – gyalogos – kapuja is
megnyílt. Nem csak Halottak Napján, hanem állandóan, a temető nyitvatartási rendjével azonosan.
A kapu megközelíthető a 222-es autóbus�szal (Zichy Péter utcai megálló). Gépkocsival
érkezők a SPAR áruház melletti, részben az
Önkormányzat tulajdonát képező parkolót
használhatják.
Szabadházi József
az Idősügyi Tanács tagja

tén. A nemzetközi nőnap létrehozói szerint
az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők
napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak.”
„Annak idején, fiatal férfi koromban
nem gondoltam, hogy egyes – akár fejlett
– országokban a nők nem rendelkeztek választójoggal, nem tanulhattak tovább, nem
szerezhettek diplomát, sőt még a hivatásszerű munkavégzéshez sem volt joguk. Ma már
természetesnek tekintjük mindezeket az úgynevezett „civilizált világban”. De ne feledjük,
abban a kultúrában, amit például az Európára
zúduló migráció magában hordoz, a nők ala-

csonyabb rendű lénynek számítanak, nincs
a férfiakkal azonos joguk, sőt, még egy asztalhoz sem ülhetnek velük!” – fejtette ki Ohr
Alajos alpolgármester.
A Borostyán és Fenyőgyöngye Nyugdíjas
Klub nőnapi műsorának összeállítása zárta
az eseményt: megható volt látni-hallani az
idős emberek előadásában Petőfi Sándor és
Devecseri Gábor versét. A műsort követően
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, az önkormányzat nevében Ohr Alajos
alpolgármester, továbbá a Budakeszi Városi
Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Egyesület
munkatársai egy-egy szál virággal köszöntötték az ünnepségen megjelent hölgyeket.
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A kerti hulladékégetés szabályai
A jó idő beköszöntével eljött az
ideje a kertekben a tavaszi munkálatok megkezdésének, köztük a
kertészkedés során felgyülemlett
gallyak, levelek eltakarításának.

TISZTELT LAKOSOK!
Ma még nem kap elég hangsúlyt,
így kevesen tudják, hogy az avar
és kerti hulladékok elégetése során nagyon sok egészségkárosító anyag szabadul fel. A jelentős
szennyezést elsősorban az váltja
ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így az anyagok nem vagy
csak részben égnek el. Például
a növényi részekben lévő szén
ugyan oxidálódik, de csak részben és szén-dioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik.
A településen az avar és kerti
hulladék eltávolítása történhet
ugyan égetéssel, de környezetünk
és a levegő védelme érdekében
javasoljuk inkább a komposztálást és közszolgáltató útján történő elszállítást.
Valamennyi kerti hulladék
és avar komposztálható. A folyamat során az elhalt növényi
részeket
mikroorganizmusok
bontják le és alakítják át a szárazföldi élet nélkülözhetetlen
anyagává, humusszá. A humusz
hosszú távon tárolja és a növények számára könnyen felvehető formában adagolja azokat
az ásványi anyagokat, melyek a
növekedéshez szükségesek. De
talán ennél is fontosabb, hogy a
tömegének sokszorosát kitevő víz
megkötésére, tárolására képes. A
komposztálás során elkerülhető a hatalmas légszennyezés és
értékes humusz, növényi trágya
keletkezik.
A környezetbarát komposztálás mellett az idei évben újra
lehetőség van arra, hogy a zöldhulladékot zsákba gyűjtve elszállíttassák. A Depónia Nonprofit
Kft. évi 12 alkalommal szállítja
el a lakosságtól a hulladékszállítási naptárban jelölt napokon a
zöldhulladékot. A 2017. évi naptárban a szállítási időpontok a
lakosság igényeit figyelembe véve
lettek kialakítva.
2017. március 3. napján lépett hatályba az új Országos
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ),

2017. ÁPRILIS

melynek 225. § (1) bekezdése
értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a
belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Tekintettel arra, hogy az ös�szegyűjtött száraz fű, levél, fahulladék, fanyesedék elégetésének
szabályait az avar és a kerti hulladékok égetésének szabályairól
szóló Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2008. (VI.19.) önkormányzati
rendelete tartalmazza, így Budakeszi közigazgatási területén
belül ennek a helyi rendeletnek
a szabályait kell alkalmazni.
Budakeszi közigazgatási területén a rendelet szerint az avar és
kerti hulladék égetését évente két
időszakban lehet végezni:
tavasszal: március 1. május 31. között;
ősszel: szeptember 1. november 30. között.
A megjelölt időszakokon belül
kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között -

az ünnepnapok kivételével - lehet
az égetést végezni.
Avarnak és kerti hulladéknak
minősül a kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű,
lomb, szár levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány.
Egyéb hulladékok . „ különösen
műanyag, üveg, sörös palack,
gumiféleségek, csomagoló- és
festékanyagok, fémtárgyak, stb.”,
valamint belterületen lábon álló
növényzet, tarló égetése szigorúan tilos!
Az égetést telken belül kell elvégezni, figyelemmel arra, hogy a
tűzgyújtás erős szélben tilos!
Külterületen lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben
keletkezett hulladék szabadtéri
égetését az ingatlan tulajdonosa
a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetés formájában
végezheti, maximum 10 ha egybefüggő területen. Az engedélyre
irányuló, 3000 Ft illetékköteles
kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell
benyújtani a területileg illetékes
tűzvédelmi hatósághoz, amelyet
a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírál el.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét és címét,
- az égetés pontos, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott
helyét,
- az égetés megkezdésének
és tervezett befejezésének
időpontját (év, hónap, nap,
óra, perc),
- az irányított égetés indokát,
- az égetéssel érintett terület
nagyságát,
- az égetés folyamatának
pontos leírását,
- az égetést végző személyek
nevét, címét,
- az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és
címét,
- a tűz továbbterjedésének
megakadályozására tervezett intézkedéseket és
- a helyszínen biztosított,
a tűz továbbterjedésének
megakadályozására
készenlétben tartott eszközök felsorolását.
Az égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, valamint az
égetés befejezése után a helyszínt
át kell vizsgálni, és a parázslást
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
Az irányított égetés esetén a
tarlót minden oldalról felgyújtani, és lábon álló gabona mellett
tarlót égetni tilos.
A tarlót égetés előtt 3 méter
szélességben körül kell szántani,
vadriasztást kell tartani, a fasorok
védelme érdekében legalább 6
méteres védősávot kell szántással
biztosítani.
Amennyiben 10 ha-nál nagyobb területen szükséges tarlót
égetni, az csak és kizárólag szakaszosan végezhető. A tarló égestése során tűzoltásra alkalmas
kéziszerszámokkal,
megfelelő
létszámú kioktatott személy jelenlétét biztosítani kell.
Szabadtéren keletkező tűzesetek kapcsán, tűzvédelmi
szabályok megszegése esetén a
tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi
bírságot szabhat ki, melynek értéke 100 000 Ft-tól 3 000 000 Ftig terjedhet.
Kérem, a rendeletben foglalt
szabályok betartását, saját és lakókörnyezetünk védelme érdekében! A szabályok megsértése
esetén az elkövetővel szemben
hatósági eljárás indul.
dr. Remete Sándor jegyző

Az általános iskolai
beiratkozás rendje
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50.§ (7)
bekezdése alapján a Budakeszi
Járási Hivatal a 2017/2018.
tanévre az első évfolyamosok
beíratásának idejét az alábbiak
szerint határozta meg:
2017. április 20.
(csütörtök) 8.00 - 19.00
2017. április 21.
(péntek) 8.00 - 18.00

A

fenti időszakban a 2017-ben
tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára.
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tan-

köteles korba lépő (2011. augusztus 31-éig született) gyermekét a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes,
kötelező felvételt biztosító vagy a
választott iskola első évfolyamára
beíratni.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító,
- a gyermek lakcímét igazoló
hatósági igazolvány,
- iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás.
Az intézményvezető a döntéséről 2017. május 5-ig írásban
tájékoztatja a szülőt, gondviselőt,
mely ellen a fenntartóhoz jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati
kérelem nyújtható be a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
Az eljárást megindító kérelmet

Felhívás

JAVASLATTÉTELRE
A BUDAKESZI
OKTATÁSÜGYÉRT DÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ
Tisztelt Állampolgárok!

az intézmény fenntartójához kell
benyújtani.
Aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló tanköteles
gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el és
pénzbírsággal sújtható.
Fotó: Balogh Ágnes

Településképi
Arculati Kézikönyv

Az új jogszabályoknak köszönhetően a közeljövőben minden
budakeszi lakosnak lehetősége
nyílik arra, hogy hozzájáruljon
településünk új építési, településképi arculati szabályozásának
megalkotásához.

