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150 millió Budakeszi
belterületi útjaira
Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy sikeres
pályázatunknak köszönhetően kormányzati forrásból megvalósul a Kossuth Lajos utca útburkolatának az Erdő utca és a Virágvölgy utca közötti
szakasza és csapadékvíz elvezető rendszerének
felújítása, a Reviczky utca szilárd burkolatának
és csapadékvíz elvezetésének megépítése, a Szél
utca és a Munkácsy utca csomópontjának ív- és
magassági korrekciója a kapcsolódó járdaépítéssel és a Kert utca burkolatának felújítása a Fő utca
és a vastelep között. Terveink szerint az építkezéseket 2018. július 31-i határidővel valósítja meg
az önkormányzat.

ÚJ ESZKÖZÖK A PITYPANG
SPORT ÓVODÁBAN
Az útfejlesztésre beadott sikeres pályázatunkon kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta a 2016. május 31-én beadott
VEKOP pályázatunkat is. Ennek keretében 8,3
millió Ft-ot nyertünk a Pitypang Sport Óvoda
eszközbeszerzésére. A támogatási forrásból új
készségfejlesztő és udvari játékokat, óvodai berendezéseket vásárolhatunk az óvodába.

INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSEK
Egy település életében a különböző beruházások, fejlesztések megvalósulását - az első
ponttól annak befejezéséig – egy jéghegyhez
hasonlíthatjuk. A jéghegy víz alatt húzódó,
legnagyobb része a beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű feladatok, mint az
egyeztetések, terveztetések, engedélyezések. A
lakosság részére sok esetben ezek a tevékenységek „láthatatlanok”, pedig az egész beruházást tekintve a legtöbb feladat egy-egy projekt
előkészítésével van. Maga az építkezés már
csak a jéghegy csúcsa, de a lakosság számára ez
jelenti a megvalósítást.
Az Árpád fejedelem téren épülő új általános iskola épületének villamos energia- és gázellátást biztosító közműbekötéseit tervezteti az
önkormányzat. A Nemzeti Sportközpontokkal
(NSK) – az iskola megépítése tárgyában - kötött szerződés értelmében ezeket a feladatokat
az önkormányzat vállalta magára. Az építkezést szervező és lebonyolító NSK kiválasztotta
a kivitelezőt, így a sok előkészítő munka után
ősszel megindulhat az építkezés.
A képviselőtestület tanuszodánk helyszínét
a városi sportpálya telkére jelölte ki, az ehhez
szükséges HÉSZ és TSZT módosításra vonatkozó eljárást megindítottuk.
Megkezdődött a Széchenyi István Általános
Iskola főépületének energetikai korszerűsítése,
ennek keretében nyílászárócserékre és teljes
hőszigetelésre is sor kerül a nyár folyamán.
Múlt héten a BVV Kft. megkezdte a Fő utcai
bölcsőde felújítását is, terveink szerint három
héten belül itt is befejeződnek a munkálatok.

BUDAKESZI
EGÉSZSÉGÜGYÉRT DÍJ
A képviselőtestület Budakeszi egészségügye
érdekében végzett jelentős eredményt hozó
munkája elismeréseként Fehér Sándorné körzeti nővért és dr. Bartos Mária gyermekorvost
tüntette ki a Budakeszi Egészségügyért díjjal. A
kitüntetéseket 2017. július 3-án, a Semmelweis
napi ünnepség keretében adtuk át a polgármesteri hivatalban.
Ezúton gratulálok a díjazottaknak!

KULTÚRA ERZSÉBET-UTALVÁNY
A PEDAGÓGUSOKNAK
A Budakeszi Hírmondó júniusi lapszámában
beszámoltam Önöknek arról, hogy a pedagógusnap alkalmából minden Budakeszin
dolgozó oktató-nevelő munkát végző tanár
áldozatos munkáját kulturális célra felhasználható Erzsébet utalvánnyal szeretnénk megköszönni. A képviselő-testület 2017. június 15-én
megtartott ülésén úgy döntött, hogy a pedagógusok, az óvodapedagógusok, a pedagógiai
asszisztensek, a gyógypedagógusok részére
egész éves elhivatott munkájuk elismeréseként
10 000 Ft értékben, valamint a részmunka-

időben foglalkoztatottak részére arányosítva
biztosítja a Kultúra Erzsébet-utalványt. Bízom
benne, hogy önkormányzatunk ezzel a gesztussal is hozzá tud járulni a Budakeszin dolgozó pedagógusok elismeréséhez.

XXIII. CSALÁDI NAP FESZTIVÁL
Idén augusztus 19-én, szombaton rendezzük meg XXIII. Családi Nap Fesztivált a
Farkashegyi repülőtéren, melyre sok szeretettel várjuk Önöket! A fesztiválon gyermekek,
fiatalok, felnőttek és családok egyaránt megtalálják szórakozásukat, gyermekműsorok,
játszóházak, főzőverseny, kulturális és folklór
műsorok, művészeti és népzenei bemutatók is
várják az idelátogatókat. Az idei fesztiválon az
Irigy Hónaljmirigy, a Kyrusaurus Rock Band
és vendégelőadóik adják a talpalávalót, majd a
lakosok által igen kedvelt tűzijátékkal zárjuk a
rendezvényt. Az előző évekhez hasonlóan idén
is ingyenes és sűrűn közlekedő autóbuszjáratot
biztosítunk a Dózsa György tér érintésével a
városközpont és a repülőtér között, megkön�nyítve az oda- és visszajutást.

dr. Győri Ottilia, polgármester

Támogassa Ön is

A XXIII. CSALÁDI NAP FESZTIVÁL MEGVALÓSULÁSÁT!
Budakeszi Város Önkormányzata a XXIII. Családi Nap Fesztivál lebonyolítására
közérdekű kötelezettségvállalást szervez. Az egész napos fesztivál és főzőverseny 2017.
augusztus 19-én, szombaton kerül megrendezésre a Farkashegyi repülőtéren.

F

elhívással fordulunk Budakeszi lakosságához, civil szervezeteihez, vállalkozóihoz, hogy természetbeni, anyagi hozzájárulásukkal támogassák a huszonhárom
éve megrendezésre kerülő, városunk egyik
legkiemelkedőbb és legközkedveltebb rendezvényének, a Családi Nap Fesztiválnak a
megvalósulását. Nagyobb mértékű támogatás esetén, nevét, vagy vállalkozás esetén
cégének logóját feltüntetjük a rendezvény
nyomdai kiadványában, továbbá a fesztivál
napján elhelyezzük molinóját a színpad
előtt. A rendezvény összes kisebb és nagyobb támogatóját (természetbeni és/vagy
anyagi támogatás esetén egyaránt) feltüntetjük a Hírmondó önkormányzati újság
soron következő számában.
Tisztelettel várjuk anyagi felajánlásaikat
az OTP 11742348-15390022-00930000 számú
bankszámlaszámra (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Családi nap). Egyéb támogatásokat a pm.titkar@budakeszi.hu email címre vagy a Budakeszi Polgármesteri Hivatal
(2092 Budakeszi, Fő u. 179.) polgármesteri titkárságára várjuk.
Közreműködésüket, hozzájárulásaikat ezúton is tisztelettel köszönjük!

BUDAKESZI HÍRMONDÓ

4

A képviselő-testület határozatai
168.: Együttműködési megállapodást kötött
a budakeszi gyermekek nyári táboroztatása
céljából a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft.-vel (1122 Budapest, Városmajor u. 29.) a gyermekek felügyeletét ellátó
pedagógusok bérének, valamint az utazás
költségeinek biztosításával, melyre járulékkal együtt bruttó 980 000 Ft összeget biztosított az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.

Tisztelt Budakeszi Lakosok!
Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. május 25-én és június
15-én tartott képviselő-testületi ülésein az
alábbi, lakosságot kiemelten érintő döntéseket hozta:
138.: Elfogadta az intézmények 2017. évi
nyári karbantartási tervét.
139.: A testület döntése alapján a Budakeszi
Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztését a korábban megítélt teljes felújítás során végzi el.
141.: Budakeszi Nagyszénászug városrészben a gázvezeték hálózat kiépítéséhez a terület teljes kiszabályozásának és a szennyvízhálózat kiépítésének megvalósulása után
adja elvi hozzájárulását. A Képviselő-testület
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről
Járai Bélát, a Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesület elnökét értesítse.
144.: Kijelölte a Budakeszi, külterület 067/15.
helyrajzi számú ingatlant hulladékudvar
céljára és felkérte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a kijelölt helyszín vonatkozásában a
hulladékudvar létesítésével kapcsolatos lépéseket tegye meg.
145.: Elfogadta a KASIB Mérnöki Manager
Iroda Kft. által készített, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról
szóló véleményezési anyagot, az alábbi módosításokkal:
- Budakeszi Nagyszénászug területére vonatkozó építési paraméterek közül, a beépítési százalék változatlanul 3% marad,
- az új szennyvíztisztító övezetén belül
(067/15, 067/16, 067/18. hrsz.) a hulladékudvar elhelyezése biztosított legyen.
146.: Lezárta a COMPART Stúdió Tervező
és Beruházó Kft. által készített, az Árpád
fejedelem térre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetést, és a tervezettel egyetértett.
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A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakaszt kezdeményezze az állami főépítésznél.
147.: Támogatta a Széchenyi István Általános
Iskola intézményvezetői álláshelyére beérkezett Bódi Zsuzsanna pályázatát.
150.: Pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Jó
adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázat vonatkozásában az alábbiak
szerint:
- tárgy: Budakeszi Város Önkormányzata,
mint jó adatszolgáltató támogatása
- támogatás megpályázott összege: a teljesített szakmai teszt után számszerűsíthető
- önerő: nincs.
151.: Pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett bűnmegelőzési
projektek megvalósítása című pályázatra az
alábbiak szerint:
- tárgy: Esélyes vagy!
- támogatás megpályázott összege:
bruttó 20 000 000 Ft
- önerő: nincs.
158.: Elviekben támogatta a Budakeszi Rigli
utca útburkolatának javítását és vízelvezetésének kialakítását és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett lakosokkal együttműködve dolgozza ki a pontos műszaki tartalmat,
illetve a megvalósításhoz szükséges részleteket.
162.: Támogatta Budakeszi 17 hrsz. természetben Iskola közben magáncélú vízvezeték
építését és felkérte a polgármestert, hogy a
döntésről az érintetteket értesítse.
163.: Közérdekű kötelezettségvállalást szervezett a XXIII. Családi Nap Fesztivál lebonyolítása céljából.
A testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-15390022-00930000 számú
„Társadalmi összefogás” számlájára érkező
felajánlásokat nyilvántartsa.

