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Mobilitás
Megújul a rendelő és a Mezei Mária ház
Ügyeljünk környezetünk tisztaságára!
Emléktáblát avattak a Budakeszi
református lelkipásztorok tiszteletére
Bővül a Mosolyvár Bölcsőde

Október 21-én Mezei Mária bál

3

2

Közös értékeink, eredményeink
Idén ünnepeljük a reformáció 500. és a magyar református egyház fennállásának 450.
évfordulóját, mely alkalomból szeptember
24-én a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány emléktáblát állított a helyi
református gyülekezet lelkipásztorai tiszteletére. (Az ünnepségről bővebben a 12. ol dalon olvashatnak.)
Az évforduló nem csupán egyházi, hanem kulturális, szellemi életünk szempontjából is jelentős értékű. Az országos hírű
- és református vallású - Mezei Mária színművésznő több mint 30 éven át élt városunkban, a Petőﬁ u. 18. szám alatti házban.
Vallomás-töredékek című életírását a Református Zsinati Iroda adta ki 1983-ban.
Örömmel számolok be Önöknek arról,
hogy a napokban megkezdődött az épület felújítása, melyre a képviselő-testület 10 millió
Ft-ot biztosított. Bízom benne, hogy a helyreállítással a ház méltóan őrzi majd a művésznő emlékét és helyszíne lehet az általa
megálmodott színjátszókör próbáinak, előadásainak és számos kulturális rendezvénynek. (A felújítás részletei lapunk 5. oldalán.)
A művésznő születésének 108. évfordulójára készülve az idén megalakult, és nevét
viselő kulturális egyesület, a Mezei Mária
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
az Erkel Ferenc Művelődési Központ bált
rendez október 21-én a művelődési központban, melyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
A Budakeszi Hírmondó hasábjain fő-

Tisztelt budakeszi lakosok!
Értesítem Önöket, hogy Budakeszi Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 23-án, csütörtökön, 18.00
órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart az Erkel Ferenc Művelődési
Központban
(Budakeszi, Főutca 108.)

Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát
és a helyi szervezetek képviselőit!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

ként a képviselő-testület döntéseiről, és a
városunkban megvalósuló fejlesztésekről,
eseményekről számolok be a lakosságnak.
Budakeszi azonban a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás részeként térségi
feladatot is ellát. A társulás elnökeként
fontosnak tartom a tagtelepülésekkel való
együttműködést, melynek eredményként
városunkat érintő döntések és fejlesztések
is megvalósulnak.
A 2013-ban 9 alapítóval megalakult
társulás mára 12 települést fog össze, így
25.500 hektárnyi területen működik, az
érintett lakosok száma több mint 57.000
fő. Az együtt gondolkodás, a párbeszéd lehetőséget ad számunkra, hogy egymás véleményét, jó gyakorlatát megismerjük és
segítséget is kapjunk egyes, helyi feladatok
megoldásához. Sokszor azonos kihívásokkal is szembesülünk, melyek esetében a közös fellépés sokkal hatékonyabb és gyorsabb megoldást eredményez.
A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Budakeszi székhellyel Budajenő, Remeteszőlős és Tök települések szociális feladatait is ellátja. Az
Erdő utcában található tagintézménye az
idősek nappali ellátásán túl minden korosztály számára rendszeresen szervez
programokat. Nagy öröm számunkra,
hogy a Család és Gyermekjóléti Központ
feladatait az egész járás területén is a HÍD
Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ látja el.
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet
keretében immáron 9 településen közösen
igyekszünk a közterületek rendjét fenntartani, felhívni a lakók ﬁgyelmét az ingatlanok gyommentesítésére, a közterületek
karbantartására. A felszólításoknak köszönhetően, egyre több helyen kaszálják le a gazos, eddig nem kezelt telkeket. A közterület-felügyelők szorosan együttműködnek a
rendőrséggel és a helyi polgárőrséggel is.
A Budakeszin működő, Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős
és Telki településeket is ellátó orvosi ügyelet szolgáltatásának javítása és a lakosság
elégedettségének növelése érdekében a társulás keretein belül új közbeszerzési eljárást írunk ki.