TISZTELT BUDAKESZI
LAKOSOK!
Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés tavaly
törvényt alkotott a „Településkép
védelméről” – 2016. évi LXXIV.

törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kormány kiegészítette „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről”
szóló 314/2012.(XI.8.) rendeletét.
Az új jogszabályi környezetben a
településeknek október elejéig el
kell készíteniük az ún. Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK),
valamint meg kell alkotni a Helyi
Településképi Rendeletet (HTR).
A törvény előírja a rendeletalkotás széles körű társadalmasítását, amelynek Budakeszi Önkormányzata örömmel tesz eleget,
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mert hiszünk abban, hogy településünk értékeit közösen kell
óvnunk, jövőjét közösen érdemes
alakítanunk.
Ezért felkérjük Budakeszi
lakosságát, hogy épített környezetünkkel kapcsolatos véleményüket, a szűkebb és tágabb
lakókörnyezetükben
található
példaértékűnek, vagy meghatározónak ítélt épületek, építmények, épületrészek – pl. kerítések
– vagy akár egyes részletmegoldások fotóit 2017. május 3-ig
juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.
Budakeszi új településképi
szabályozását a tavasz folyamán
a beérkezett javaslatok, vélemények figyelembe vételével készítjük el.
Véleményüket és a fényképeket elektronikus úton is eljuttathatják a foepitesz@budakeszi.hu
elektronikus levelezési címre.
Az új törvényről, a TAK és a
HTR részleteiről további információkat találhatnak honlapunkon,
továbbá várjuk Önöket a 2017.
május 3-án 18:00 órakor kezdődő
Lakossági Fórumon az Erkel Ferenc Művelődési Házban.
Aktív közreműködésüket előre is köszönve.
Budakeszi Város Önkormányzata

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól
a céltól vezérelve, hogy a város
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és
szervezeteket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve
állíthassa példaként a jelen és
az utókor elé, Budakeszi Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24.
§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. szeptember 26-i ülésén Budakeszi Oktatásügyért díjat alapított.
Budakeszi Város Önkormányzata a pedagógusnapi ünnepségen elismeri és díjazza azon pedagógusok, oktatók, intézményi
dolgozók jelentős eredményt
hozó munkáját, akik Budakeszi
oktatásügye érdekében hos�szabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy a településhez
kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították a pedagógus élethivatás mellett.
A Budakeszi oktatásügyért
díjra magánszemély, szervezet,
közösség tehet javaslatot.
Kérem városunk lakosságát,
hogy indoklással ellátott írásos
javaslataikat
2017. április 25-én,
kedden 12.00 óráig
a Budakeszi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatára (2092
Budakeszi, Fő u. 179.), vagy
e-mailen a pm.titkar@budakeszi.
hu email címre eljuttatni szíveskedjenek!
dr. Győri Ottilia polgármester

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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„Összetartozás Sporttal
a Kárpát-medencéért”
Bár egyesületünk fő tevékenysége a kultúra és a hagyományőrzés, emellett ugyanolyan fontosnak tartjuk a vallást és a sportot is, mivel különböző érdeklődési körű
embereket lehet megszólítani és hisszük
azt, hogy mindenki tartozik valamelyikbe.
Jelen esemény fő célja – a sporton túl –, a
határok nélküli Kárpát-medence egysége. Erről korábban beszélni sem lehetett, de most
olyan időket élünk, hogy a Kormány támogatja a sportot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 000 000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette a sporteseményünk
létrejöttét. Bár egy költséges sportról van szó,
önerővel kiegészítve elegendő volt az összeg a
jégpálya kétnapos bérlésére, a résztvevő csapatok étkezésére, a sportorvos, a 3 tagú zsűri,
a 3 bíró és a két technikus költségére. Ahhoz,
hogy senki ne távozzon kézzel fogható emlék
nélkül, az eredmények alapján két osztályba A
és B csoportba jutottak a csapatok, ahol mindenki kapott kupát, melyeket Csenger-Zalán
Zsolt képviselő úr adott át a záróünnepségen.

A Budakörnyéki Székelykör élete márciusban
sem múlt el eseménytelenül, ugyanis egy
nagyszabású jégkorongtornát szervezetünk a
pesterzsébeti Jégcsarnokban. Bár az esemény
nem Budakeszin zajlott mégis ide köthető,
mivel a szervezőegyesület tagjai budakesziek
és a székhelyük is itt található városunkban már közel 30 éve.

A

z „Összetartozás Sporttal a Kárpátmedencéért” c. torna március 1819-én zajlott, hat csapat részvételével.
Felvidékről, Pozsonyból érkezett egy csapat, Erdélyből kettő: Gyergyóalfaluból és
Csíkszentimréről, Ausztriából itt voltak
a Székely Mamutok, és a házigazda szerepét betöltő Druck-Ker Hockey Team,
amelyben jómagam vagyok a sorkapitány.
A Lengyelországból meghívott csapat nem
tudott részt venni, mivel az időpont egybeesett egy bajnoki rájátszással, így helyüket a
Magyarországon élő, főleg erdélyiekből álló
Hargitai Farkasok csapata pótolta.
Az eseményt a báljainkból jól ismert műsorvezető, Banner Géza nyitotta meg, és ez-
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úttal szeretném nyilvánosan is megköszönni
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő
úrnak, Budakeszi polgármesterének, dr. Győri Ottiliának, hogy jelenlétükkel emelték az
esemény színvonalát, külön köszönet Balczó
Kornéliának, televíziós és újságírói szolgálatáért!

VÉGEREDMÉNY:
A CSOPORT:
1.hely: Bucsin SE Gyergyóalfalu
2.hely: Hargitai Farkasok
3.hely: Csíkszentimrei Sasok
B CSOPORT:
1.hely: ESMTK Székelykör
2.hely: Druck-Ker Hockey Team
3.hely: Székely Mamutok, Ausztria
A résztvevők legnagyobb megelégedésén
kívül, a legszebb az volt, hogy bár egy kemény
férfias sportról van szó – a szokásostól eltérően – valóban az összetartozás jegyében zajlott
le az esemény, mindenki szem előtt tartotta
a talán ókori görög Olimpiák mottóját: „Két
ember közötti küzdelem győztese az, aki többet tud kihozni ellenfeléből, mint önmagából.
Ez az ember és az állat közti egyik legfontosabb mérce.”
Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Budakeszi Város Önkormányzatának, és a médiának a támogatást!
Hiszünk abban, hogy nem a siránkozó, hanem eljött az alkotó, tevékeny ember ideje!
Tisztelettel: Bege Atilla
elnök, Budakörnyéki Székelykör
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Emlékeznünk kell arra, hogy
a kitelepítéssel mit veszítettünk
„A kitelepítés emléknapja olyan
eseményekkel kapcsol össze
minket, melyekről ma már
kimondhatjuk, hogy Magyarország és az itt élő közösségek közös
történelmének legfájdalmasabb
pillanatai közé tartoznak.