171.: A Önkormányzat pályázatot nyújtott be
a Muzeális intézmények szakmai támogatása
pályázatra az alábbiak szerint:
- tárgy: Budakeszi Tájház felújítása
- támogatás megpályázott összege: bruttó
4 000 000 Ft
- önerő: nincsen
172.: A testület a jegyzői munkakör betöltéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló
133. pontját az alábbiak szerint módosította:
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester munkáltatói
jogkörben hozott döntését, – mely szerint
Budakeszi Város Jegyzőjének 2017. május
24. napjától határozatlan időre Szombathyné
dr. Kézi Arankát nevezte ki – tudomásul
veszi, és egyben egyetértését fejezi ki azzal
kapcsolatban.
181.: Vissza nem térítendő támogatásban
részesítette a határozat mellékletét képező
táblázat (megítélt támogatás oszlopa) szerinti önszerveződő közösségeket 2 500 000
Ft költségkeret erejéig.
A Képviselő-testület a Budakeszi Borostyán Nyugdíjas Klubot, a 25. Jubileumi
rendezvénye alkalmából 100 000 Ft összegű
támogatásban részesítette.
182.: Az Erkel Ferenc Művelődési Központ
támogatási kérelme alapján bruttó 600 000
Ft önrészt biztosított az Erkel Ferenc Művelődési Központ számára a közművelődési
érdekeltségnövelő pályázathoz.
- az elérendő pályázati támogatási
összeg 963 980 Ft
- önerő: 600 000 Ft
185.: Megbízta a Budakeszi Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Kft-t a Budakeszi Orvosi Rendelő felújításával kapcsolatos szakági tervdokumentáció elkészítésével.
186.: A 2017. évi Pedagógusnap alkalmából
a pedagógusok, az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a gyógypedagógusok
személyenként 10 000 Ft értékben, valamint
a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére arányosítva biztosítja a Kultúra Erzsébetutalványt, melyre összesen 2 750 000 Ft-ot
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében.
A határozatok megtalálhatók
a www.budakeszi.hu honlapon

FELHÍVÁS

Megújul az orvosi rendelő

JAVASLATTÉTELRE
A BUDAKESZI
ÉPÍTÉSZETI
ÉRTÉKEIÉRT DÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

A meglévő háziorvosi - és gyerekrendelő
az energetikai felújítás során új homlokzati
műanyag nyílászárókat, homlokzati
hőszigetelést, és új tető hőszigetelést
kap új tetőfedéssel.
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bát alakítunk ki, valamint a vizesblokkok is
megújulnak, új akadálymentes WC-t itt is
kialakítunk. E blokk előtt lévő szabadlépcső helyett egy kényelmes és jól használható
rámpát alakítunk ki, új babakocsi-tárolóval.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj
megalapításáról és az adományozás rendjéről
szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a Budakeszi Építészeti Értékeiért
díj adományozására felhívást tesz közzé. A Képviselő-testület célja, hogy a település értékes,
építészeti hagyományait megőrző, értéknövelő
felújításokat, továbbá a településképhez
jól alkalmazkodó, korszerű, színvonalas, új
épületek megvalósítását példaként állíthassa,
ezzel az alkotó tervezők, kivitelezők, és nem
utolsó sorban az építtetők személyét és művét
is elismerésben részesíthesse.
A díj három kategóriában adományozható:
1. kategória: felújított, helyileg védett
vagy értéknövelő módon felújított,
korszerűsített, helyileg nem védett
lakóépület
2. kategória: új lakóépület
3. kategória: új közintézmény, vagy kereskedelmi, vagy szolgáltató épület
Díjazásra minden magyar állampolgár és
szervezet javaslatot tehet.
Kérem városunk lakosságát, hogy írásos
javaslataikat
2017. július 19-én szerda 16 óráig
a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (Budakeszi, Fő u. 179.) vagy elektronikusan a
foepitesz@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!
A dokumentációnak tartalmaznia kell a javaslattevő és az épület tulajdonosának nevét,
az épület pontos címét, megnevezését, egy
rövid ismertető szöveget, valamint egy fényképet az épületről.
A dokumentációhoz kérjük feltüntetni:
Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj
A díjak átadására 2017. augusztus 20-án,
államalapító Szent István király ünnepén kerül sor.

A

z átalakítás során a felnőtt háziorvosi
rendelő bejárata az északkeleti homlokzatra (parkolók felé) kerül át, és a régi bejárat
helyén egy fedett kerékpártároló lesz kialakítva.
A felnőtt háziorvosi rendelő belső tere
a válaszfal-áthelyezéseknek köszönhetően
logikusabb, átgondoltabb lett. A felnőtt rendelőben 9 db rendelő helyiség kapott helyet,
plusz egy vérvételi rendelő helyiség. A rendelők egy része fogorvosi rendelő, a váróteremből nyílik a férfi-női- és mozgássérült
WC, illetve a személyzeti WC, takarítószertárolóval, és az éjszakai és 24 órás ügyelet
számára fenntartott rendelő és szociális
blokk nővér, sofőr- és orvosi pihenővel, zuhanyzóval, WC-vel és konyhával.
A védőnői és egészséges gyermekorvosi rendelő-blokkban egy új várandós szo-
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A gyermekorvosi rendelőben és a védőnői
részben is átépítjük a mosdókat, kialakítunk
egy új, mozgássérültek számára is alkalmas
WC helyiséget.
Az épület új homlokzati hőszigetelést kap,
mely fölött új, az új önkormányzati épület
homlokzatával azonos színű homlokzati vékonyvakolat kerül felhordásra. A tető új lécbetétes fémlemez tetőfedést kap.
Az orvosi rendelő körüli járdák, zöldfelületek is megújulnak, rendezettek lesznek. Az
épület mögött új parkolók kerülnek megépítésre, így a Polgármesteri Hivatal jelenleg sorompóval lezárt parkoló területe is változni
fog, hogy a megújult egészségházba érkezőknek is lehetőségük legyen az orvosi rendelő
új bejárata közelében parkolni.
Borsodiné Gláser Krisztina főépítész
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1 _ orvosi rendelő
2 _ rendelő előtér
3 _ váró
4 _ szociális helyiségek
5 _ védőnői szolgálat
6 _ gyerekorvosi rendelő
világoszöld kör – telepítendő fa
sötétzöld kör – meglévő fa

dr. Győri Ottilia polgármester

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Pizza-Porta Budakeszi konyhafőnök
és szakács jelentkezését várja!
Érdeklődni a 0630/264-7863-as
telefonszámon lehet.

Vagyonőr-kivonuló járőr munkatársat keres
Budakeszi távfelügyelet.
Feltételek: vagyonőri igazolvány,
B kat. jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány,
Budakeszi vagy Budakeszihez közeli lakóhely,
megfelelő fizikai állóképesség.
Jelentkezni önéletrajzzal lehet:
tonguard@t-online.hu, 0620/951-6526

GSPublisherVersion 0.0.100.100

DIÁKMUNKA!
Pénztáros + árufeltöltős munkák!
Heti 1-2 napi ráérés is elég!
Órabérek: 700-1000 forint,
munka típusától függően.
Jelentkezés: csilla@biztoskesz.hu
email címen
BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATJA AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEKET

Pályázó neve:

Felhasználás
célja:

2016-ban
megítélt
támogatás

2017-ben
igényelt
támogatás
összesen

2017-ben
megítélt
támogatás

Keszi Íjászok

Gyerekíj, nyílvesszők, polifoam táblák beszerzése

50 000 Ft

70 000 Ft

50 000 Ft

1848/49 budai 2 Honvéd Zászlóalj

2 db tüzér kard és ezek szíjazata

50 000 Ft

76 000 Ft

50 000 Ft

Budakeszi Amatőr Asztalitenisz
Sportegyesület

Ping-pong asztal, háló, ütő, zárható szekrény,
hozzájárulás az edző bérterheihez

70 000 Ft

150 000 Ft

70 000 Ft

Széchenyi Társaság Budakeszi
Baráti Köre

Buszköltség Pozsonyba, emlékest,
Széchenyi esték költségei

60 000 Ft

80 000 Ft

60 000 Ft

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

Könyvelési díj, honlap aktualizálása, országos egyesületek tagsági költségei

70 000 Ft

100 000 Ft

70 000 Ft

Budakeszi Protestáns Kör

Utazás költségei, PR költség, reprezentáció

40 000 Ft

60 000 Ft

30 000 Ft

Budakeszi Evangélikus Egyházközség

Szállás, étkezés, utazás, kézműves kellékek

80 000 Ft

200 000 Ft

80 000 Ft

Keszi-Art Egyesület

Kiállítások szervezése, megrendezése, terembérleti díjak,
nyomdai költségek, közreműködő személyek díjazása

100 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

Bojtár Népzenei Egyesület Budakeszi

Nyomtatványok, irodaszerek, alapanyagok,
autóbusz bérlése, szállítás, biztosítás

100 000 Ft

500 000 Ft

300 000 Ft

Budakeszi Állat,-Természet
és Környezetvédők Egyesülete

Védőoltások, szerek, chipolvasó, ivartalanítások

80 000 Ft

100 000 Ft

80 000 Ft

Erkel Ferenc Művelődési Központ
Budakeszi Népdalkör

Jubileumi vendéglátás, CD lemezek készítése

30 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

Erkel Ferenc Művelődési Központ
Zwickl Polka Partie

Regionális fúvós zenekari találkozó szervezése

80 000 Ft

270 000 Ft

80 000 Ft

Jobb Kor Polgári Egyesület

Dologi költségek (utazás, étkezés, anyagköltség)

130 000 Ft

230 000 Ft

130 000 Ft

Prohászka Ottokár Alapítvány

Prohászka Sportnap költségei
(gyümölcskosarak, zöldségek, egészséges élelmiszerek)

50 000 Ft

55 000 Ft

50 000 Ft

Budakeszi Református Egyházközség

Táborköltségek

150 000 Ft

170 000 Ft

150 000 Ft

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Budakeszi Csoport

Értelmiségi estek költségei

30 000 Ft

50 000 Ft

30 000 Ft

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Kisüzemi díjak, cserkész ház fenntartása, könyvelési díj, irodaszerek

80 000 Ft

250 000 Ft

80 000 Ft

Budakeszi Római Katolikus
Egyházközség Karitász Csoport

Gyógyszersegély, élelmiszerek szállítása, csomagolása, postaköltség

150 000 Ft

200 000 Ft

150 000 Ft

Zákányi Zsolt Református Vegyeskar

Utazás, kiküldetés költségei, étkezési költség

50 000 Ft

75 000 Ft

50 000 Ft

Borostyán Nyugdíjak Klub

Kulturális találkozók

100 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület

Anyagköltségek (faanyag, festék, termőföld…)

150 000 Ft

191 000 Ft

50 000 Ft

Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klub

Autóbusz bérleti költsége

100 000 Ft

120 000 Ft

100 000 Ft

VIADAL SE

30 évfordulóhoz kapcsolódó ünnepi programsorozat során
felmerülő költségek(pólók, ruhák, ajándékok…)
Engedélyek, parkolás, terembérlet, környezetrendezés

120 000 Ft

600 000 Ft

200 000 Ft

Budakeszi Református
Emléktemplom Alapítvány

Adminisztráció, szállítás, utazások költségei

40 000 Ft

120 000 Ft

30 000 Ft

Cérnahangverseny Alapítvány

Fellépti díj, marketing, nyomdai költségek,
honlap üzemeltetés, kották, fotó, hangosítás

150 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

Balu Sport Egyesület

Terembérleti díj, ajándéktárgy, érem vásárlása

135 000 Ft

Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesület

Czövek Erna Zeneiskola támogatása plakátokkal, ajándékokkal, felszereléssel

80 000 Ft

30 000 Ft

„a Mi kisvárosunk” Egyesület

Weboldal működtetése, karbantartása

150 000 Ft

100 000 Ft

Mezei Mária Kulturális Egyesület

Emlékház működtetése, művészeti hely létrehozása, támogatása

150 000 Ft

100 000 Ft

ELF Alkotóközösség Egyesület

Rendezvény-szervezéssel kapcsolatos díjak, alapanyagok beszerzése

106 000 Ft

30 000 Ft

Budakörnyéki Székelykör

Bérleti díj

180 000 Ft

150 000 Ft

Nagy Gáspár Alapítvány

Bérbaltavári Nagy Gáspár Emlékház látogatásának költsége

100 000 Ft

100 000 Ft
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Erkel Ferenc halálának 207. évfordulóján
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Városi ünnepség keretében tisztelegtünk
nemzeti operánk megteremtőjének szobra
előtt.