Polgármesteri köszöntő

Fontos feladatnak tekintjük a környezet- és tájvédelem, valamint a turisztika
területén történő együttműködést. A társulással vettünk részt az Utazás 2017 turisztikai kiállításon, ahol bemutattuk a települések látnivalóit és helyi szolgáltatóit.
Lépéseket tettünk annak irányába is, hogy
megalapítsuk a Zsámbéki-medencét magába foglaló Budakörnyéki Natúrparkot,
mely nem csak tájvédelmi, de kulturális,
turisztikai és értékvédelmi együttműködés
területe is lesz. Ez lehet Magyarország 10.
natúrparkja. Létrehoztuk a tájegységi értéktárat, mely a települések épített, természeti és kulturális értékeit gyűjti össze és
mutatja be mások szám ára is.
A társuláshoz tartozó önkormányzatokkal arra törekszünk, hogy őrizzük és
gazdagítsuk értékeit. Az a közös célunk,
hogy településeink nyugodt, rendezett,
egészséges és korszerű otthona legyen
polgárainak.

Megújult a Budakeszi Hírmondó Facebook oldala!

Létrehoztuk az önkormányzati újság új Facebook oldalát a Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala néven,
ahol naprakész információkkal várjuk az érdeklődőket.
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Városi hírek

Bővül a Mosolyvár Bölcsőde

Budakeszi Város Önkormányzata tavaly pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett VEKOP-6.1.1- 15 „Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra. A pályázat témája a Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával tör-

ténő bővítése volt. Idén szeptemberben
született meg a miniszteri döntés: nyertesként hirdették ki pályázatunkat, és
csaknem bruttó 177 millió forint vis�sza nem térítendő támogatást kaptunk.
Az önkormányzatnak önerőt nem kell
biztosítania.
Az utóbbi években egyre nagyobb
igény mutatkozott a három év alatti
gyermekek ellátása iránt. A demográfiai növekedés miatt a Mosolyvár Bölcsőde jelenlegi kapacitása hosszú távon
nem lesz elegendő arra, hogy befogadja
a gyermekeket, ezért vált szükségessé
a bővítés. A megnyert pályázatnak köszönhetően az önkormányzat további
48 kisgyermek elhelyezését tudja biztosítani, továbbá 48 család számára adhat lehetőséget arra, hogy az édesanyák
visszatérhessenek a munka világába.
A bővítéssel 15 új munkahelyet is
teremt az önkormányzat. A fejlesztés eredményeként a budakeszi kisgyermekek korszerű környezetben nevelkedhetnek, a bölcsőde által nyújtott
szolgáltatások színvonala emelkedik.
Önkormányzatunk gyermekbarát
politikája abban is megnyilvánul, hogy
folyamatosan korszerűsítjük a gyer-

mekintézményeket. Költségvetésünk
jelentős hányadát fordítjuk arra, hogy
gyermekeink igényes környezetben,
színvonalas ellátásban, oktatásban részesüljenek. Hamarosan pályázatot
nyújtunk be a Szivárvány Ó voda korszerűsítésére is.
 Sebestyén László projektmenedzser

Épül az új SZIA
A munkaterület átadásával 2017. augusztus 31-én megkezdődött a budakeszi Árpád fejedelem téren az általános iskola építése. Az beruházás során az első ütemben egy 11 tantermes iskola épül, tornateremmel és külső sportpályával.
Szeptember első hetében a kivitelező előkészítette a mun-

katerületet az építési területet körbekerítésével. Az előkészítést követően az épület sarokpontjainak kitűzésével a
föld-, valamint a tornaterem alapsíkjának kialakításával az
alapozási munkák is elkezdődhettek.
A szeptember 18-i héten már egyre inkább kirajzolódtak az épületrészek kontúrjai. A tornaterem alapjánál, és a pillérek helyén
a betonozást előkészítő vasalás folyt.
Szeptember utolsó napjaiban a betonozás is megkezdődött. Az iskolaépület
alapkőletételi ünnepségét 2017. október 4-én tartották.
Városunk egyik legnagyobb beruházása joggal foglalkoztatja a lakosságot, sokan sokféle kérdéssel fordulnak
az önkormányzathoz. Ennek érdekében a lakosok folyamatos tájékoztatása
céljából az önkormányzat létrehozott
egy Facebook oldalt Budakeszi Árpád
fejedelem téri általános iskola néven,
ahol az érdeklődők nyomon tudják követni az iskola építésének fázisait.