F

ájdalmas pillanatokkal, mert
megtörtént az, amiről azt hittük korábban, hogy az nem lehetséges; hogy önnön maga ellen
fordult a nemzet, és saját testét
szabdalta fel azért, hogy eleget
tegyen a nagyhatalmak zsarnoki
döntésének.
Nincs annál fájóbb, mint látni azt, hogy az ép testből csonka
lesz; nincs annál megrendítőbb,
mint amit nagyszüleink generációja megélt, s nem is egyszer:
Elveszteni az országot, a történelmi Magyarország közösségeit;
Elvágni az évszázados köteléket, ami összekapcsolta az itt élő
népeket;
S végül megélni azt, hogy az
otthon és a nemzedékek alatt
gyűjtött vagyon és érték semmivé
lesz – és hazátlan árva, több százezer ember.
Aki meg akarja érteni Pest
megye ezer éves történetét, annak ismernie kell azt a különleges erőt, amit az itt élő nemzeti
közösségekből merített az ország.
Tudnia kell róla, hogy a Főváros nem válhatott volna naggyá,
nem lett volna képes belépni az
európai nagyvárosok sorába, ha a
polgárai és a Pest megyei közösségek lakossága nem lett volna
értékeiben, nyelvében és gyökereiben olyan gazdag és sokféle.
Magyarország jövőjét írták az
itt élő emberek.
Együtt, magyarok, szlovákok
és sok tízezer német anyanyelvű
ember, család és közösség- és e
közösségek egyedi, különleges
hálója, mely átszőtte e csodálatos
vidéket. Emlékeznünk kell arra,
hogy a kitelepítéssel mit veszítettünk.
Vagyont és gazdagságot; alkotó embereket és gyarapodás
lehetőségét; és még többet – évtizedekre elvesztettük a jövőbe
vetett hitet és reményt, mert a
kényszermunka, a kitelepítés és
az üldöztetés a méltóság, az emberség és a közösség nagyon mély
és fontos értékeit vette semmibe.
Azokat az értékeket, melyek nél-

kül nem létezik bizalom, s így
jövője sem ennek a szegény országnak.
Budakeszin 1946. március 19.
és 25-e között zajlott le a németek elűzetése. Hat nap alatt közel
4000 ember kényszerült szülőföldje elhagyására.
Nézzünk szembe a ténnyel,
hogy ami történt, arról mélyen
hallgattunk évtizedeken keresztül.
Legyünk őszinték - így akarták a nagyhatalmak és így akarta a zsarnoki elnyomó rendszer,
melynek lényege volt a hazugság
és teljes mértékben elfogadta a
kollektív bűnösség képtelen gondolatát; de talán több is történt.
Mély félelem és a megértés
hiánya, s az, hogy talán nem tettünk meg mindent azért, hogy
másként legyen…
Talán ez lehet az ok, hogy
olyan lassan találnak a német
nemzeti közösségek. Talán ez
lehet a magyarázat arra, hogy
1990-ben alig több mint 3 ezernyi ember vallotta magát német
nemzetiségűnek Pest megyében,
és ez a szám 2001-ben is még
csak 10 ezer fő volt. Talán azért,
mert a félelem mély, és mert a
közösségeink majdnem semmivé lettek. Ahol ennyi az érzelem,
ott kevés a bizonyosság. De azt
biztosan tudjuk, hogy keresnünk
kell a választ. Keresnünk kell,

mert az elmúlt két évtized kitartó és elkötelezett erőfeszítéseinek
köszönhetően már 25 ezren vallották magukat a német közösség
tagjának a legutolsó népszámlálás során – itt Budakeszin is majd
1500 ember – ami már sokkal
több, mint emléke az egykor volt
gazdagságnak.
Ez már öntudat, sokszínűség
és olyan érték, amire egy jobb világot építhetünk.
Ezért jelent olyan sokat nekünk, minden itt élő embernek
a bátorság, amivel ez a nagyszerű
közösség felvállalta, hogy bátran
szembenéz a múltjával, gyökereivel, s benne a veszteséggel is.
Számunkra ez jelenti az igazi bátorságot.
Mert egy dolgot jelent lapozgatni a könyveket és olvasni a
számokat arról, hogy a lengyel
és cseh földekről 10 millió német
anyanyelvű embert deportáltak,
vagy kényszerítettek menekülésre.
Talán még az sem megrendítő
sokak számára, hogy Magyarország 185 ezer embert fosztott
meg hivatalos eljárásban az állampolgárságától 1946 és 1949
között. Mert ez csak számok.
Csak statisztikai adatok, melyek
mögött sejtjük az embereket, de
nem látjuk a történetet és nem
halljuk azokat, akikkel megtör-

tént az embertelenség - akiket
gyalog, vagy vagonokban indítottak a semmibe.
Nem az adatok, nem a számok
jelentik számunkra a tragédiát.
Hanem az embertelenség, ami
hidegvérrel megtervezte és módszeresen megfosztotta Magyarország állampolgárait az alapvető
emberi jogaitól; az embertelenség, ami elvett negyedmillió hold
földet és 45 ezer otthont a német
nemzetiségű kitelepített családoktól. Az embertelenség, ami
nem embernek tekintette őket
– hanem csak számoknak. Ezért
olyan fontos ez a nap mindannyiunk számára.
Mert az emberek történetét
csak itt lehet elmondani és élővé
tenni azért, hogy újra legyen jövőnk – közös jövőnk Magyarországon.
Szabó István
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Kitelepítési
megemlékezés
2017. március 18-án a magyarországi németek kitelepítésére emlékeztek Budakeszin.

A

megemlékezés alkalmából gyertyafényes német
nyelvű misét tartott Szemere János plébános a
Budakeszi Havas Boldogasszony Katolikus Templomban, majd a rossz időre való tekintettel a megemlékező beszédeket is a templomban tartották. Schrotti
János, Budakeszi Város Német Önkormányzat és Pest
Megyei Német Önkormányzat elnökének megnyitóbeszédét követte a díszvendég Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, majd Csenger-Zalán Zsolt
országgyűlési képviselő megemlékezése. A beszédeket
követően az “Őseink emlékére” szobornál helyezték el
koszorúikat a megemlékezők.
A program a Szent László Házban folytatódott,
ahol László Gábor “Isten veled hazánk” című, a kitelepítés időszakáról szóló dokumentumfilmjét vetítették
a rendező bevezetésével.
Fotók: BVNÖ
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Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es
forradalomról és szabadságharcról
Az Erkel Ferenc Művelődési Központban megrendezett ünnepi műsoron
közreműködtek a Széchenyi István Általános Iskola 4. évfolyamos
tanulói, akik felidézték a népek tavaszát, a márciusi eseményeket, a
szabadságharc dicső harcait. A műsor végén Ady Endre Fölszállott a páva
c. versének megzenésített változatát adták elő a gyerekek Mayer Zita és
Lukács László kíséretében.

Ü

nnepi beszédet mondott dr. Győri Ottilia polgármester. A beszéd
teljes tartalmát közöljük:
„Történelem nélkül a nép olyan lenne, mint a gyermek, aki nem
tudja, mi történt vele tegnap. Létének nagyobb részét, múltját vesztené
az ily nemzet, nem volna egy nemzet többé, s minden emberöltővel kihalna, mint az egynapos pillangó. Az emberi öntudat alapja az emlékezet: a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Testemben egy parány
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sincs abból az anyagból, amiből hét évvel előbb voltam: de ugyanaz
vagyok, mert emlékezem. Éppígy; ma senki sem él azokból, akik 200
éve éltek e hazában: de ugyanaz a nép vagyunk, mert emlékezünk. A
jelent csak a múltból lehet megérteni: a jövőt csak a múlt alapján felépíteni.” – írta Babits Mihály, amikor a fogarasi gimnáziumban volt
tanár, az iskola értesítőjébe dolgozatként.
Emlékezzünk azokra, akik 169 esztendővel ezelőtt új folyást szabtak
a magyar történelemnek. Amikor a jogokat kiterjesztették mindenkire, amikor megteremtették a felelős kormányzást és a nemzeti államélet alapjait, amikor a szabadság mindenkié lett, a nevezetes magyar
nemzet újjászületett.
Az a nemzedék olyan örökséget hagyott ránk, amire azóta is minden esztendőben emlékezünk. Ha esik, ha fúj, ha kedvező a csillagok
állása, ha borult az égbolt Magyarország felett, ha van tétje annak,
hogy kitűzzük a kokárdát, s ha csak egy szép ünnepnap vár ránk.
Ez a nap – mint minden igazi nagy ünnep – közösséget teremt: egy