E

rkel izgalmas történelmi korban élt, és
abban élünk mi is. Erkel tudta, hogy a
„nemzeti művészet” nemzetet teremt, és mi,
akik örökségét éltetni kívánjuk, ugyanezt a
feladatot vállaljuk fel: nemzeti művészettel
szeretnénk nemzetet teremteni 21. századi
körülmények között. Mire tanít minket Erkel
példája egy látszólag távoli történelmi korból?
Éppen 150 éve, hogy a kiegyezés következtében Szent István koronáját Ferenc József fejére tették. Bár Kossuth szerint a kiegyezés a
nemzet halálát jelentette, és idegen érdekek
szolgálatát, Deák szerint a „hatalmas Oroszország és az egységesülő Németország között
az önálló Magyarországnak nem lett volna
létjogosultsága.
Az osztrák császár ünnepélyesen megesküdött 150 éve, hogy megőrzi „Magyarország
jogait, alkotmányosságát, törvényes függetlenségét és területi integritását.„
Magyarország belpolitikailag független
lett, tudjuk, hogy a külügy, a hadügy és a
pénzügyek maradtak közös hatáskörben.
Ha valakinek ismerős a történelmi dilemma, az nem a véletlen műve.
Akkor is vérre menő csatározások voltak
a helyes történelmi irányokat illetően, volt
rá példa, hogy a képviselők az üléstermet is
szétverték. Sajnos a politikai csetepaték nem
akadályozták meg, hogy az ország rövid fellendülés után a megsemmisülésbe hulljon.
Talán hiányzott a polgárok és vezetőik politikai tisztánlátása.
Erkel és kortársai felismerték küldetésüket,
és a minden napok kitartó munkáját alkotó
erejükkel egyesítve megteremtették a nemzeti
kultúrát a zenében, irodalomban, festészetben, tudományban. Ez a kultúra hordozta, és
átmentette azokat az eszményeket, célokat, és
értékeket, melyek megtartották nemzetünket
a háborúk és diktatúrák viharaiban. Ezért
példájuk ma erőforrás számunkra, és egyben
iránytű is, műveiket pedig el kell juttatni a
mai közönséghez oly módon, hogy vegyék
is az üzenetet. Ez pedig a mai kultúrharcban
embert próbáló feladat.
Nemcsak történelmi korszakváltásban
élünk, hanem kultúra és civilizációváltásban
is. Az erőszakos globalizmus, a szélsőséges
individualizmus, a kötelező értéksemlegesség
önazonosságunk gyökereit kívánja megsemmisíteni. Ha kiállunk hitünkért, kirekesztők
vagyunk. Ha hűségesek vagyunk családunkhoz, kisebb, tágabb közösségünkhöz, nemzetünkhöz, bezárkózók vagyunk. Ha azt állítjuk, hogy az erény (milyen elavult szó, nem is
használjuk már, kiveszett) fontosabb, mint az
élmények, a fogyasztás élvezete, önérvényesítés, akkor korszerűtlenek és haladás ellenesek
vagyunk.
Ha felelősséget vállalunk közösségünkért,
saját utunkat kívánjuk járni és nem szeretnénk, ha mások döntenének helyettünk, az
Európai fejlődés akadályai vagyunk. Ha határozott értékrend szerint szeretnénk szervezni
a társadalmat, diktatúrát gyakorlunk, és nem

tartjuk tiszteletben az egyének mindenekfelett álló döntési szabadságát.
Milyen szerencse, hogy a zene olyan, mint
pünkösdkor a nyelvek csodája, hogy mindenki a saját lelkében mégis rezonál rá, és
akartalanul is átéli a haza szeretetét, ha meghallja a Bánk bánból a Hazám, hazám nagyáriát. Milyen nagy dolog, hogy ez az ária
megszületett és ma is ugyanazt az érzést hozza elő mindenkiből, mint mikor Erkel megalkotta. És akárhányszor újra meghallgatjuk,
hatása változatlan.
Szép a mindenki által ismert Nádasdy
Kálmán féle szöveg, de az Egressy Béni féle
eredeti változat többet mond: Hazám, hazám,
te mindenem! Rajtad előbb kell segítenem.
Szegény hazám, te mindenem! Rajtad előbb
kell segítenem. Magyar hazám, te mindenem!
Rajtad előbb kell segítenem, előbb kell segítenem! - visszhangzik a négyszer megismételt
üzenet egész a 21. századig.
És a mi felelősségünk, az Erkel Társaságé,
mai felelős, hazánkat szerető polgároké, hogy
ezt az üzenetet eljuttassuk a ma élőkhöz.
Talán volnának sokan, akik azt mondják,

nehézségeim vannak, elég a megélhetésről
gondoskodni, nagyobb ügyekkel nem foglalkozom.
Azt gondolom, ez Erkel korában sem volt
másképp.
Erkel hírneve a Hunyadi László után külföldön is egyre nagyobb lett, de anyagi nehézségek miatt nem tudta a kor egyik híres
zongoraművészének, Thalbergnek eljuttatni
az opera kottamásolatát, hogy Párizsban is
előadhassák a művet.
155 évvel később, 2010-ben Kocsis Zoltán
Erkel beszédében a következőt mondja: „Talán a pillanat nem a legmegfelelőbb, de nem
bírom elhallgatni, hogy az általam vezetett
Nemzeti Filharmonikusok jövő csütörtöki
Erkel –gálaestjén ósdi, évtizedekkel ezelőtt
kézzel írott, legnagyobb részt szinte olvashatatlan zenekari anyagból játszik. Ezen sürgősen változtatni kell… Erkel műveinek kritikai
összkiadása… kottáinak a gyakorlat számára hozzáférhetővé tétele nem tűr halasztást,
zenéjének világméretű propagálása közös
ügyünk…”
Kocsis Zoltán programot adott nekünk,
melynek egy része talán már meg is valósult.
Másrészt azt kell mondanunk, ha 155 éve az
anyagi szűkösség nem térítette el céljától Erkelt, akkor most sem hivatkozhatunk erre,
mint akadályra.
Magyarország ütköző zónába került, olyan
helyzetben van, hogy 2018-ban akár Európa
jövőjéről szavazhatunk. A miniszterelnököt
idézve: „Tudjuk, széllel szemben hajózunk…
de mi magyarok azt is tudjuk, hajózni széllel
szemben is lehet. Sőt, bármilyen meglepő,
szembeszélben is lehet előre haladni. Mondják, aki nem ismeri az úti célját, annak semmilyen cél sem jó. Ez fordítva is igaz: ha ismerjük a megcélzott kikötőt, bármilyen szelet
fel tudunk használni, hogy célba juthassunk.
Ez csak kitartást, bátorságot és hasonszőrű
társak szövetségét igényli.” –mondja a miniszterelnök. Egressy Béni szövegét idézve:”
Miként vándor, ki tévedez viharzó éjjelen,
Avagy hajós a szélvésztől korbácsolt tengeren….” A jelen zűrzavarban mi is így érezhetjük magunkat.
Egyéni sorsunk és nemzetünk sorsa most
is elválaszthatatlan, ne kergessünk illúziókat.
A hazugság áradatban lássuk világosan a
célt, és erőt merítve Erkel zenéjéből, tegyünk
érte valamit kitartóan minden nap.
Bakács Bernadett alpolgármester

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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Nemzeti Összetartozás Napja
A Trianoni békediktátum évfordulója 2010 óta
egyben a nemzeti összetartozásunk emléknapja. A megemlékező rendezvényen Ohr
Alajos alpolgármester mondott beszédet. Az I.
Világháborús Emlékműnél tartott ünnepségen
részt vettek a város előjárói, intézményvezetői, valamint a Nagy Sándor József Gimnázium
és a Széchenyi István Általános Iskola tanulói
is. Közreműködött: a Budakeszi Katonai
Hagyományőrző Egyesület.

is arra, hogy becsülje a magyarságát: becsülje
a magyar szót, a magyar kultúrát, a magyar
történelmet, a magyar és a székely himnuszt.
Megtanította a fiát arra, hogy becsülje azokat
a magyarokat, akiket a történelem akaratuk
ellenére a határainkon kívülre sodort és a
fiára bízta azt az örökséget, hogy mindezt
maga is továbbadja. Megtanította fiát a hazaszeretetre – ami a mai, „politikailag korrekt”
világban sokak számára egyre kevésbé értelmezhető – aztán földi feladatainak végeztével
két éve az Égi Nagy Hazába költözött. Ez a
kislány, ez az asszony volt az édesanyám…

Az alpolgármester úr beszédét teljes terjedelmében közöljük:
Tisztelt megemlékezők, kedves budakesziek!
Engedjék meg, hogy ezúttal kissé rendhagyó
módon kezdjem ezt a mai megemlékezést,
talán épp azért is, mert olyan sok fiatal van
itt most jelen.
Egy székely kislány történetét mesélném
el röviden, aki 1933-ban, egy Hargita megyei
kisvárosban, Maroshévízen született. Bár az
erdélyi városkában már akkor sok román
lakott, szülei természetesen magyarnak nevelték. Pici lányként nem is értette, miért kell
magyarként román állampolgárságban élniük és a románok miért nevezik őket a saját
hazájukban, a saját szülőföldjükön hontalannak. Aztán ahogy cseperedett, szülei elmesélték neki, hogy ők ugyan ezer éves magyar földön élnek, a világháborút követő kegyetlen
döntések idegenek kezére adták a haza azon
részét, Erdélyt, ahol ők éltek. Ekkor hallotta
először ezt a szót: Trianon. Ezt a szót, melyre
görcsbe rándul a szíve minden magyarnak,
amely a nemzeti tragédia szinonimájaként
ott él a zsigereinkben. Akkoriban gyakran
jártak össze a magyar családok. Ilyenkor felidézték a háború előtti, minden gond ellenére
szépnek megélt magyar világot, és titokban,
halkan, könnybe lábadt szemekkel elénekelhették a Himnuszt, vagy a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” című nótát. A kislány itta a felnőttek minden szavát és világos
volt számára, hogy minden magyar – éljen a
Kárpát-medence bármely pontján – csak egy
ideiglenes állapotnak tartja ezt a helyzetet, és
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biztos benne, hogy az elcsatolt területek újra
visszatérhetnek az anyaországhoz. Így is lett:
észak Erdélyt, Délvidék, Felvidék és Kárpátalja egy részét visszacsatolták a bécsi döntéseket követően. Az akkorra már iskoláskorú
kislány boldogan vitte a társaival a városukba
bevonuló magyar katonáknak a virágot és
néhány röpke évig maga is belekóstolhatott
abba a magyar világba, amelyet az ottani magyarság oly nagy áhítattal visszavárt. De a II.
Világháború elsöpört újra mindent. Menekülés, pusztulás, majd a régi határok visszaállítása következett, megtorlásokkal, és a magyarok számára még kegyetlenebb világgal.
A kislány felnőttként is megtanulta, milyen
a saját hazájában idegennek lenni, milyen az,
amikor valakinek csak azért kell az ősei földjén megaláztatásokat elviselni, mert magyar.
Így talán még inkább megtanulta becsülni
a magyar szót, a magyar kultúrát, a magyar
történelmet, a magyar és a székely himnuszt.
Aztán úgy hozta az élet, hogy Erdélyből Magyarországra jött férjhez. Soha nem feledte a
szülőföldjét, soha nem tagadta meg erdélyi
származását, sőt mindig büszke volt rá! Ha
tehette, gyakran meglátogatta családjával a
hátrahagyott rokonságát. Megtanította a fiát

A trianoni békediktátum minden magyarnak fáj, a mai határainkon kívül és belül élőknek egyaránt. Illyés Gyula egyenesen
a trianoni tragédiából vezeti le a magyarság
meghatározását, hiszen azt írja: „Magyar az,
akinek fáj Trianon.”
De hát hogy is ne fájna Trianon minden
magyarnak, hiszen a békediktátum következtében az ország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, azaz egyharmadára,
lakosságszáma 18,2 millió főről 7,6 millióra,
a felénél kevesebbre csökkent, a magyarság
harmada került az új határokon túlra. Ezeket a számokat fontos mindig elmondanunk,
mert a számok mögött emberek, emberi sorsok, emberi tragédiák és történelmi örökségünk áll.
Amikor hét évvel ez előtt az Országgyűlés június 4-ét emléknappá nyilvánította, két
szándék vezérelte. Az egyik a megemlékezés
igénye volt, hogy ne feledjük ezt a tragédiát,
véssük gyermekeink, és a következő nemzedék emlékébe, hogy majd ők is továbbadhassák. Ezért is tartozik június 4-e egyben
a Nemzeti emléknapok sorába is. A másik
szándék a nemzeti összetartozás erősítése
volt. A törvényhozás rögzítette, hogy a több
állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek. Kinyilvánította egyúttal
azt is, hogy a nemzet államhatárok feletti
összetartozása valóság. Olyan valóság, olyan
tény, amely a magyarság önazonosságának
meghatározó eleme. Az együvé tartozás tudata pedig egyaránt fontos az anyaországban és

A Vajdaságban jártunk
2017. június 4. és 7. között, a SZIA 7. évfolyama
a Határtalanul! pályázat keretében vajdasági
magyarlakta területeket látogatott meg.