Városi hírek
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Átalakul 
az orvosi
rendelő
Városunknak fontos egészségügyi intézménye az orvosi rendelő, amely az
elkövetkező hónapokban kívül-belül
megújul.
A rendelő épülete Európai uniós támogatással megvalósuló energetikai
felújítás során új homlokzati műanyag
nyílászárókat, homlokzati hőszigetelést
és tető-hőszigetelést kap, új tetőfedéssel. Ezzel párhuzamosan jelentős épületgépészeti és épületvillamossági átépítésen is átesik, emellett az északi
rész tetőformája is megváltozik, elősegítve a vízelvezetés hatékonyabb műszaki megoldását. A tető új lécbetétes
fémlemez fedést kap.
Az átalakítás során a rendelő bejárata az északkeleti homlokzatra kerül át,

a régi bejárat helyén kerékpártároló létesül. A felnőtt háziorvosi rendelő belső
tere a válaszfal-áthelyezések eredményeként jobban igazodik a felhasználók
igényeihez: összesen 9 rendelőt alakítanak ki, egy közös többfunkciós egészségügyi helyiséggel együtt.
A közös váróból nyílik a férfi, a női
és a mozgáskorlátozottak igényeihez
kialakított WC, valamint a személyzeti WC, takarítószer-tárolóval. Itt lesz az
éjszakai és a 24 órás ügyelet számára

rendelő-helyiség, és szociális blokk nővér-, sofőr-, és orvosi pihenővel. A védőnői és gyermekorvosi rendelő részben várandós anyukáknak külön szoba is lesz.
Az eddigi szabad lépcső helyett kényelmes és jól használható rámpa épül
babakocsi-tárolóval együtt.
Az átalakítás során az épület egységes arculatot kap, a polgármesteri hivatallal azonos színű homlokzati vékonyvakolattal készül el.

Megújul Mezei Mária háza
Hosszú ideje megoldásra várt a leromlott állagú Mezei Mária ház felújítása,
melyre idén februárban az önkormányzat 10 millió Ft-ot különített el és a BVV
Kft-t bízta meg a kivitelezéssel.
Első lépésként építész, illetve szakági tervezőket bíztunk meg a tervek elkészítésével, majd a nyár folyamán elköltöztettük a művésznő hagyatékát.

A BVV Kft. munkatársai szeptember
19-én kezdték el az épület belső megújítását: kialakítják a szellőző vakolatot
és lábazatot, kifestik a falakat, illetve
felújítják a hajópadlót és a nyílászárókat.
Ezzel párhuzamosan árajánlatokat
kértünk be az egyes szakfeladatok kivitelezésére és a legkedvezőbb aján-

latot adó vállalkozásokkal októberben
megkötjük a szerződést.
Az egyik legfontosabb feladat, hogy
megszüntessük az épület beázását,
megoldjuk a csapadékvíz megfelelő elvezetését. Elengedhetetlen a tető felújítása, így sor kerül a lécezet teljes
cseréjére, illetve a faszerkezet megerősítésére is.
A két legnagyobb költséggel járó,
viszont szükségszerű feladat a gépészet, illetve az áramellátás felújítása.
Elvégezzük a villamoshálózat teljes
cseréjét, az épület fűtését elektromos
kazánnal biztosítjuk és kicseréljük
a radiátorokat is. Ha a keretek engedik, úgy a kaputól az épület bejáratáig
akadálymentes rámpát építünk ki, valamint a belső lépcső megszüntetésével egy külső, akadálymentesített lejárót létesítünk az alsó és felső szint
között.
Várhatóan a 2017. év végén fejezzük
be a munkálatokat és gondoskodunk a
hagyaték visszaszállításáról. Az állagmegóvó felújítással hamarosan újra látogathatóvá válik a művésznő egykori
háza.
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Az olvasó kérdezi...