11
irányba fordítja mindannyiunk tekintetünket. Mindegy milyen politikai pártot követünk, mindegy milyen hit szerint rendezzük be az életünket: március 15. és mindaz, amit képvisel, közös örökségünk.
Emlékezzünk tehát, hogy a múltból megértsük a jelent és a múlt
alapján felépítsük a jövőt.
Magyarországon a szabadság idejét éljük. Igaz ez akkor is, ha most
úgy tűnik, nehéz időknek nézünk elébe: a nemzetközi porondon elhúzódó válság fenyegeti a jövőnket.
Ha bátran megtesszük, amit meg kell tennünk, ha lesz bennünk
elég elszántság, hogy összekapaszkodva megvédjük azt, ami a mienk,
új irányt szabhatunk a jövőnek – itt Magyarországon és Európában is.
Budakeszin is megtesszük mindazt, amit egy önkormányzat megtehet azért, hogy a szabadság lehetőségeit életre válthassuk – ebben
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Györgyjakab Máté kapta az Ifjúsági díjat

Átadták az Ifjúsági Díjat a 20 éves Györgyjakab
Máté Európa-és világbajnok kajakozónak.
Elkötelezett az utánpótlás nevelés mellett,
fontosnak tartja a fiatalok a sport szeretetére
való nevelését, melyet saját közvetlen környezetében is elősegít.

A

z Ifjúsági díj adományozására nemzeti ünnepünk tiszteletére megrendezett
ünnepség keretében - került sor. Polgármesterünk, dr. Győri Ottilia ünnepi beszédét követően gratulált a díjhoz, melyet Máté
(Portugáliai edzőtáborban való részvétele
miatt) édesapja vett át. A díjazott méltatását
teljes terjedelmében közöljük:
A 20 éves Györgyjakab Máté Európaés világbajnok kajakozó. A Széchenyi István Általános Iskola tanulója volt, majd a
II. kerületi Csík Ferenc Általános Iskola
és Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg
a Testnevelési Egyetemen tanul, osztatlan
gyógy-testnevelő pedagógus szakon. Az iskola elvégzése után középiskolai testnevelő,
vagy gyógy-testnevelő tanárként szeretne
dolgozni, de szívesen kipróbálná magát
kajakedzőként is. Máté kiskora óta szeretett sportolni. Általános iskolában sokféle
sportot űzött, kézilabdázott, kosárlabdázott, Kungfuzott és iskolai versenyeken mérettette meg magát. Nemere Jánosné, Klári
néni volt a testnevelő pedagógusa, aki mindig támogatta, biztatta és segítette őt.
Máté fivére, barátjának javaslatára próbálta ki a kajakozást is, és végül ebben a
sportágban találta meg önmagát, mely azóta is meghatározza a fiatal sportoló életét. Az Újpesti Torna Egyletben kezdett
el kajakozni 2009 szeptemberében. Azóta
Máté már az UTE versenyzője és számtalan kiemelkedő helyezést ért el magyar és
nemzetközi színtéren, mellyel dicsőséget
szerzett városunknak és Magyarországnak
egyaránt.
A teljesség igénye nélkül néhány kiváló eredménye: 2012-ben a győri Maraton
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1000 méteren újra a dobogó legfelső fokára
léphetett. Még ebben az évben részt vett a
Portugáliában rendezett egyetemi Kajakkenu Világbajnokságon is, ahol 1000 méteren K4-ben újra világbajnoki címet szerzett.
Tavaly év végén a Magyar Egyetemi –
Főiskolai Sportszövetség Györgyjakab Mátét kiváló eredményeiért az “Év Egyetemi
Sportolója” díjjal tüntette ki.
Máté a kajakozás mellett most is szívesen
választ más sportot, de már csak hobbiként:
szeret falat mászni és futni, számos alkalommal indult a Bécs-Pozsony-Budapest
Ultramarathonon is, melynek egyik állomását Budakeszi adta.
Máté számára a sport, a kajakozás elsősorban öröm. Ez olyan pluszt adott az életének, mellyel igazán ki tud teljesedni. Megtanította átlépni a saját határain, akaraterőt,
küzdeni akarást és kitartást adott számára.
Tevékenysége példaként szolgálhat nemcsak budakeszi fiataljai, hanem Magyarország ifjú korosztálya számára egyaránt.
Budakeszi Város Önkormányzata és a
Budakeszi Hírmondó szerkesztősége ezúton is gratulál az eddig elért kiváló eredményekhez, a sikeres pályafutásához és további szép eredményeket kíván!

Magyar Bajnokságon 15 km-en a K1 és
K2 versenyszámban is a dobogó legfelső
fokára léphetett. Egy évvel később az Európai Olimpiai Reménységek Versenyén
K2-ben 1000 méteren ezüstérmet,
K1-ben ugyanezen
a távon pedig negyedik
helyezést
szerzett. 2014-ben
a sukorói Országos
Diákolimpián 1000
méteren
K4-ben
bajnok, a szolnoki Ifjúsági és U23
Gyorsasági Magyar
Bajnokságon 1000
méteren K1 és K2ben is ezüstérmes
lett. A Maratoni
Kajak-kenu Európa
Bajnokságon K1ben és K2-ben ismét bajnokként állt
dobogóra.
2015ben a szolnoki Ifjúsági és U23 Magyar
Bajnokságon, 4000
méteren a K1 versenyszámban újabb
ezüstéremmel gazdagodott.
Ebben
az évben rendezték meg Győrben
a Kajak-kenu Világbajnokságot is,
melyben a maratoni K4-es számban 1000 méteren
harmadik, és K1
versenyszámban ifjúsági világbajnok
lett. Majd 2016-ban
a szegedi Ifjúsági
és U23-as Magyar
Canoe Marathon World Championships
Bajnokságon K4balról jobbra: Zyggy Chmiel, Györgyjakab Máté és Petró Erik
es versenyszámban
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Átadták a Budakesziért Emlékérem díjat a
Budakeszi Jobb Kor Polgári Egyesületnek.
A szervezet Dalotti Tibor elnök vezetésével
működik, aki nemcsak településünk, hanem
hazánk kulturális- és táncművészeti életében
is kiemelkedőt, példaértékűt alkotott, a
többszörös világbajnok Botafogo Táncegyüttes
vezetője.

A

Budakesziért emlékérem átadására, nemzeti ünnepünk tiszteletére megrendezett
ünnepség keretében - került sor. Polgármesterünk, dr. Győri Ottilia ünnepi beszédét követően gratulált a díjazottaknak. A méltatást
teljes terjedelmében közöljük:
A Budakeszi Jobb Kor Polgári Egyesület
2002-ben alakult, városunk életét szívén viselő, lokálpatrióta polgárokból. A szervezet
Dalotti Tibor elnökletével működik. Az egyesület másik szellemi atyja Kiss Iván grafikusművész, animációs filmalkotó, akinek ’56-os
képeiből készült kiállításnak a művelődési
központ adott otthont. A közösség 28 tagja
számos olyan keresztény, értelmiségi budakeszi polgár, akik kiemelkedőt alkottak országos és nemzetközi szinten egyaránt, például
a képzőművészet, filmművészet, építészet,
oktatás, orvostudomány, matematika, közgazdaságtan, vagy éppen a filozófia területén.
(Nevüket az utókor számára e méltatás végén
olvashatják.) Az egyesület többek között abból a célból jött létre, hogy a jövő nemzedék
elé példát állítva világunkat szebbé és jobbá

tegye, egy JOBB KORT álmodjon meg. Az
elmúlt tizenöt évben -mind a közvetlen környezetért, mind a nemzettársakért érzett- felelősség újabb és újabb civil kezdeményezés
elindítására és megvalósítására sarkallta az
egyesületet városunkban és határainkon túl
is.
Az elkötelezett lokálpatrióta szervezet az
elmúlt évek során hol kezdeményezőként,
hol támogatóként, hol aktív közreműködőként, hol pedig megvalósítóként segítette
építészeti értékek, történelmi emlékhelyek