N

a határainkon túl élő közösségeknek éppúgy,
mint minden egyes magyar embernek.
Aki magyar, az egy ezer éves történelemmel bíró közösséghez tartozik, függetlenül
attól, hol él, milyen nézeteket vall, mit tart
fontosnak vagy éppen jelentéktelennek. A
magyar nemzethez tartozás szoros kötelékkel
köt össze sokmillió embert a világ különböző
pontján. Egységet hoz létre mindazok között,
akik magukat a magyarsághoz tartozónak
vallják. Az emléknap tehát arra az elszakíthatatlan kapocsra mutat rá, ami magyar és magyar között van. Arra biztatunk mindenkit
– különösen az iskolákat, a fiatalokat –, hogy
keressék fel az elcsatolt területeket, ápoljanak
kapcsolatokat az ottani magyarsággal!

agy izgalommal indultunk június 4-én
vasárnap kora reggel . Ez a dátum a trianoni békeszerződés szomorú dátuma, amikor
megpecsételődött az ország sorsa.
Első napunk ehhez kapcsolódó állomása
volt a szabadkai városháza , ahol a díszterem naptárán megállt az idő és emlékeztetőül azóta is június 4-ét mutat. Tisztelegtünk
Bácskossuthfalván Kossuth Lajos szobránál
és megkoszorúztuk, hasonlóan más a szabadságharchoz kapcsolódó emlékhez.
Jártunk Újvidéken és a karlócai békekötés kápolnájában. Majd Zentán a zentai csata emlékművénél is koszorút helyezetünk el
, hiszen ennek eredményeként szabadult fel
Magyarország a török uralom alól.
Óbecsén a híres Than fivérek, Than Mór
festőművész és Than Károly vegyész-kémikus
az MTA tagja, szülőházának meglátogatása is
nagy élmény volt. A művész festményei között
a interaktív kiállítás keretében nézhettük meg
azokat a dolgokat ami a tudós életművéhez
kapcsolódnak. Utunk során olyan értékekkel szembesültünk amelyek visszarepítettek
bennünket az első világháború előtti boldog
békeidőkbe. Gyönyörű szecessziós épületeket, városházákat láttunk, a pécsi Zsolnay
manufaktúra gyönyörű munkáit a köztereken
és szinte érezhető volt , hogy a Vajdaság ebben az időszakban milyen erőteljes fejlődésen
ment át. Gyerekeink őszinte csodálkozással
szembesültek a történelemmel. A fárasztó
ugyanakkor (kb.1 000 km) gyönyörű, tartalmas kiránduláson nagyon jól éreztük magunkat , mert nagyon sok új ismeretet szereztünk,
de játékra is jutott idő. Nagyban hozzájárult a
kirándulás sikeréhez a kishegyesi Kátai tanya
vendégszeretete és színvonalas vendéglátása.
Köszönjük, Határtalanul.
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A KÁTAI TANYA
Külön fejezetet érdemel a délvidéki kirándulásból Kátai Géza vendégfogadó tanyája.
Külön köszönet azért a természetes és szeretetteljes fogadtatásért amiben részünk volt.
Úgy éreztük magunkat, mint egy várva várt
vendég.
A családi vállalkozásként üzemeltetett Kátai tanyán igazi családias hangulatot teremtve,
valódi vendégszeretettel és nem üzleti udvariassággal bántak velünk.
A tanya körül a Kátai család birtokán érő
búza és kukoricatáblák. legelő állatok. Mint
kiderült, minden étel amit elénk raktak saját
termés illetve saját készítésű volt.
Nyaranta különböző művészeti táborokat,

Kuffler Andrásné, kísérő tanár

A Nemzeti Összetartozás Napjának van
még egy nagyon fontos üzenete a ma élő
magyarság számára, ez pedig nem más, mint
megelőzni a Trianonhoz mérhető nemzettragédiákat. Ma két ilyen veszély fenyeget. Az
egyik a népességfogyás, melyet a kormány
családbarát, gyermekvállalásra ösztönző intézkedésekkel próbál ellensúlyozni. A másik
a migráció veszélye. Kvóták formájában kívánnak ránk erőltetni nagy számban idegen
kultúrájú, beilleszkedni nem kívánó népeket.
Tanuljunk történelmünkből, legyünk éberek
és ne engedjük, hogy még a maradék hazánk
és népünk is veszélybe kerüljön, mert ezért itt
és most mi vagyunk felelősek, ezzel mi tartozunk az őseinknek épp úgy, mint az utánunk
jövő nemzedékeknek!
Ohr Alajos alpolgármester

tánctábort, fafaragó tábort, lovas tábort tartanak. Például a fafaragó táborban résztvevők
és a keramikus táborban munkálkodó gyerekek munkáival díszítették az ebédlőt.
Igaz nem a helybeli, hanem a szegedi Mihály Illés idegenvezetőnek köszönet azért a
tájékozottságért, tudásért, amivel végigkalauzolt bennünket az úton.
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a
kiránduláson.
A hetedik évfolyam és a kísérőtanárok
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Hősök napja
A Hősök napja megünneplése egy az első
világháború vérzivataros esztendejére, 1917re visszamenő kezdeményezés, amelyre a
Magyar Köztársaság Országgyűlése 2010-ben
elfogadott törvényi rendelkezése alapján
nyílik lehetőség.

chia szereptévesztése belesodorta Magyarországot az első világháborúba. Tisza István
aggódva szemlélte a bécsi külügyminisztérium akcióit, féltette Magyarország területi
integritását, féltette Erdélyt! – A versailles-i
békerendszer rákényszerített Magyarországot a revíziós politikára. Teleki Pál és
Bethlen István nevével fémjelzett politika
meghozta a Felvidék, Kárpátalja és ÉszakErdély visszacsatolását. Mindezért politikailag és emberéletben súlyos árat fizetett az
egyetemes magyarság!

K

orunk nem csak a szakralitás iránt tanúsít meg nem értést. Napjaink hős
fogalma is hétköznapivá vált. Mondjuk
ki: korunkra nem jellemző a hős-kultusz.
Szemléletünk és értékeink eltávolodtak a
régebbi korok hős-felfogásától. Valljuk be
őszintén, nem tudunk a „hős” fogalmával
mit kezdeni. Különösképpen nem tudunk
elfogadható magyarázatot találni a hősök
önfeláldozó halálára. Amennyiben a megemlékezés történeti aspektusát vesszük
figyelembe, úgy mindenképpen racionális magyarázatot keresünk. Történetesen
a hősök példája az utókor számára tanító
jellegű. De amikor a történések részleteinek
megismerésére teszünk kísérletet, akkor – a
19. századi német történetíró – Ranke szavaival éppenséggel arra törekszünk, hogy az
eseményeket részleteiben úgy elevenítsük
fel, ahogyan az „valójában megtörtént”. Az
ilyen módon szélesre táruló történeti pannó eltakarja az egyéni sorsokat, az egyéni
áldozatokat, melynek során a hősök – valamilyen általuk kitűzött, vagy elfogadott cél
érdekében – feláldozták a nekik és szüleiknek a legkedvesebbet, az életüket. Kapunk-e
választ a hősiesség magyarázatára a kortörténeti monográfiákból, feldolgozásokból?
– Úgy gondolom, hogy nem! – A történeti
fejtegetések magukon viselik a történetírás
tudományos leplét, a tudományos jellegű
feltárás igényét. Valamiféle racionalitás jegyében mindenképpen az okokat keressük.
Úgy vélem, hogy ma már megkockáz-
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dr. Darkó Jenő
tathatjuk azt a kijelentést, hogy a magyar
történelem legvérzivatarosabb évszázada
az elmúlt 20. század volt. Ahogyan a történészek egy hosszú 19. századról beszélnek,
amely az első világháború kirobbanásával
zárul, nézetem szerint ugyanakkor a 20.
század történéseinek kezdeményeit már a
19. század eseményeiben is felfedezhetjük.
Így az elmúlt bő másfél évszázad a magyar
történelemben két elbukott forradalmat
és szabadságharcot és két elvesztett világháborút jelentett. Az elbukott 1848/49-es
szabadságharc szükségszerűen vezetett a
kiegyezéshez. Az Osztrák-Magyar Monar-

Időben egyre jobban távolodva az eseményektől, úgy egyre világosabban látszik a
20. századi világháborúk közötti szorosabb
összefüggés, miszerint a két világháború
valójában egyetlen világméretű nagyhatalmi mérkőzés két állomása volt csupán.
Amikor is a szembenálló felek a küzdelmet
nem a politika síkján kísérelték meg megvívni, hanem azt kivitték a harcmezőre.
A küzdelem mindkét részről a kontinens
feletti gazdasági és politikai hatalom megszerzésért folyt. Az ok-okozati összefüggés mentén azután eljutunk Magyarország
szovjet megszállásáig, a berendezkedő
kommunista hatalom túlkapásaiig, Budakeszi esetében pedig a legfájdalmasabb történésig, több mint háromszáz éve itt honos
németajkú, sváb) lakosság jelentős részének
kitelepítéséig. Legfeljebb az emlékek homályosulnak el, mivel a szemtanúk lassan
eltávoznak az élők sorából. Amennyiben az
emberi szenvedések síkján keressük a történeti összefüggések ok-okozati kapcsolatát,
úgy egy soha véget nem érő folyamatnak
tesszük ki a jövő nemzedékeit. – A háború
akkor válik veszélyessé és kézzelfoghatóvá,
ha már részesévé válik mindennapjaink életének. Immáron másfél-két éve a világsajtót
át- meg átjárja az alkalmi terrorcselekmé-
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nyek híre. Kimondatlanul háború zajlik a
világban, amelynek akarva-akaratlanul mi
is részeseivé válunk.
Megemlékezésünk kapcsán itt állunk
a budakeszi temetőben. Úgy vélem, hogy
megemlékezésünk okán sem zavarhatjuk a
holtak békéjét. Azt az életminőséget, amelyet halálnak nevezünk, csak a Krisztusi
megváltás fényében értelmezhetjük. Mégpedig akképpen, ahogyan azt az Apostoli Hitvallás sorai mondják: Krisztus Isten
„egyszülött fia … szenvedett, … megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállott
a poklokra, harmadnapon feltámadott …”
Hitünk szerint a megváltás többek között
két dologtól szabadította meg az emberiséget: a félelemtől, a haláltól való félelemtől és
a bosszútól. Az ó-embert megszabadította
félelmeitől és békességet hozott neki, lelki
békét, másfelől a bosszú, vérbosszú terhe
alól mentette fel. – Aki nem hajlandó tudomásul venni Krisztus megváltó békéjét,
Hagyományőrző Asszonykórus
Vannak azonban hősök, akiket nem a hatalom, nem az egyéni önfeláldozás, nem is
az önsanyargató erkölcsi felemelkedés, hanem a nemzet – pótolhatatlan – emlékezete
emel a hősök sorába. Ők ’48/49 Jókai által
megörökített félistenei, ’56 szabadságharcosai. Rájuk is emlékezve gondoljunk azokra, akik az életüket áldozták hazánkért és a
szabadságért.
Dr. Darkó Jenő történész

Fajtha Anita
annak marad továbbra is az értelmetlen
félelem és bosszúvágy, amely újabb háborúkat szül.
Kik is a hősök? – Tehetjük fel a kérdést.
Az ókor nagyon kedvelte a hősöket. Azokat
emberfeletti tulajdonságokkal ruházta fel.
Platón szerint ezek az emberi kiválóságok
már nem evilági lények, hanem az istenekhez hasonlóak. Félistenek, héroszok. – A
középkor hajnalán megjelenő fiatal népek
mitológiája is tele van hősökkel, akik képesek arra, hogy legyőzzék az emberi dimenziót. Ezeket a hősöket a modern kor számára kézzelfoghatóan éppenséggel Wagner
operái jelenítik meg. – A középkori kereszténység is ismerte a hős fogalmát: ez volt az
„athleta Christi” más szóval Krisztus hőse,
Krisztus bajnoka. Krisztus hőse azonban
nem az evilági hatalom berkeiben és világi
hívságokban jeleskedett, hanem önmagát
legyőzve a Krisztusi erényeket gyakorolta.
Ebben példát mutatnak számunkra az Árpád-ház szentjei, szent királyaink: Szent
István és Szent László, valamint Szent
Imre, Szent Erzsébet és Boldog Margit és
követőik.

A rendezvényen közreműködtek
a Budakeszi Hagyományőrző Asszonykórus
és a Budakeszi Katonai Hagyományőrző
2. Honvéd Zászlóalj tagjai.
Az ünnepséget rögzítette a Buda Környéki
Televízió. A megemlékezésről készült
felvételt megtekinthetik
a budakornyekitv.hu honlapon.

Csenger-Zalán Zsolt, Ohr Alajos, Dr. Dömötörné Papp Hargita, Schrotti János
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B

udakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. június 15-én megtartott
ülésén úgy döntött, hogy a pedagógusok, az óvodapedagógusok, a gyógypedagógusok, és
a pedagógiai asszisztensek részére elhivatott tevékenységük elismeréseként 10 000 Ft értékben - valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére arányosítva - Kultúra Erzsébetutalványt ajándékoz.
Budakeszi város lakossága, a gyermekek és a szülők nevében ezúton is tisztelettel köszönjük minden pedagógus egész évi áldozatos munkáját. Köszönjük, hogy tudást közvetítő tekintélyükkel szolgálják gyermekeink fejlődését és odaadóan látják el hivatásukat.
Felelősségteljes, szép munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget, a kulturális célú Erzsébet utalvány segítségével pedig élményekkel és szellemi feltöltődéssel teli
nyári szünetet, jó pihenést kívánunk minden pedagógusnak!

NSJG

SZIA

Véget ért a 2016/2017-es tanév.
Az évzáró ünnepségen a SZIA pedagógus
díját, a Széchenyi emlékplakettet idén
az iskola igazgatója, Czifra Zsuzsanna kapta.

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
(Csukás István: Tanévzáró)
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A nyárra tartalmas, élményekkel teli szünetet
kívánunk minden diáknak és pedagógusnak!

POKG

A Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának tanulói is elbúcsúztak az idei tanévtől. A gyerekek aranyos kis műsorral
készültek, a kicsik vidám dalokkal, körtánccal, a nagyok versekkel búcsúztatták az évet.

Timár Timea
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Kedves Pitypang
Ovisok!

I S …

Tarkabarka
Óvoda

K

ívánok Nektek a nyárra jó pihenést, sok örömet a játékban. Keressetek érdekes rovarokat, növényeket, gyűjtsétek a szép köveket, figyeljétek meg a felhők sokszínűségét! Rajzoljátok le a legkedvesebb emlékeiteket, hogy ősszel, mikor újra találkozunk, elmesélhessétek azokat!

Szeretettel várunk Benneteket a nyári pihenő után:
Kati néni és a Pitypang Sport Óvoda dolgozói

Szivárvány Óvoda
A

Szivárvány Óvoda gyermekei nagyon jó hangulatú évzáró-gyermeknapi koncerttel zárták a nevelési évet. Kívánunk mindenkinek
szép nyarat, sok játékot és pihenést!
Az óvoda nevelőtestülete nevében:
Komáromi Gabriella óvodavezető
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Budakeszin találkoztunk a polgármesterekkel
A választókerület polgármestereivel ezúttal Budakeszin tartottunk
egyeztetést június elején. Ezek a
találkozók lehetőséget biztosítanak
számunkra, hogy mind az önkormányzat működését érintő, mind a
lakosságot foglalkoztató kérdéseket
megvitassuk.

A

nyár és a vakáció beköszöntével
találkozónk egyik fő témája természetesen az iskolák nyári karbantartási feladatainak elvégzése volt.
Mi tagadás korábban néhányan aggodalmuknak adtak hangot e témában. Mivel az iskolák működtetésének átvétele óta ez az első alkalom,
így nem indokolatlan a fokozott
figyelem. Épp ezért a konzultáció
előtt néhány nappal találkoztam
Sárközi Márta tankerületi igazgató asszonnyal, aki elmondta, hogy
minden intézményben az igazgatókkal közösen helyszíni bejáráson
határozzák meg az iskolaszünetben
elvégzendő feladatokat. A munkálatok elvégzésére mindenhol az helyben optimális megoldást fogják alkalmazni. Lesz olyan település, ahol
külső vállalkozót bíz meg a KLIK,
de azokon a településeken, ahol erre
lehetőség van, az önkormányzatok
település-fenntartásra létrehozott
cégeivel szerződnek majd. Utóbbi
esetben a polgármesterek saját önkormányzati tulajdonú cégeiken keresztül ellenőrizhetik is az épületek
megfelelő karbantartását.
Ha már oktatásról esett szó érdemes kiemelni, hogy 4 településen,
Herceghalmon, Perbálon, Telkin és

Erdősi László (Herceghalom polgármestere), Balogh Kálmán (Tök polgármestere), Bányai József (Pilisjászfalu polgármestere), Bakács Bernadatt (Budakeszi alpolgármestere), Ohr Alajos (Budakeszi alpolgármestere),
Csenger-Zalán Zsolt, dr. Győri Ottilia (Budakeszi polgármestere), Szombathyné dr. Kézi Aranka (Budakeszi
jegyzője), Kiszelné Mohos Katalin (Nagykovácsi polgármestere), Varga László (Perbál polgármestere)
Budajenőn iskolabővítés, Budakeszin pedig egy új iskola építése kezdődik meg hamarosan kormányzati
forrásból. Ezek az új elemek és a
már Nagykovácsiban, Telkiben elkészült, Biatorbágyon és Budakeszin kivitelezés alatt álló valamint
Solymáron előkészítési szakaszban
lévő tanterem-bővítési beruházások
lehetővé teszik, hogy a választókerület szerényebb anyagi helyzetben
lévő településein is biztosíthassuk az
oktatás megfelelő színvonalú intézményi hátterét.
Ha már tanulás, akkor szót kell
ejteni a testnevelésről, az ifjúság
úszás oktatásáról is. Különösen ezt
kell tennünk itt Budakeszin, ahol
még az idén megkezdődik egy tanuszoda kivitelezése, a kormányzati
uszodaprogram keretében, ezzel
biztosítva kicsiknek és nagyoknak,
fiataloknak és idősebbeknek kulturált sportolási, kikapcsolódási lehetőséget. A közlekedés kérdésköre
természetesen ez alkalommal is
szóba került. Mindannyian tapasz-

taljuk a reggeli illetve esti órákban
a közlekedési nehézségeket, a hatalmas gépjárműforgalmat, a szűnni
nem akaró dugókat. Folyamatos a
megoldások keresése, mind a városvezetők, mind a lakosság részéről. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a közösségi közlekedés
nagyobb mértékű igénybevétele
enyhíthetné a közlekedési gondokat, aminek népszerűbbé válását
„utasbarát” fejlesztések segíthetnék.
A javaslatok között szerepel váltakozó forgalmú buszsáv létesítése,
jegyértékesítő automaták, digitális
járatinformációs táblák elhelyezése,
fedett buszmegállók létesítése.
Budakeszi Fő utcájának forgalomcsökkentése érdekében nemrégiben petíciót juttattak el hozzám.
Ebben a megoldási javaslatok között szerepel a buszsáv kialakítása
mellett az M0-ás körgyűrű mielőbbi
bezárása, egy Budakeszit elkerülő út
megépítése és a kötöttpályás közlekedés kialakítása is. A javaslatok
hatásosságának és hatásainak elem-

zése közlekedési szakértők feladata
és forrást is kell találni a megvalósításokhoz. A közlekedési helyzet feltérképezésére, az igények, javaslatok
megvitatására Budakeszi Önkormányzata a közeljövőben lakossági
fórumot szervez, amelyre a környező települések lakóit is szeretettel
várják. Minden segítő ötlet, javaslat
közelebb vezethet a megoldáshoz.
A továbbiakban szóba került még
a már benyújtott pályázatok értékelésének és elbírálásának várható
időpontja, a közeljövőben kiírásra
kerülő pályázati lehetőségek, valamint az utcanév- és házszámtáblák
kihelyezésének szükségessége, amelyek még mindig nagyon sok helyen
hiányoznak.
Végezetül nagy örömmel arról
tudom tájékoztatni A Hírmondó
olvasóit, hogy Budakeszi kormányzati forrásból belterületi útépítésre150 millió Forintot, míg bölcsődei
eszközbeszerzésre EU pályázaton
mintegy 8,4 millió Forintot kapott.
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő

Könyvtárosnap
A Magyar Könyvtáros Egyesület Pest Megyei
Szervezetében az a szokás, hogy minden június
közepén a megye más-más könyvtára szervez
könyvtárosnapot a megye könyvtárosai számára.
Idén erre Budakeszin került sor.

K

öszönjük az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották
az emeleti termeket és az udvart, és technikai
segítséget is nyújtottak a szervezésben. A rendezvény ideje alatt az előtérben megtekinthető volt
Tőkés Ágnes budakeszi kolléganő természetfotóinak kiállítása. A megye minden tájáról érkező
119 résztvevőt aprósüteményekkel és kávéval
vártuk. Ezek elfogyasztása után kezdetét vette a
program, amelynek moderátora Bazsóné Megyes
Klára, a PEMEKSZ titkára volt. Először Ádám
Éva, a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár
igazgatója, majd dr. Győri Ottilia polgármester
köszöntötték az egybegyűlteket – megtisztelő volt,
hogy az ebédig velünk is tartott, és érdeklődéssel
követte az előadásokat. Jólesett hallani polgármester asszony dicsérő szavait, amellyel intézmé-

nyünk munkáját méltatta. Utána Fülöp Attiláné, a
PEMEKSZ elnöke szólt néhány szót. Hagyomány,
hogy a könyvtárosnapnak van egy vándorbotja,
amely minden évben egy újabb szalaggal bővül,
és a rendező könyvtár őrzi egy éven keresztül. Így
most a tavalyi rendező, Kristály Istvánné zsámbéki könyvtáros adta át a botot Ádám Évának. Ezt
követően Bazsóné Megyes Klára és Fülöp Attiláné átadták a 25 éves, a megye könyvtárügyéért
végzett szolgálatot jutalmazó Téka-díjakat, idén
3 kolléga (kettő Gödöllőről, egy Ráckevéről)
kaptak elismerést. Ezt követően a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület kórusa énekelt sváb
és magyar népdalokat, hangulatos harmonikakísérettel. Ezután a szakmai előadás következett
Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ
- Városi Könyvtár igazgatójának előadásában: A
reformáció, mint könyvtörténeti állomás. Hogyan készítette elő a könyvek fejlődéstörténete a
lutheri eszméket? A szakmai előadások zöme a
digitalizációról, a modern kommunikációról szokott szólni, így felüdülés volt egy kultúrtörténeti
témáról hallani. Az ekkor megérkezett CsengerZalán Zsolt országgyűlési képviselő röviden kö-

szöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Ádám
Éva igazgató lépett a mikrofonhoz, félórás, vetítéssel kísért előadásban mutatta be Budakeszit
és a könyvtárat. Az EFMK udvarán elfogyasztott
ebéd után kétfelé váltunk: a bátrabbak – a kálvária
útba ejtésével – felgyalogoltak Makkosmáriára. A
kálváriánál Hidas Mátyás helytörténész, a Szépítő Egyesület elnöke beszélt, a makkosi Angyalok
Királynéja Templomot pedig Laczkó Katalin, egykori budakeszi kolléganő mutatta be, aki kántorként szolgál. A templom legendájának elmesélése
után rövid orgonakoncerttel is megörvendeztette
közönségét. Ezzel egy időben a csoport másik
fele megtekintett a tájházat, illetve a katolikus és
református templomokat és a betelepítést felidéző
„Őseink emlékére” szobrot.
Szőts Dávid
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Semmelweis-nap

Az egészségünket csak akkor kezdjük igazán
értékelni, amikor kárt szenved. Teljesen természetesnek, magától értetődőnek tűnik,
hogy jól érezzük magunkat, jó a közérzetünk
és csak akkor tekintünk rá életünk kivételes
kincseként, ha már valami baj van. Igenis értékelnünk kell, ha egészségesek vagyunk és
becsülnünk, tisztelnünk kell azokat, akik mindent megtesznek azért, hogy egészségünket
megőrizzék.