létrehozását. Az egyesület eddigi tevékenysége is alátámasztja, hogy tisztán polgári ös�szefogásból létrehozhatók az összmagyarság
szellemi nagyságát felmutató és jelképező
emlékhelyek, köztéri alkotások. Az egyesület tevékenyen részt vett a Minden Magyarok Zászlajának felállításában, melyet 2006.
augusztus 20-án Makovecz Imre avatott fel.
Még abban az évben az Országzászló tövében
’56-os emlékkövet
helyezett el a szervezet, melyet október 23-án Wittner
Mária avatott fel az
’56-os forradalom
és szabadságharc 50.
évfordulójának tiszteletére.
Azóta a Jobbkor
Polgári
Egyesület
minden évben az
emlékkőnél tartja civil
megemlékezését, összhangban az
önkormányzat által
szervezett
ünnepséggel. Az egyesület
kezdeményezésére,
polgári összefogással
állították fel Wass
Albert születésének
100. évfordulójára
az író mellszobrát, melyet 2008. január 12-én
avattak fel a Fő téri parkban.
A 2007. január 3-án elhunyt Nagy Gáspár
költő emlékére idén január 7-én állíttattak
mellszobrot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatásával, ahol az egyesület
személyes meghívását elfogadva, Orbán Viktor Miniszterelnök úr mondott beszédet.
A Jobb Kor Polgári Egyesület városunk
kulturális életéhez is szervesen kapcsolódik.
Számos rendezvényt, jótékonysági estet szer-

vezett, sőt társszervezőként a Polgári Körökkel hosszú éveken át jótékonysági céllal rendezték a Polgári Bálokat városunkban.
Szerepvállalásuk a hátrányos helyzetű
gyermekek iránt érzett felelősségre is kiterjed:
rendszeresen nyaraltatnak nehéz sorsú Budakeszi gyermeket, akiket év közben is segítenek, programokat szerveznek nekik. Támogatják a határon túli gyermekek gyógyítását,
anyagilag segítik a Kárpátaljai szórványban
élőket. Az önkormányzatunkkal partnerségben pénzadomány gyűjtést szerveztek az
ukrajnai háború miatt nehéz helyzetbe került
beregdédai családok támogatására, továbbá
az árvíz sújtotta Csikóstőttős település megsegítésére is. Támogatták a dévai gyermekotthon tevékenységét, részt vettek a vörösiszap
katasztrófa kármentesítő munkálataiban és a
csobánkai Élet háza kialakításában is.
Ők a szervezői a Budakeszi ökumenikus
lelki napnak, ahol városunk minden felekezetének közösségei találkozhatnak.
Az egyesület a város kulturális-, társadalmi
és közéletében jelentős szerepet tölt be, példaként állítható Budakeszi város lakosai számára. Kitartó, aktív és értékteremtő munkájával
városunk fejlődését, és határon túli tevékenységével Budakeszi hírnevének öregbítését is
szolgálva méltó a Budakesziért emlékéremre.
Az egyesület tagjai: Ambrózy István, Dr.
Bágyoni-Szabó Attiláné, Bágyoni-Szabó
Zsuzsanna, Borbély György, Csuka Gábor,
Dalotti Tibor, Dobos Mónika, Dr. Giese
Krisztina, Halmi Gábor, Harmati Edit, Harmati Péter, Kacskovics Béla, Dr. KacskovicsReményi Andrea, Kemény László, Kiss Iván,
Lőrincz Éva, Makk Attila, Mészöly Zsófia,
Németh Andrea, Németh János, Tomola
Katalin, Tóthmátyás Edit, Tóth Melinda,
Turgonyi Zoltán, Vargyas Ildikó, Virágh Beáta, Virágh Szabolcs, Zákányi Emőke
Gratulálunk a díjazott egyesület tevékenységéhez és további szép eredményeket kívánunk!
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ALAPÍTVÁNYI KÖZLEMÉNY
A Bede Anna Élő Hit Alapítvány az elmúlt karácsonyon
389 000 Forintot osztott ki a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumban a pályázó diákok között.
Az ő nevükben is köszönjük a nagylelkű adományokat
és az 1% felajánlásokat!
Közhasznú alapítványunk számára is érdemes
rendelkezni a második 1%-ról, mert az a környezetünkben élő
családokhoz, gyermekekhez jut.
A Bede Anna Élő Hit Alapítvány adószáma: 18674310-1-13
Adományokat a 11742348–20022253
OTP számlaszámon tudunk fogadni.
Köszönettel: dr. Bede Antal és Bakács Bernadett alapítók

1%

Kérjük,
adójának
-ával
támogassa a
Keszi-Art Egyesület
művészeinek kiállításait!

18334519113
www.keszi-art.hu
Adószám:

Budakeszi a művészek városa
2017. ÁPRILIS

A magyar gyümölcsfák megőrzéséért
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A színes programok során a Tündérkertek
és a Pilisi Parkerdő Zrt kapcsolatát Zambó
Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója
mutatta be, aki beszédében kiemelte: „Társaságunk tevékeny részt vállal az őshonos gyümölcsfajok megmentésében, mind a Kárpátmedencében, mind régiós szinten, például a
Zsámbéki-medencében, továbbá eltökéltek
vagyunk a gyümölcsgazdálkodáshoz kapcsolódó, helyi kulturális értékek megőrzésében
is. A jövőben további beruházásokkal kívánjuk továbbfejleszteni a Budakeszi Tündérkertet, és még szélesebb körben, még többeket
szeretnénk bevonni ez irányú szakmai tevékenységünkbe. Igazi közösségformáló feladat
ez, ahol az erdei életközösség egészével foglalkozó erdész, hivatásánál fogva fontos szerepet
tölthet be.”
Dr. Szani Zsolt, a NÉBIH-NKI témavezetője bemutatta a gyümölcsoltás fortélyait,
majd a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény

Áder János köztársasági elnök hivatalos látogatására érkezett Budakeszire, mely során a
Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Tündérkertjében
rendezett szakmai programon is részt vett.

J

elenleg a Kárpát-medencében mintegy 150
Tündérkert található, miközben több száz
közösség, önkormányzat, iskola és plébánia
állt a mozgalom mellé az őshonos gyümölcsfák megőrzése érdekében. A Pilisi Parkerdő
Zrt. 2011-ben csatlakozott a Kovács Gyula
erdész-pomológus által életre hívott országos
Tündérkert-mozgalomhoz, és kezdte meg a
Budakeszi Erdészetnél található gyümölcsöskert, a Budakeszi Tündérkert létesítését, ahol
jelenleg 285 fafajtát őriznek.
Már javában zajlik a gyümölcsfák szaporítását biztosító gyümölcsoltási szezon, mely
apropóján Áder János köztársasági elnök is
kilátogatott a Budakeszi Tündérkertbe, ahol
közelebbről is megismerkedett az ott „megőrzött” gyümölcsfákkal, és a gyümölcsöskertben folyó munkálatokkal.
Az eseményen szakmai előadásokkal és
bemutatókkal, a hazai őshonos gyümölcsfák

megőrzésének fontosságára, a biológiai sokféleségre és az agrobiodiverzitásra hívták fel
a figyelmet a szakemberek.

és Tájház képviseletében Nádas Anna folytatta a szakmai programot, amit Kovács Ferenc,
a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgondnokának méhészeti bemutatója zárt. A köztársasági elnök
a program során a magyar erdészek tavaly
150 éves szakmai civil szervezete, az Országos
Erdészeti Egyesület szakkönyvtárát is meglátogatta.
A Tündérkertek létesítése során a Pilisi
Parkerdő Zrt. szoros kapcsolatot alakított ki
nemcsak a térség önkormányzataival, hanem
olyan helyi civil szervetekkel, mint BVNÖ, a
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület, valamint a Budakeszi Szépítő Egyesület. Kialakult az együttműködés a Szent
István Egyetem Kertészettudományi Karával
is, amely keretében a hallgatók képzésének
támogatása is biztosított a Budakeszi Tündérkertben.
A Pilisi Parkerdő Zrt. a 2016 őszén megrendezett, nagysikerű V. Tündérkertek Találkozójának folytatását pedig a közeljövőben
tervezi.
Pilisi Parkerdő Zrt./Budakeszi Hírmondó/Balczó Kornélia
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Budakeszi
zeneiskolások
sikere
Kecskeméten
2017. március 8-án tartották a XII. Kodály
Zoltán Országos Szolfézsverseny területi
válogatóit.