S

zűk környezetünkben, Budakeszin is ezt a
támogató elvet valljuk és lehetőségeinkhez
mérten mindent megteszünk az egészségügyben dolgozók munkakörülményeinek
javításáért.
Biztosan állíthatom, hogy mindannyiunk
közös álma valósul majd meg az orvosi rendelő felújításával és energetikai korszerűsítésével.
Gyermek-, és háziorvosaink, fogorvosaink, védőnőink és az orvosi ügyeleten dolgozók is a
közel százmilliós beruházás megvalósulásával
egy korszerű, minden igényt kielégítő rendelőbe költözhetnek vissza.
Ennek során arra törekszünk, hogy a meglévő alapterületet úgy terveztessük át, hogy
ezáltal növeljük a rendelők számát. Önkormányzatunk megtette a szükséges lépéseket
annak irányába, hogy a jövő évtől a társadalombiztosítás által támogatott, tehát a lakosság
számára térítésmentes orvosi szakrendelések is
helyet kapjanak az új orvosi rendelőben. Többletkapacitás iránti kérelmet nyújtottunk be a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé az
egészségügyi járóbeteg szakellátás Budakeszin
történő megvalósítása tárgyában. Összesen 17
egészségügyi szakmai kollégiumot kerestünk
meg, a szakrendelések NEAK által történő
befogadásának támogatása céljából. Eddig 15
szakmai kollégium juttatta el hozzánk támogató döntését, melyeket a NEAK felé is továbbítottunk. Az alábbi tagozatok vonatkozásában
kaptunk támogató véleményt:
Belgyógyászat – endokrinológia – diabé
tesz és anyagcserebetegségek, bőr és nemi
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Somlóvári Józsefné
gyógyászat, fül-orr-gégészet, ideggyógyászat,
szülészet és nőgyógyászat, reumatológia, sebészet, szemészet, fog és szájbetegségek, ortopé-

dia, pszichiátria, klinikai szakpszichológia és
pszichoterapeuta, mozgásterápia és fizikoterápia, radiológia és orvosi laboratórium.
A NEAK Többletkapacitás-befogadási Bizottsága minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, így bízunk benne, hogy szep
temberben jóváhagyják a kérelmünket. Ezt
követően a bizottság javaslatot tesz a befogadásokról az Emberi Erőforrások Minisztere részére. A miniszter a Nemzetgazdasági Miniszter hozzájárulását kéri a befogadásokhoz és
ezt követően a Emberi Erőforrások Minisztere
hozza meg a döntést. Támogató döntés esetén
a NEAK-kal megköthetjük a finanszírozási
szerződéseket és városunkban is megvalósulhatnak a társadalombiztosítás által támogatott
orvosi szakrendelések.
Az infrastrukturális fejlesztés mellett törekszünk az egészségügyben dolgozók erkölcsi elismerésére is. A mai napon a Budakeszi
Egészségügyért díjak átadásával két kiváló
kolléga, Fehér Sándorné körzeti nővér és dr.
Bartos Mária gyermekorvos részére fejezzük
ki elismerésünket áldozatos munkájukért.
Ezúton is köszönöm példaértékű és lelkiismeretes tevékenységüket és gratulálok a díjazottaknak! Az önkormányzat lehetőségeihez
mérten támogatja a szociális és nevelési ágazatban dolgozók munkakörülményeit is. A
nyár folyamán 6,5 millió Ft értékben újítjuk
fel a Budakeszi 1. számú Bölcsőde épületét.
Bízunk abban, hogy beadott pályázatunkat
siker koronázza, mely révén új eszközbeszerzés mellett a Mosolyvár Bölcsődét négy
csoportszobával bővíthetjük, ami további 56
férőhelyet biztosít városunkban. Az önkormányzat nevében ezúton köszönöm az összes
Budakeszin dolgozó háziorvosnak, gyermekorvosnak, fogorvosnak, asszisztenseiknek,
gyógyszerészeknek, védőnőknek, bölcsődéinkben dolgozó nevelőknek és technikai dolgozóknak, a HÍD Családsegítő szakembereinek és munkatársainak azt az áldozatos, nem
mindennapi, magas szakmai színvonalon
végzett munkát, melyet városunk lakosaiért
végeznek.
Egy kis nyári pihenés után sok erőt, türelmet
és kitartást kívánok a további munkájukhoz.
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A Semmelweis-napon Somlóvári Józsefné tanácsnok méltatta
a Budakeszi Egészségügyért díjazott két kiváló kolléga, Fehér
Sándorné körzeti nővért és dr. Bartos Mária gyermekorvost.
Dr. Győri Ottilia polgármester pedig átadta a díjakat és példaértékű, lelkiismeretes tevékenységüket megköszönve gratulált a
díjazottaknak.

DR. BARTOS MÁRIA

FEHÉR SÁNDORNÉ
budakeszi lakos, városunk egyes körzetét ellátó dr. Kaszás Nóra
háziorvos asszisztense, nővér.
Az általános iskolai tanulmányait követően szülővárosában,
Zalaegerszegen, majd Budapesten végezte el az egészségügyi
szakközépiskolát. Édesapja háborús sérülését a Fodor Szanatóriumban (ma az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) kezelték. Akkoriban a szanatórium is biztosított egészségügyi szakképzést, így Fehér Sándorné 1970-ben felköltözött Budakeszire,
hogy közel legyen édesapjához és folytathassa tanulmányait. A
szakképzés mellett 10 évig dolgozott a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben nővérként.
Kiváló szakmai teljesítményt nyújtó, példamutató tevékenységével méltó a Budakeszi Egészségügyért díjra. 1975-ben született meg a fia, 1977-ben a lánya. A GYES után 1980-tól 1985-ig
Dr. Engelleiter Károly gyermekorvos, majd 1986-tól Dr. Pápay
Judit felnőtt háziorvos asszisztensnőjeként segítette az orvosi-
gyógyító munkát a betegek legnagyobb megelégedésére. Ez
időben szerezte meg a körzeti nővér szakképesítést is. 28 évig,
a doktornő nyugdíjba vonulásáig dolgozott Dr. Pápay Judit
mellett. Margit nővér 2014-től dr. Kaszás Nóra munkáját segíti. Fehér Sándorné 47 éve dolgozik városunkban, 31 éve körzeti
nővérként szolgálja Budakeszi lakosságát.
Számos fiatal kolléga kvalitását meghaladó odaadással és
szeretettel magas szakmai színvonalon végzi munkáját. Nagyon fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást a körzetéhez
tartozókkal. A betegek mindig bizalommal fordulnak hozzá,
mert tudják, hogy Margit nővér empatikus viselkedésével, türelmével, támogató hozzáállásával mindig fáradhatatlanul és
lelkiismeretesen segíti őket. Lehetőségeihez mérten mindent
megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon a városban élő
betegek gyógyulásához.
Hivatásszeretetével, emberi hozzáállásával, precíz és kiváló
munkájával elnyerte kollégái és a körzetéhez tartozók szimpátiáját, elismerését és tiszteletét.

gyermekorvos 1953-ban született Budajenőn. Gyermekkora óta
orvos szeretett volna lenni, ezért a gimnáziumi tanulmányait a
budapesti Táncsics Mihály Gimnázium kémia-biológia tagozatán végezte.
Gyermekkori álmát követve 1972-ben lett a Semmelweis
Egyetem hallgatója, ahol harmadévesen határozta el, hogy mindenáron gyermekorvos szeretne lenni.
Pályáját 1978-ban a Róbert Károly körúti Kórházban kezdte
labororvosként, ahol 1982-ig dolgozott. 1982-ben laboratóriumi szakvizsgát tett és ettől az évtől a Budai Gyermekkórházban
dolgozott, ahol 1982-1986-ig a laboratórium vezetője is volt.
1986-ban gyermekgyógyászati szakvizsgát tett és ez év nyarától
dolgozik gyermekorvosként Budakeszin, immáron 31 éve szolgálja városunk lakosságát.
A budakeszi rendelőn kívül városunk oktató-nevelő intézményeiben, a Mosolyvár Bölcsődében, a Tarkabarka Óvodában, a
Széchenyi István Általános Iskolában és a Nagy Sándor József
Gimnáziumban is a gyermekek egészségének kezelője és őrzője.
Minden évben a Budakeszi Védőnői Szolgálat szervezi az Anyatejes világnapot városunkban, ahol a doktornő rendszeresen
előadások megtartásával, tanácsadással segítette a kismamákat.
Mindezek mellett Pátyon, a saját tulajdonú rendelőjében is fogadja biztosítási alapon a betegeket.
Egy fejlődő szervezetnél, egy gyermeknél különösen fontos,
hogy az orvos kiemelt figyelemmel és nagy felelősséggel kezelje.
A doktornő ezt az elvet szem előtt tartva a gyógyszerek jótékony hatásait és a természetes gyógymódokat összehangolva,
személyre szabottan alkalmazza a gyerekgyógyászatban.
Munkáját a mélyreható tudás, a mérhetetlen lelkiismeretesség és felelősségtudat, az empátia és a fáradtságot nem ismerő
törődés jellemzi.
A doktornő elhivatottan végezi gyógyító munkáját, mellyel
kivívta magának a gyermek és szüleik tiszteletét, elismerését és
szeretetét is.
Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy a tavalyi évben, az országos szintű Csodadoki rajzpályázaton indult egy hozzá járó
kis betege. A hazai gyermekorvosaink áldozatos munkája, hivatás- és gyermekszeretete előtt tisztelgő Csodadoki Rajzpályázat
keretében összesen 1012 gyermek vállalkozott arra, hogy saját
doktor nénijével, illetve doktor bácsijával kapcsolatos kedvenc
történetét megrajzolja, s ezzel háláját, köszönetét és szeretetét a
nyilvánosság előtt fejezze ki. Büszkeség városunk számára, hogy
a 31 éve Budakeszin praktizáló doktornő a gyermekek véleménye alapján a legkiválóbb hazai gyermekorvosok között kapott
helyet.
Kiváló szakmai teljesítményt nyújtó, példamutató tevékenységével méltó a Budakeszi Egészségügyért díjra.
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Ismét a hagyományok útján...
Felkerekedett a Hagyományőrző Kör kiránduló
csapata. 2017. május 26-án, kellemes nyár eleji időben ezúttal Kalocsa felé vettük az irányt.

Folklór fesztivál Westenholzban
A II. világháborút követően Paderborn városa,
kétévente rendezi meg az Internationale
Jugendfestwoche auf der Wewelsburg ifjúsági
fesztivált. Ezen a fesztiválon a tánc nemzetközi nyelvén keresztül ismerik meg a fiatalok
egymás kultúráját és kötnek egymással barátságot erősítve és tartalmat adva a világbéke
gondolatának.

2

017. június 9-19. között 10 vendéglátó
település és 10 külföldi vendég vett részt
a XXXII. Nemzetközi Ifjúsági Folklórfesztiválon. A paderborni körzethez tartozó testvérvárosunk, Westenholz hagyományőrző

A hajósi barokk kastély bejáratánál

A

vadonatúj látogató központot, érseki könyvtárat és
a gyönyörűen felújított székesegyházat tekintettük
meg. 2020-ra készül el a teljes rekonstrukció, a régészeti feltárás által felszínre került leletegyüttes is bemutatásra kerül. Az értő idegenvezetést egy rövidke dallal
köszönte meg a jelenlévő maroknyi énekes, meglepő
nagy örömöt okozva a jelenlévő iskoláscsoportnak
és a templomot díszítő néniknek. Kalocsa révén nem
hagyhattuk ki a paprika történeti múzeumot és a különleges paprikákat áruló boltot, továbbá a Népművészeti Tájházat. Innen Tolnára, a kékfestő hazájába vezetett utunk. Megismerkedtünk egy különleges szakma
ifjú művelőivel. Európában 10 család őrzi a kékfestés
műhelytitkait, közülük 3-an magyarok. Öreg, muzeális műhelyben a családi titkot őrizve dolgoznak nagy
lelkesedéssel, irigylésre méltó hittel és szakmaszeretettel. Innen szállásunkra tértünk, majd a finom vacsora
után részt vehettünk a tolnai Városünnepen.
Másnap reggel a selyemkészítés titkaival ismerkedtünk, egy ősi nagyon nehéz szakmával, ami már
csak a kis gyári múzeumban látható. Betekinthettünk
a szövőnők nehéz életébe, a cseppet sem könnyű kön�nyűipar világába. Megismertük e valamikor világhírű
gyárnak a hernyóselyem készítéstől a műselyemig tartó történetét. Tolnát elhagyva Kakasdra ért utunk. Itt
a Makovecz Faluházat csak kívülről nézhettük meg,
ugyanis a termekben esküvőre volt megterítve. Így
egy hangulatos séta után a régi falu sváb telepesek által
épített templomát fedeztük fel. Az idős plébános nem
akarta elhinni, hogy mi az Ő templomára vagyunk kíváncsiak. Örömében prédikációval felérő ismertetést
hallhattunk kakasdi svábokról s a templomukról. Egy
régi Mária énekkel köszöntünk el, dalunkhoz könnyes
szemmel csatlakozott a plébános úr.
Hajós és a híres Orbán napi Borünnep következett
mint az utolsó program. Először megtekintettük Hajós
városban a gyönyörűen felújított érseki vadászkastélyt.
A pincefaluban (ahol kb. 1500 borospince található) a
Borlovagrendek felvonulása után az Orbán napi ceremónia részesei lehettünk, majd színvonalas sváb tánc
és ének bemutatót tekinthettünk meg. Igazi vásári forgatagban, jóízű falatok, finom borok társaságában telt
a délután. Ezúton is köszönjük idegenvezetőnknek és a
Neoline irodának a jó szervezést. Megint elmondhatjuk jövőre, veletek máshová újra útra kelünk.
Krizsán Edit Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
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egyesülete a rendezvény egyik vendéglátója.
Ennek köszönhetően immár 3. alkalommal
a budakeszi Bojtár Népzenei Egyesületet érte
az a megtiszteltetés, hogy a fesztivál vendégei
lehettek. Magyarországot, Budakeszit képviselni egy nemzetközi béke fesztiválon, valamint megőrizni a két egyesület és a városok
közötti jó kapcsolatot a fiatalok számára nagy
és nevelő feladat. Ezért az együttes vezetői:

Menczinger Tibor és Menczingerné dr. Bokor Andrea kiemelten fontosnak tartják a
fesztiválon való részvételt.
A rendezvénysorozaton nagy sikerrel vettek részt a Bojtár néptáncegyüttes táncosai.
Naponta többször felléptek, melyeket rendre
vastaps kísérte, és felkérést kaptak a közel 600
táncosnak megtanítani néhány magyar táncot is. A táncokat betanította és a koreográfiákat készítette: Rásó Barnabás és Rásó Luca,
akik egy éve a táncosok oktatói.
Polgármester asszony vezetésével, Páczi
Erzsébet elnök asszony, Somlóvári Józsefné
tanácsnok asszony és Ohr Alajos alpolgármester úr is Westenholzba látogatott és a
fesztivál gálaestjét is megtisztelték részvételükkel.
A táncegyüttes fesztiválon való részvétele nem jöhetett volna létre a bojtáros szülők nagy segítsége és összefogása nélkül. Az
utazás költségeit a Bojtár Népzenei Együttes,
Budakeszi Város Önkormányzata, a Budakeszi Kultúra Alapítvány, a Budakeszi Szépítő
Egyesület, a Stulwerk Kft., az Opel Interat
Kft. és a gyerekek szülei biztosították, melyet
ezúton is nagyon köszönünk!
Virágh Bea

II. Budakeszi
Kempo Kupa
A portugáliai világbajnokság
után bő három héttel, május
20-án Budakeszin folytatódott a
kempo országos bajnokság.
A helyi Prohászka Ottokár egyházi iskola tornacsarnoka modern
és kulturált körülményeket
biztosított a sikeres lebonyolításhoz.

A

versenyen kata, fegyveres kata, semi kempo,
submission és full kempo (14
alatt kempo kumite) kategóriákban mérték össze tudásukat a
zömében fiatal és feltörekvő harcosok.
A debütáló kupa megnyitóján
Czifra Zsuzsanna a település oktatási, kulturális és egészségügyi
bizottságának elnöke mondott
köszönetet a helyi szervezőknek
és a Magyar Kempo Szövetség-

E

Grill & ride
a Budakeszi Bike Parkban

nek, amiért Budakeszi is bekerült
az országos versenyek vérkeringésébe.
A II. Budakeszi Kempo Kupán
tizenöt hazai klub mintegy száz
harcművésze adott számot tudásáról. Tatamira lépett a magyar
válogatott több versenyzője is, de
ezúttal inkább a kezdő harcosoké
volt a főszerep, akik rutinszerzéssel, kezdeti sikerélményekkel
gazdagodtak. Egyesületek sora
nevezett a kempoval még nem
rég foglalkozó gyerekeket, akik
így éles versenyhelyzetekben próbálhatták ki magukat.
A budakeszi torna csapatversenyét az esztergom-kertvárosi
Fighting Kempo nyerte, miután
összesítésben megelőzte a második helyen végzett Újfehértói Kempo HSE-t, és a harmadik Herceghalmi Kempo Dojo
HSE-t.

Május 20-án került megrendezésre
immár második alkalommal a
Grill & Ride Jam avagy kerékpáros
dzsembori a budakeszi extrém kerékpáros egyesület (Blue Banana
SC) szervezésében a focipálya
melletti, e célra kialakított dirt
jump pályán.

a délutánon nem a versenyzés volt
a központban, hanem egy baráti
hangulatú bringázás bográcsozással és grillezéssel egybekötve.
Létezik egyébként verseny ebből
a sportból is, amely más hasonló
sportokkal megegyezően pontozáson alapul, hozzáértő zsűri
közreműködésével. Budakeszis
csapatunkból jó páran indultunk

A

ilyen versenyeken az elmúlt években és több alkalommal hoztuk
el az aranyérmeket különböző
kategóriákban, amely annak is köszönhető, hogy nagyon jó pályát
sikerült építenünk és megfelelően
tudunk rajta edzeni.
Végül szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki segített a rendezvény szervezésében,
lebonyolításában, a pálya kialakításában és nem utolsó sorban a
bográcsozás felajánlásáért, aminek köszönhetően kb. 60 kilátogató bringást illetve nézőt tudtunk
megvendégelni anélkül, hogy belépődíjat kelljen szedni. A bringa
park ingyenesen látogatható, mivel a keletkező költségeket, karbantartást pedig pályázaton nyert
pénzből igyekszünk megoldani.
Mindenkit szeretettel várunk,
akinek felkeltettük az érdeklődését! Felhívjuk a figyelmet, hogy a
pályát mindenki saját felelősségre
használhatja.

19

Ildikó

Tisztelt Lakosok!

zúton szeretnénk Önöket kérni, ha tudomásuk van arról, hogy
valahová nem jut el a Budakeszi Hírmondó havilap az alábbi
elérhetőségen tegyenek bejelentést, telefonszám: 06-23-451-305,
így segítve munkánkat, hogy minden lakos megkaphassa.
Köszönjük szépen szíves együttműködésüket!
BVV Kft.

dirt jump, mint sport sokak
számára ismeretlen lehet, hiszen fiatal sportág, amely a hegyikerékpározás illetve a BMX egyik
ágazata. A bringások földből
épített ugratókon hajtanak végre
különböző trükköket az külön
e célra készített kerékpárjaikon.
Rengeteg belefektetett energiát
igényel a pályák megépítése és
karbantartása, amit a bringások
saját maguk végeznek el. Viszonylag kevés helyen vállalkoztak az
országban dirt jump pálya építésére, ezért is vagyunk büszkék,
hogy a városunkban létező extrém
kerékpáros közösség és Budakeszi
Város Önkormányzatának összefogásával lassan 5éve működik a
Budakeszi Bike Park. Többek között ezt is ünnepeltük a május 20-i
rendezvényünkön, ahova számos
helyről érkeztek hasonló érdeklődésű bringások, talán a legtávolabbi csapat Szekszárdról érkezett,
de sokan jöttek Budapestről illetve
a környező településekről is. Ezen

Peller Márton

BUDAKESZI HÍRMONDÓ
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A zene hídjain

Konfirmáció a református
gyülekezetben

OLASZORSZÁGBAN JÁRTUNK

A Rieti Önkormányzat és a Domenico
Petrini Kulturális Egyesület rendezésében 2017. április 30-án a „Flavio
Vespasiano” színházban magyar
részvétellel gálakoncertet tartottak a testvérvárosok tiszteletére
és a Rietiben élt Mattia Battistini
operaénekes születésének 160.
évfordulójára.

A

XIX. század első felében debütáló magas hangfekvésű baritonista pályafutása során több mint
80 szerepet énekelt, továbbá a belcanto stílus nemes képviselőjéként
az egész világon nagy megbecsülést
szerzett.
Az ünnepi műsorban részt vettek Rieti testvárosainak - Saint
Pier
re Lès Elbeuf (Franciaország),
Nordhorn (Németország) -, zene
iskolai növendékei és tanárai.

Rieti ezidáig nem rendelkezik
magyar testvérvárosi kapcsolattal,
viszont az elmúlt időszakban kialakult barátságoknak köszönhetően az
ünnepségre meghívást kapott a Budakeszi Czövek Erna Zeneiskola. A
magyar diákok, Szita Júlia (hegedű),
Szita Borbála (klarinét), László Botond (kürt), Rétháti Júlia és tanáraik
Fledrich Zsanett (hegedű), Velenczei
Anna (kürt) és Barcsik Hédi (zongora) műsorukban Kodály és Bartók
műveit szólaltatták meg. Az egész
estét betöltő hangverseny különleges pillanata volt az „Este a székelyeknél” című darab, amit Kurucz
Andrea tanárnő (zongora) és Rétháti Júlia (hegedű) a tavaly őszi földrengés áldozataira emlékezve adtak
elő. Simone Petrangeli, Rieti polgármestere a gálakoncertet követő
díszvacsorán mondott beszédében
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban kiemelt
figyelmet szentelt a testvérvárosi
kapcsolatok fejlesztésének, így az
elvégzett munkát és a szép eredményeket legjobban egy nemzetközi
összeállítású hangversennyel tudjuk
méltó módon megünnepelni. Az
esemény az Európai Unió himnuszának, Beethoven Örömódájának
közös megszólaltatásával zárult.

Az ünnepi koncertet követő napon buszos kiránuláson vettünk
részt a vendéglátóink meghívására.
Meglátogattunk a Sabin dombok
kincsét feldolgozó múzeummá
átalakított oljaprésházat Farfaban
(Museo dell’olio della Sabina) és
egy bencés apátságot, melyet még
az 5. században alapítottak. Az olasz
gasztronómia világába is belekóstolhattunk az ebéd során egy organikus biofarmon, majd egy víztározó
festői szépségű tópartján a vacsoraidőben ismerkedhettük meg újabb
finom fogásokkal.
Olaszországi
tartózkodásunk
utolsó napján rieti szállásunkról
másfél óra buszos utazással ju
tottunk el Rómába, ahol Kurucz
Andrea kolléganőnk kiváló helyismeretére támaszkodva, egy egész
napos tartalmas idegenvezetést kaptunk Róma látnivalóiból.
Első
,amit a metróból kilépve
megpillantottunk és a 
látványtól
alig kaptunk levegőt, az a Colosseum épülete volt. Hosszú sorban
álltak a belépésre váró turisták,
ígytovább
sétáltunk és Konstantin diadalíve után megcsodáltuk a
Forum Romanumot és a Császári
fórumokat. Nagy hatással volt ránk
a Pantheon, közepén az „oculus”hatalmas kerek  nyílásával, amelyen a
fény és az eső is beesik. Átsétáltunk
a Piazza Navona-ra, mely pompás
ellipszis alakú terétszökőkutak, barokk templomok é s palotákdíszítik.
A finom olaszos ebédet követően
megcsodáltuk a legszebb reneszánsz palotáját Rómának, a Farnese
Palazzo-t,mely 1635 óta a francia
nagykövetség épülete.Ezután a Római Magyar Akadémia, a Palazzo
Falconieri következett, amely tetejéről felejthetetlen kilátás tárult elénk.
A Tevere folyó partjárólközelebbről
is rátekintettünk az egykori börtön
re, az Angyalvárra. Messziről megcsodáltuk a Szent Péter bazilika körvonalait.
Az idő rövidsége miatt 
utunk
a Trevi kútmegtekintésével fejeződött be. 
Az 1762-ben épült és most csodálatosan felújított ragyogó 
fehér
márvány kút, közepén Neptun
alakjával
, örök élmény marad
mindanyiunknak. A Trevi kút mon
dájához kapcsolódva, a pénzérmét
mi is bedobtuk a kútba, hogy vis�szatérhessünk az az “örök városba”.
Köszönettel tartozunk Kurucz
Andrea tanárnőnek és férjének,
Antalóczy Péterkülgazdasági attasénak, hogy ilyen élménygazdag
napokat tölthettünk el és sok új barátot ismerhettünk meg Rietiben és
Rómában egyaránt.

Pünkösd másodnapján a református gyülekezetben 17-en
tettek fogadalmat Isten és a
gyülekezet előtt, a konfirmáció
során, megerősítve hitüket,
elhívásukat. A szertartás után
15 fiatal és 2 felnőtt vett először
úrvacsorát a gyülekezet közösségével együtt.

B

oros Péter nagytiszteletű úr
prédikációjában
kiemelte
egyrészt a közös utat, amit eddig megtettek, másrészt a közösen szerzett tapasztalatokat,
ismereteket, amiket az elmúlt
hónapok során szereztek a fiatalok. A tanítványok elhívásához
hasonlóan utalt Jézus személyes
megszólítására, mely mindig
egyénre szabott. Ahogy mondta:
„a keresztyén hit nem uniformizál, nem sablon hívőket teremt.”
A konfirmandusokat felfedezőknek nevezte, akiket új utak,
új kihívások, sikerek, próbák,
örömök várnak. Azonban ezen
az úton haladni bizalomra van

szükség, mely a mai világban
hiánycikk. Bizalom Istenben és
bizalom egymásban, a társban.
Gondolatait egy német konfirmációs ének szövegével zárta:
„Bízd utadat Istenre és vándorolj, mert Isten azt akarja, hogy
áldássá legyetek a földön.”
Konfirmációs fogadalmat tettek: Bieber Bendegúz, Draskóczy
Áron, Gáspár Zsanett, Goreczky
Zsigmond, Hajdú Bence, Kovács
Ádám, Nagy Miklós, Petri Gyula, Rátz Borbála, Samu Mihály,
Szabó Mátyás, Szücsik Bence,
Török Judit, Urbán Viktória és
Ványi Virág, felnőttek: Szendeff
Kristóf és Takács Andrea.
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MIKOR HÍVJUK A SEGÉLYHÍVÓSZÁMOT, ÉS MIKOR NE!?
Tájékoztató a 112 segélyhívószám
jogszerű használatáról, valamint az
attól eltérő használat esetén alkalmazható szankciókról!