A

Czövek Erna Zeneiskola két növendékét,
Rétháti Júliát és Korondy Benedeket Juhos-Kiss Eszter tanárnő készítette fel a kecskeméti megmérettetésre. Ezzel egyidejűleg még
öt helyen, Budapesten, Győrben, Miskolcon,
Szegeden és Pécsett gyűltek össze az ország
legtehetségesebb növendékei, hogy számot
adjanak kottaíró-olvasó tudásukról és kifinomult hallásukról. A versenyt háromévenként
rendezik meg. Benedek a II., Julcsi a IV. korcsoportban indult. Mindketten sikerrel vették
az első akadályt a rendkívül erős mezőnyben.
Julcsi a maximálisan megszerezhető 100 pontból 81-et, Beni 82-t ért el. A zsűri úgy határozott, hogy a 72 pontot, vagy annál többet
elérők juthatnak tovább az országos döntőbe.
Májusban, Debrecenben tehát ismét drukkolhatunk a budakeszi zeneiskolásoknak.
Juhos-Kiss Eszter
Czövek Erna Zeneiskola

2017. ÁPRILIS
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Szárnyalnak a röpisek
A

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 5-6. korcsoportos leány röplabda csapata, megnyerve a Pest megyei bajnokságot,
bejutott a röplabda diákolimpia kecskeméti
országos döntőjére, ahol a magyar középiskolák 20 legjobb csapata küzd meg egymással a
győzelemért és a játék öröméért. A csapat a
legjobb tudásával igyekszik majd öregbíteni a
gimnázium hírnevét és képviselni Budakeszit
a röplabdás seregszemlén.

A csapat tagjai:
Csorba Lili, Csáki Flóra,
Darvas Mónika, Thaly Szilvia,
Hambuch Flóra, Király Anna,
Révész Petra, Kemény Zsófia,
Harmati Zsófia,
Bársony Réka, Bársony Jolán,
Melegh Dóra, Berlinger Dorottya,
Nagy Blanka és Virágh Anikó.
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A víz világnapja
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Március 22-én, a víz világnapjához kapcsolódva ismét megkezdtük
iskolai ÖKO programjainkat: kirándulások, vetítések, vetélkedők, kiállítások... várnak tanulóinkra.

S

zeretettel várjuk Önöket is az aulában elhelyezett kiállításunk megtekintésére, közös szemlélődésre, gondolkodásra az élővilágunkat
és a jövőnket illetően.
Kiállításunk minden nappal egy kicsit bővülni fog tanulóink munkáival! Alig várjuk a kész projekteket!
Paur Eleonóra, ÖKO Munkaközösség vezető

Angol versmondó
verseny
A

felső tagozaton meghirdetett angol versmondó versenyre szakos
pedagógusaink várták szeretettel vállalkozó kedvű, tehetséges diákjaikat.
Az 5. évfolyamon, a „b” osztályos tanulók jutottak fel
a dobogóra, név szerint:
1. helyezet: Pincze Boglárka
2. helyezet: Tomor Bianka
3. helyezet: Bras Rozália
A 6. évfolyamon az alábbi tanulók jutottak tovább:
1. helyezett: Tóth Zoltán 6.b
2. helyezett: Balogh Dorina 6.c
3. helyezett: Gágyor Tamás 6.b
A 7. évfolyam helyezettjei:
1. helyezett: Ungvári Emília
2. helyezett: Téglássy Kristóf
3. helyezett: Horváth Szilvia
Szívből gratulálunk az elért verseny eredményekhez!
Loór Zsuzsanna, SZIA

Köszönjük a szervezést a harmadik évfolyamos osztályfőnököknek!
Felső tagozatos tanulóink a víz világnapja alkalmából ÖKO túrán
vettek részt Szigetmonostor meteorológiai állomásán, ahol a Duna
vizét vizsgálták, meteorológiai jelentéseket készítettek és közös csapatmunkákban vettek részt, majd a nap zárásaként számháborús játékkal
búcsúztak a szigetcsoporttól.
ÖKO Munkaközösség

ÖKO túrán Szigetmonostoron

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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WadkanZ Trail
2017. március 12-én került megrendezésre a
WadkanZ Multisport Egyesület által szervezett
terepfutó versenysorozat budakeszi versenye.
Ez volt a sorozat eddigi legnagyobb tömegeket
megmozgató, és legsikeresebb állomása.

K

özel 500 futó állt rajthoz a Rózsa közben
elhelyezett versenykapunál, hogy az adott
táv teljesítése után (Rövidtáv: 8 km, Középtáv: 14,5 km, Hosszútáv: 31 km) befusson a
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium új
tornatermében berendezett versenyközpontba.
Helyi futók és szép számmal képviseltették
magukat, – és ezen rendezvény keretein belül
– összesen 32 budakeszi illetőségű futó vette
hátára aznap a Budakeszierdőt. A legtöbben
természetesen Budapestről érkeztek (213 fő),
de szép számmal képviseltette magát Érd, Törökbálint, Budaörs, Biatorbágy, Tatabánya, de
érkeztek futók Mosonmagyaróvárról, Nyíregyházáról, és még Nagykanizsáról is, illetve
néhány külföldi névvel (görög, francia) is találkozhattunk a rajtlistán.
A helyiek nagyon szépen teljesítettek a hazai pályán: a rövidtávot Ispánki Zoltán nyerte
meg, a középtávon a nők között a 3. helyet a
budakeszi Prokopp Erzsébet húzta be, a férfiaknál pedig a dobogó 1. és 3. fokára is helyi
versenyző állhatott, a pályanyertes Józsa Balázs, ill. Virág Viktor személyében. A hosszútávon a női 2. helyezetett, Ráduj Szonját illeti

2017. ÁPRILIS

hatalmas gratuláció, hogy ilyen sikeresen
képviselte Budakeszit.
A verseny hatalmas sikert aratott és semmiféle komolyabb fennakadást nem okozott
a kisváros életében. Mindezeken felbuzdulva
döntöttünk úgy, hogy a sorozat plusz egy versennyel lesz bővítve, ami szintén Budakeszin

kerül megrendezésre. Előre láthatólag 2017.
október 8-án kerül sor a WadkanZ Taril Budakeszi 2 – Az Újító nevű versenyre, mely
nem a János-hegyet, ill. a Budakeszierdőt
fogja célba venni, hanem a Telki felé található
Fekete-hegyeket.
Huber-Szabó Lőrinc
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ÁLLÁSAJÁNLATOK
Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság (BVV Kft.) ügyvezetői
munkakörének betöltésére.
Az ügyvezető feladata: Az általános ügyvezetői gyakorlatnak, valamint a törvényes rendelkezésnek megfelelően önállóan és a kívánt
szakmai színvonalon irányítja a társaság munkaszervezetét, gyakorolja
a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.
Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult - az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével - eljárni, az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben köteles képviselő-testületi határozatot kérni.
Köteles mindenkor úgy tevékenykedni, hogy az alapító érdekeivel teljes összhangban legyen.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó egyéb feladatok: A gazdasági szervezet irányítása, ezen belül többek között a
tervezési, gazdálkodási, a gazdasági társaság működésével összefüggő
gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek szakszerű üzemeltetése, a társaság
éves üzleti tervének és az előírt éves beszámolónak, az üzleti terv és
beszámoló adatai valódiságának biztosítása, a bizonylati fegyelem, a
leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.
Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves
műszaki területen megszerzett gyakorlat, legalább 3 éves vezetői tapasztalat, büntetlen előélet, cselekvőképesség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű. A pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti
vagyonnyilatkozatot kell tennie.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 18. 10 óra

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet Védőnői
Szolgálat területi védőnő munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakeszi VII.
körzetében területi védőnői, továbbá a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumban iskolavédőnői feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet, főiskola, 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 2.§ szerint Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel
egyenértékűnek elismert oklevél, felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, 4 hónapos próbaidő vállalása,
egészségügyi, - és pszichológiai alkalmasság.

Budakeszi Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
főkönyvi könyvelő munkakörének betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások egyeztetése, kontírozása, költségvetési jelentések és mérlegjelentések, beszámolók, költségvetés készítése.
Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral. Adóbevallások elkészítése. Állami normatíva igénylés kérelem és elszámolások elkészítése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szak
képzettség és mérlegképes könyvelői végzettség, számviteli területen
szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, 6 hónapos próbaidő vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető nyújt,
a 0630/569-3775–ös telefonszámon.

Budakeszi Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
jegyzői referens munkakörének betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Előterjesztések,
rendeletek előkészítése. Szabályzatok, utasítások felülvizsgálata és aktualizálása. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, valamint az
intézmények szerződéseinek auditálása. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a közérdekű adatkéréssel kapcsolatos jogszabályi teendők ellátása. Jegyző és aljegyző
munkájának segítése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, igazgatásszervezői főiskolai végzettség, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6 hónapos próbaidő vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Kovács Anikó aljegyző asszony nyújt,
a 06-23/535-710 telefonszám 0113–as mellékén.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Gyenes Tamásné csoportvezető védőnő nyújt,
a 06/30/2020-970 - es telefonszámon.

A pályázatokról bővebben: Budakeszi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
valamint a hirmondo.budakeszi.hu, varoshaza.budakeszi.hu weblapokon.
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Kerüljék a bírságokat – közlekedjenek szabályosan!
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KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI INFORMÁCIÓK

Köszönet
A Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi
Rendőrőrsére, 2017.március 21-án a délutáni
órákban egy 40 éves budakeszi nő pénztárcát
vitt be, amelyben a készpénzen kívül több okirat is volt. Elmondása szerint azokat a közelben
lévő élelmiszerüzlet parkolójában találta.

A

Budakeszi Rendőrőrs munkatársai rövid
időn belül kiderítették, hogy ki a pénztárca
tulajdonosa és fel is vették vele a kapcsolatot.
Az 53 éves budapesti lakos még azon a napon, megkönnyebbülten és boldogan vette át a
rendőröktől a megtalált pénztárcát. A tulajdonossal való kommunikációt nagyban megkön�nyítette a Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka
orosz nyelvtudása és segítőkészsége.
Az alábbi levelet a pénztárca tulajdonosa
küldte: Tisztelt Budakeszin dolgozó rendőrcsapat! Szeretnék köszönetet mondani párom
Vodokov Borisz nevében. Borisz vasárnap elvesztette a tárcáját irataival és pénzével együtt.
Párom jelenleg az OORI-ben lábadozik. Vásárolni jöttünk az Önök közelében lévő boltba. Itt
vesztette el a tárcáját. Hálával gondolunk a megtalálóra, aki teljes tartalmával hiánytalanul adta
le Önöknek Borisz értékeit. Ez a segítség, amit
a megtalálótól és az Önök munkatársaitól kapott, egy gyógyuló szakaszban lévő embernek
felbecsülhetetlen, hiszen megmutatja a tiszta,
jó gondolatok jelenlétét a világunkban! Külön
köszönöm az orosz nyelvű segítségnyújtást, ez
nagyon meghatott mind kettőnket.További sok
sikert és eredményes munkát kívánunk az egész
csapatuknak!
Fábry Gabriella és Vodokov Borisz

A Fő utca alsó szervizútján - a Kert utca és az
Erdő utca közti szakaszon - forgalomkorlátozást vezettek be. A Kert utcából nyíló, egyirányú útszakasz elejére kihelyezett „Mindkét
irányból behajtani tilos” tábla alatt „kivéve
célforgalom” kiegészítő jelzés olvasható.

A

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
közterület-felügyelői és a Budakeszi Város Polgárőrségének munkatársai két héten
keresztül ellenőrizték és figyelmeztették a
szabálytalanul behajtókat a forgalmi rend változására. A Közterület-felügyelet munkatársai
ezúton is figyelmeztetik az arra közlekedőket:
a türelmi idő lejárt! A szabálysértőket 30 000
Ft pénzbírsággal sújtják.
Figyelmeztetik továbbá a 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművek vezetőit, hogy a
súlykorlátozás alá eső övezetekbe – gyakorlatilag az összes önkormányzati útra – csak engedéllyel hajthatnak be, melyet a Polgármesteri
Hivatalban szerezhetnek be (folyamatban van
az elektronikus engedélykiadás bevezetésének
előkészítése). Az engedély nélkül behajtó teherautók vezetői is büntetésre számíthatnak!
A KRESZ szabályai szerint csak az parkol
szabályosan a megengedett utcai parkolóhelyeken, aki autóját a menetirány szerint parkoltatja.
A menetiránnyal szemben, szabálytalanul parkoló autók tulajdonosai is büntethetők, csakúgy,
mint azok, akik zöldterületen parkolnak!
A házak, lakóépületek előtti közterületekre engedély nélkül kihelyezett, oda nem illő
tárgyakat (acélcső, autógumi, betondarab,
terméskő, stb.) kérjük, Húsvétig mindenki
távolítsa el! Ellenkező esetben az otthagyott
tárgyak az ingatlantulajdonos költségére kerülnek eltávolításra!

Lakossági kérésre a rendőrség a sebességkorlátozások betartásának ellenőrzésébe kezd.
Ez különösen azokat érintheti érzékenyen,
akik a 30 km/órás sebességkorlátozású övezetekben szegik meg a rendet. A 30-as zóna kezdetét az oda történő behajtásra figyelmeztető
tábla jelzi, míg a zóna végét az onnan történő
kihajtásnál a 30-as zóna vége tábla, tehát az
egyes utcákban a zónán belül nincs külön erre
figyelmeztető jelzés! (Zónán belül – pl. „fekvőrendőrök” előtt – lehetnek további, lokális
sebességkorlátozások is.) Figyelem, Budakeszi
legtöbb része ilyen övezetbe esik!
Kérjük, saját érdekükben is fokozottabban
figyeljenek a közterületek- és a közlekedés
rendjének betartására!

Budakeszin élő
szemtanút keresünk!
O
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Szemtanút
keresünk

017.04.05.-én a Budakeszin valaki nekiment az autómnak. Az Audi A6 Avant típusú autóm a CBA parkoló középső részén
állt, bal oldalt. A jobb oldali sárvédőt, az első
lökhárító jobb oldalát, valamint a lámpát is végighúzta. Az oldalsó elemet be is horpasztotta.
Ha bárki látta az esetet, esetleg tudja, hogy ki
volt, kérem, jelentkezzen! A nyomravezető 50
000 Ft jutalomban részesül! Tel.: 20/501-1250
Richter Brigitta

któber 15-én délután 2 körül elütötték az
egyik gyerekünket a Szépjuhásznénál, a
Gyermekvasút állomása előtti zebrán. A következő autó sofőrje átadta a névjegyét, hogy
felhívjuk, ha szükség van rá. Most ért oda a
nyomozás, hogy kellene a segítsége, de sajnos
elvesztettük a névjegykártyáját! Őt szeretnénk megtalálni! Kedves, szőke hajú nő volt,
ezüstszínű autóval, és munkába igyekezett
Budakeszi felől Budapest irányába, így feltételezhető, hogy Budakeszin lakik. Annyit tudok még róla, hogy nagyon meg volt ijedve,
reszketve ült vissza az autóba (talán Anikó
vagy Ildikó volt a neve, de ez nem biztos...).
Kérlek titeket, osszátok meg, hátha sikerül mégis valahogy elérni őt! Nagy segítség
lenne. (ui.: tulajdonképpen bármelyik másik
szemtanúnak is örülnénk :))
Köszönettel, Győri Eszter

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

APRÓHIRDETÉS
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Babysittert keresünk
Budakeszin 4 hónapos kislányunkhoz, hetente három napra
3-3 órában rugalmasan, csak hétköznap.
A ház elhelyezkedése miatt saját autó szükséges.
Fizetés megbeszélés alapján.
Elérhetőség: 0620/289-7022
Mosogatót/takarítót keresünk Budakeszin lévő cukrászdába
állandó délutáni munkavégzéssel (hétfő-kedd szabadnap)
napi 6 vagy 8 órára.
További információ személyesen Budakeszin, a Fő u. 161. szám
alatt vagy telefonon 0623/450-295 kapható.