A

z Európai Unió területén 1991
óta működik a 112-es segélyhívószám, amely az Európa Tanács
szándékai szerint az Unió polgárai
számára minden tagállamban azonos
elvek alapján biztosítja az egységes
kapcsolatfelvétel lehetőségét a segítséget nyújtó készenléti szervekkel. A
112-es szám szinte egész Európában,
így Magyarországon is ingyenesen
hívható vezetékes illetve mobil telefonról.
Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat nem szüntették
meg. A nemzeti segélyhívószámokon
(104 mentők, 105 katasztrófavédelmi
szerv és 107 általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv),mind
pedig az egységes európai segélyhívószámon (112) kezdeményezett
hívásokat országosan a Szombathelyi
és a Miskolci Hívásfogadó Központ
112-es hívásfogadó operátorai (továbbiakban: operátor) kezelik.
2014. március 13 és 2017. március
31 között a hívásfogadó központok
mindösszesen 14 469 144 hívást kezeltek, amelyből 2 952 786 volt valós
segélyhívások, 1 559 736 az információt kérő hívások, 94 291 a rosszindulatú hívások, 9 862 331 pedig az
egyéb, intézkedést nem igénylő hívások száma. A hívásfogadó központba
érkező hívásokból még mindig közel
70% az, ami nem igényel intézkedést.
Csak és kizárólag emberi élet,
anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben
lehet hívni a segélyhívó számot,
ezáltal kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rendőrség
beavatkozását.
A veszélyhelyzet szubjektív fogalom, így azt nem lehet pontosan
meghatározni, azonban az alábbi
néhány példa arra vonatkozik, hogy
a készenléti szerveknek milyen esetekben van vagy lehet intézkedési
kötelezettségük:
• közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy
mennyiségű vért veszít, láthatóan
nem kap levegőt, eszméletvesztés
után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset,
súlyosabb sérülés érte (csonttörés,
elállíthatatlan vérzés) zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni,
ön-illetve közveszélyes;

• az állampolgár súlyos, emberi
élet(ek)et veszélyeztető közúti,
légi, vasúti, vízi balesetet szenvedett vagy annak résztvevője;
• több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés
vagy kábítószer túladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
• az állampolgárok életében jelentős
fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt( tűz,
földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges
meteorológiai helyzet);
• valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (pl.: emberölés,
fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú
személy megtaláláshoz kér segítséget a bejelentő, ismeretlen kisgyermek találásáról, kánikulában
zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli
időjárási viszonyoknál hajléktalan
személy közterületen alvásáról
van információja;
• a közlekedési jelzések megrongálódását, működő képtelenségét
vagy egyéb vészhelyzeteket (gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (pl.:
közút veszélyes szennyeződése),
közüzemi zavarokat (pl: leszakadt
veszélyes, szikrázó villanyvezeték,
úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;
• rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett elhunyt személy találása), körözött vagy elővezetni kívánt személy, vagy körözött tárgy
(gépjármű, ékszer) hollétéről van
információja, talált tárgyról, elhagyott „gyanús csomagról”, állatról,
esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők működéséről van tudomása.
Mi a teendő segélyhívás
kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor
bejelentkezése után röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy
mi történt. Fontos, hogy a bejelentő
megőrizze a nyugalmát, és elmondja
a nevét, címét, visszahívható telefonszámot. Az operátornak az esemény
típusától függően- annak érdekében,
hogy egyértelműen kiderüljön, melyik készenléti szerv beavatkozására
van szükség- további információkat
kell kérdeznie az állampolgártól. Az
operátor által feltett kérdésekre a
minél gyorsabb segítségnyújtás ér-

dekében, egyértelmű, lényegre törő
válaszokat adjon.
Az operátor által feltett legfontosabb kérdések:
• Hol történt az esemény?
• Mi történt?
• Kinek van szüksége segítségre?
• A bejelentő milyen telefonszámon
hívható vissza?
• Van-e közvetlen életveszély?
• Vannak-e sérültek? Hány sérült van?
• Folyamatban van-e még az esemény, ha nem akkor mennyi idő
telt el az esemény és a bejelentés
bekövetkezése között?
• Van-e tűzre utaló jel?
• Szükség van-e műszaki mentésre
vagy útlezárásra, forgalomirányításra?
Fontos hogy az állampolgára bejelentés során a lehető legpontosabban
határozza meg az esemény helyszínét,
egyértelmű cím hiányába annak megközelítési módját.
Ezekben az esetekben NEM kell a segélyhívó számokat hívni:
• Valótlan esemény bejelentése;
• Rosszindulatú hívás kezdeményezése;
• Elfelejtette a PIN kódját;
• Szórakozni vagy játszani szeretne
a telefonnal;
• Csak a telefon működőképességét
szeretné kipróbálni;
• Kizárólag anyagi kárral járó közlekedési baleset, ahol a résztvevők
meg tudnak egyezni a felelősség
kérdésében;
• Közlekedési információ kérése;
• Jogi tájékoztatás céljából;
• Általános információk kérése;
• Magántulajdonban levő ingatlan
tetőszerkezetének megrongálódása, amennyiben életveszély nem
áll fenn;
• Épületről járdára leomlott vakolat,
amennyiben életveszély nem áll
fenn;
• Belvíz okozta vízkár
• Közterületi tűzcsapok meghibásodása;
• Magántulajdonban lévő ingatlanon kidőlt fa által okozott káreset,
emennyiben életveszély nem áll
fenn;
• Darázsirtás és méhbefogás érdekében, amennyiben életveszély
nem áll fenn;
• Hozzátartozó kórházi elhelyezésével kapcsolatos információ kérése;
• Nincs szüksége a rendőrség, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy
a mentők azonnali beavatkozására.

Kürtösi Pál főtörzsőrmester,
körzeti megbízott
Az indokolatlan hívások túl terhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segítségére
szorulnak.
Csak indokolt esetben lehet a
112-es segélyhívó számot hívni!
A szabálysértés tényállásai:
A szabálysértésről és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi. II törvény 206/C §-a alapján:
Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetéséről
eltérő célból, szándékosan felhív,
szabálysértést követ el. (Segélyhívó
számok eltérő igénybevétele)
A szabálysértésről és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi. II törvény 175 §-a alapján:
Aki a hatóságnál vagy a közfeladatot ellátó szervnél veszélyhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan
bejelentést tesz, szabálysértést követ
el. Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül
a bejelentésben megjelölt helyszínre
vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül. (valótlan bejelentés)
A SIM kártya nélküli telefonról
(vagy rejtett számmal rendelkező)
érkező szabálysértő hívás esetén is
megállapítható, hogy honnan és milyen készülékről indították a hívást.
Ebben az esetben is van lehetőség a
szabálysértési eljárás lefolytatására.
Fontos hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja a 104-es,
105-ös,107-es és a 112-es segélyhívó
számot! A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a
valótlan bejelentés szabálysértésnek
minősül, ami akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot, valótlan
bejelentés esetén akár elzárást is vonhat maga után!
Forrás: ORFK
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GENERÁCIÓK HÁZÁBAN

2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
SZENT JAKAB HAVA –NYÁRHÓ-ÁLDÁS HAVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. HÉTFŐ:
10h:
RÁCKEVE HAJÓMALOM LÁTOGATÁS (LIMITÁLT, ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN)
4. KEDD:
10h:
TÁRSASOZZUNK: SZÓKIRAKÓ ÉS TÁRSAI
15h:
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
10h:
TORNA
5. SZERDA:
13.30:
HÁZI PRAKTIKÁK NEM CSAK NŐKNEK: PADLIZSÁN, GÖRÖGDINNYE, SÁRGABARACK
15h:
FILMKLUB: BELLE ÉS SEBASTIAN CÍMŰ FILM
6.CSÜTÖRTÖK: 10h:
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
16h:
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
7.PÉNTEK:
10h:
ACTIVITY
10. HÉTFŐ:
8h:
JÓGA
10h:
KALENDÁRIUM KVÍZ: JELES NAPOK A HÉTEN
11h:
„ILI MESÉI”: HÍRES FESTŐK
14h:
ALKOSSUNK EGYÜTT: GENERÁCIÓK KÖZÖS RAJZOLÁSA
11. KEDD:
10h:
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
13h:
KÓBORLÓ KULTÚRA: LÁTOGATÁS A ZSÁMBÉKI LÁMPAMÚZEUMBA ÉS A ROMTEMPLOMHOZ
12.SZERDA:
10h:
TORNA
15h:
FILMKLUB: ELEVEN HÚS CÍMŰ FILM
13.CSÜTÖRTÖK: 10h:
KÖNNYED TORNA MINDEN KOROSZTÁLYNAK BICZÓK ZSÓFI VEZETÉSÉVEL
16h:
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
14.PÉNTEK:
10h:
TÁRSASOZZUNK: SZÓKIRAKÓ ÉS TÁRSAI
17. HÉTFŐ:

8h:
10h:
11h:
18. KEDD:
10h:
15h:
19. SZERDA:
10h:
15h:
20. CSÜTÖRTÖK: 10h:
13h:
16h:
21. PÉNTEK:
10h:
24. HÉTFŐ:
8h:
10h:
13.30:
25. KEDD:
10h:
26. SZERDA:
13.30:
15h:
27. CSÜTÖRTÖK: 10h:
16h:
28. PÉNTEK:
10h:

JÓGA
JELES NAPOK KALENDÁRIUM
„ILI MESÉI”: HÍRES FESTŐK BARABÁS MIKLÓS
GYÓGYNÖVÉNYEK MINDENNAPJAINKBAN: DR. NÉMETH ÁGNES GYÓGYSZERÉSZ ELŐADÁSA
KREATÍV ALKOTÓ KÖR SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL
TORNA
FILMKLUB: BELLE ÉS SEBASTIAN 2. CÍMŰ FILM VETÍTÉSE
KELETI 5 ELEM MOZGÁSOS MEDITÁCIÓ KERESZTES KÁROLY VEZETÉSÉVEL
TÚRÁZZUNK KÖNNYEDÉN: SZABADTÉRI KIRÁNDULÁS
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
KÖZÖS ZENÉLÉS- GITÁROS DALLAMOK
JÓGA
JÁTÉKOS DÉLELŐTT
NEMZETEK NAPJA: GÖRÖGORSZÁG, HELYI SZOKÁSOK, GASZTRO
REJTVÉNYFEJTŐ DÉLELŐTT
IRODALMI KLUB: AGATHA CHRISTIE ÉLETE, MŰVEI, TITKAI
FILMKLUB: SZÜLETETT FELESÉG CÍMŰ FILM
KIRÁNDULÁS A CITADELLÁHOZ
OLAJFESTÉS SZAKÁCSI ÉVA VEZETÉSÉVEL (2000FT/ALKALOM)
TÁRSASOZZUNK: SZÓKIRAKÓ ÉS TÁRSAI

31. HÉTFŐ

JELES NAPOK: KALENDÁRIUM KVÍZ
„ILI MESÉI”: HÍRES FESTŐK MICHELANGELO

10h:
11h:

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
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Budakeszi lakosoknak
-15% kedvezmény!
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2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19.
Telefon: (23) 451 351, (23) 451 959
Fax: (23) 452 853
E-mail: info@palettapress.hu
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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!

MINDEN ÍZÉBEN BCAA
július 1-31.

4 490

Ft

Kiszerelés: 360 g
5 490 Ft

12,5 Ft/g

Szénhidrátmentes, ízesített,
2:1:1 arányú BCAA por, adagonként
6000 mg BCAA-val és B6-vitaminnal.

www.protein-vitamin.hu | www.biotechusa.hu

BUDAKESZI TEMPÓ ÜZLETHÁZ, FŐ TÉR 3.
Az akciós árak 2017.07.01-31. 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.