KÖNYVELÉS
Számviteli és adótanácsadás,
lakossági és céges pályázatok teljeskörű ügyintézése

06-30-864-9930
ujcsaba.konyveles@gmail.com

Budakeszi lakosoknak
-15% kedvezmény!

2017. ÁPRILIS
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2017. ÁPRILISI PROGRAMOK
A GENERÁCIÓK HÁZÁBAN
Budakeszi, Erdő utca 83.
SZENTGYÖRGY HAVA-TAVASZHÓ-SZELEK HAVA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. HÉTFŐ:

8h:
9.30h:
15h:
11. KEDD:
10h:
15h:
12.SZERDA:
10h:
13.30:
15h:
13.CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
16h:
18. KEDD

10h:
13.30:
15h:
19. SZERDA:
10h:
15h:
20. CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
16h:
21. PÉNTEK:
9.30:
10h:
24. HÉTFŐ:
8h:
9.30:
13h:
25. KEDD
10h:
14h:
15h:
26. SZERDA
10h:
13h:
15h:
27. CSÜTÖRTÖK: 8.30:
10h:
13h:
16h:
28. PÉNTEK:
10h:

JÓGA
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL: A 100. ALKALOM!
HÚSVÉTI MOZI: FELTÁMADÁS CÍMŰ FILM
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA: KEDVENC VERSEINK, OLVASUNK, SZAVALUNK, ÍRUNK
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK NAPJA (AZ IDŐSÜGYI TANÁCS SZERVEZÉSÉBEN)
TORNA
HÚSVÉTI SZOKÁSOKRÓL BESZÉLGETÜNK
FILMKLUB: EXODUS: ISTENEK ÉS KIRÁLYOK CÍMŰ FILM
KÉZMŰVES DÉLELŐTT: HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL (CSAK KIVÉTELESEN VAN KEDDEN!)
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
TORNA
FILMKLUB: ESZEMENT SZERELEM CÍMŰ FILM
NEVETŐ DÉLELŐTT: VICCES JELENETEKET NÉZÜNK
KAPASZKODÓ KLUB
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
A FÖLD VILÁGNAPJA: HOZZ EGY PALÁNTÁT ÉS ÜLTESSÜK EL EGYÜTT!
ACTIVITY
JÓGA
KVÍZJÁTÉK MÉSZÁROS ÁRPÁD VEZETÉSÉVEL
VARRÓKLUB: PATCHWORK TECHNIKÁK NAGY MÁRTI VEZETÉSÉVEL
A PINGVINEK VILÁGNAPJA: MR. POPPER PINGVINJEI CÍMŰ FILM VETÍTÉSE
MINDENKI CÍMŰ OSCAR DÍJAS RÖVIDFILM VETÍTÉSE, ÚJRATERVEZÉS C. FILM VETÍTÉSE
MŰVÉSZETTERÁPIA HAVASI VIKTÓRIA VEZETÉSÉVEL
TORNA
IRODALMI KLUB: GRECSÓ KRISZTIÁN IRÁSAIBÓL OLVASUNK
FILMKLUB: PIPPA LEE NÉGY ÉLETE CÍMŰ FILM
JÓGA GANZ-KHODER HADIZSA VEZETÉSÉVEL (500FT/FŐ)
KERÁMIA ARANY BETTI KERAMIKUS VEZETÉSÉVEL: ANYÁK NAPI AJÁNDÉK (500FT/FŐ)
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
EZER KÉRDÉSRE EZER VÁLASZ VETÉLKEDŐ

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

Pénztárosi állás
a Budakeszi Arborétumban!

HŰVÖSVÖLGY
1021 BUDAPEST,
HŰVÖSVÖLGYI ÚT 138.
STOP-SHOP BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
TEL: 06-1-630-1290








SZŐNYEG
PVC
PADLÓSZŐNYEG
LAMINÁLT PADLÓ
LAKÁSTEXTIL
TAPÉTA

A Budakeszi Arborétum csapata
állást hirdet pénztárosi- és egyéb
kisegítő feladatok betöltésére
- Márciustól októberig tartó munkavégzés 09:00–18:00
- Szombat, vasárnap és előre egyeztetett munkanapok
- Rugalmas időbeosztás (egymás között beosztott szombati napok)
- Alkalmi munkavállalói szerződés
- 1000 Ft/óra órabér
Feladatok:
- A pénztárhoz kapcsolódó
dolgok elvégzése,
ajándéktárgyak értékesítése
- Látogatók tájékoztatása
személyesen, telefonon
és e-mailen keresztül
- Honlap, Facebook oldal
esetleges aktualizálása
- Programok lebonyolításában
való közreműködés
- A portaépület és szaniterkonténer tisztán tartása

Elvárásaink:
- Monotónia tűrés, stressz tűrés,
nyitottság
- Önállóság, precizitás,
megbízhatóság
- Középfokú végzettség
- Hasonló munkakörben való
tapasztalat előnyt jelent
Amit nyújtunk:
- Kiszámítható, korrekt jövedelem
- Kellemes környezet
- Rugalmas időbeosztás

A munkavégzés helye: Budakeszi Arborétum
2092 Budakeszi GPS koordináta: 47.525943, 18.873417
A fényképes önéletrajzokat a

budakesziarboretum@gmail.com
e-mail címre várjuk 2016. 02. 15-ig.

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 26 éve van jelen a magyar élelmiszer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer és napi cikk kereskedelmi láncává vált. Az ország egyik vezető kiskereskedelmi láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a
dolgozóiban rejlik, akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet,
színvonalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.

Új munkatársakat keresünk SPAR üzletünkbe, az alábbi pozíciókba:

ELADÓ, PÉNZTÁROS

Munkavégzés helye:
Munkaidő:
Budakeszi
Teljes munkaidő
ELVÁRÁSOK:
• megbízható, lendületes munkavégzés,
• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség.
ELŐNY: kereskedelem területén szerzett tapasztalat.

Társasházi
lakásmellékvízmérő
évente egyszer

AMIT KÍNÁLUNK:

• azonnali, bejelentett, hosszú távú munkalehetőség,
• átfogó betanulási program,
• folyamatos szakmai fejlődés, támogató, családias munkahelyi légkör,
• az alapjövedelmen túl számos béren kívüli juttatás
(délutáni-, esti-, hétvégi pótlék, 13. havi bér).

Családi házas
bekötésiés locsolási
vízmérő
félévente

Társasházi
bekötési vízmérő
kéthavonta

Légy te is kollégánk
és dolgozz velünk egy családias vállalatnál!

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Szakmai önéletrajzodat elküldheted az allas@spar.hu e-mail címre,
a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével, vagy személyesen
jelentkezhetsz üzletünkben (Budakeszi, Márity L. út 20.).
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április 1-30.

„ÍZÜLETEIMRE ÉN
AZ ARTHRO GUARD-OT
HASZNÁLOM.”

HOSSZÚ KATINKA

3 990 Ft
Kiszerelés: 120 tabletta
4 990 Ft

33 Ft/tabletta

TE MIT TESZEL
AZ ÍZÜLETEIDÉRT?
www.protein-vitamin.hu | www.biotechusa.hu

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.
Az akciós árak 2017. 04. 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 étrendet és az egészséges életmódot.