Hogy készül a város ellátásért
felelős BVV Kft. a télre?

Válaszol Bozsik Ádám, a BVV Kft. városüzemeltetésért felelős ügyvezetője.
A téli időszakban a BVV Kft. Budakeszin
a hóeltakarítást és síkosságmentesítést
főleg gépi erővel végzi. Erre jelenleg
három jármű áll rendelkezésre, amelyek először a nagy forgalmú, majd a

kisebb forgalmú utakon is biztosítják a
tisztítást. A géppel nem tisztítható felületeken kézi erővel végezzük a közterületek megtisztítását, amelyek elsősorban az intézmények területei, a
buszmegállók, járdák, lépcsők és egyéb
gyalogosforgalmú területek. Az ingatlanok előtti járdaszakasz tisztítása,
síkosságmentesítése természetesen továbbra is az ingatlantulajdonosok feladata. 17 fő áll 24 órás készenlétben november 15. és március 15. között, amely
lehetővé teszi, hogy az észleléstől számított 1 órán belül a meghatározott
terület tisztítása megkezdődjön. Két
fő ügyeleti vezető van, aki értesíti az
ügyeletben lévő kollégákat. A Kft. a
képviselő-testület határozata alapján
végzi a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatait az utak szolgáltatási

Változás a budörsi és a
budakeszi rendőrségen
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2017.
augusztus 1-jétől Dr.
Pál Adrián alezredest
bízta meg a Budaörsi
Rendőrkapitányság vezetésével.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
áthelyezte Pintér Lajos
rendőr alezredest, aki
2016. október 16-a óta
vezette a Budakeszi Braczkó Gábor
Rendőrőrsöt és 2017.
szeptember 16. napjával ismét Braczkó
Gábor rendőr őrnagyot bízta meg az
őrsparancsnoki feladatok ellátásával.
Braczkó Gábor rendőr őrnagy 2013.
január 1-jétől dolgozik a Budaörsi
Rendőrkapitányság állományában, azóta a Budakeszi Rendőrőrs megbízott,
2014-től kinevezett vezetője volt 2016
első félévéig. Áthelyezéssel a Budaörsi
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, Dr. Pál Adrián budaörsi kapitányságvezető megbízásáig megbízott

rendőrkapitány
volt.
Braczkó Gábor rendőr őrnagy katonai és
rendőri felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
Ő rsparancsnokként kiváló együttműködést
alakított ki és tartott
fenn az önkormányzattal, a Budakeszi Polgárőrséggel, a Védelmi
Centrummal, közterület-felügyelettel és a város intézményeivel.
Munkájában rátermett, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, szakmai tudása és vezetői képessége kiváló.
A Budakeszi Rendőrőrs parancsnokaként mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is a legmegfelelőbben szolgálja városunk közbiztonságának fenntartását.
Megbízásához ezúton is gratulálunk,
jó egészséget, munkájához sok sikert és
szép eredményeket kívánunk!

osztályokba való sorolásával. A megfelelő és gyors intézkedés érdekében az
idei évtől ezen időszakban külső vállalkozót vonunk be a feladatok ellátásába.
A BVV Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosság igényeinek és
biztonságának szem előtt tartásával hatékonyabban végezze a hóeltakarítási
és síkosság-mentesítési feladatait.

INFÓ
A BVV Kft. elérhetősége útügyek ben: 06/23-451-305
A Budakeszi Védelmi Centrum
24 órán át hívható száma:
06/20-626-2092

Közbiztonsági
felhívás
Felhívjuk az idősek figyelmét
arra, hogy újra próbálkoznak
magukat telefontársaságok alkalmazottainak kiadó telefonálók azzal a trükkel, hogy nyereményjátékon nyertek több tízezer forintos összeget.
Legyen gyanús, ha hirtelen nagyobb összeget kínálnak önöknek, amiért viszonzást várnak!
Ne hagyja magát becsapni, ne
legyen áldozat!
Ha mégis baj történik, hívja
az ingyenes rendőrségi segély hívó telefonszámokat:

107, 112
Budaörsi Rendőrkapitányság

Közös út,
közös jövő
Budakeszi Város Önkormányzata idén is pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Európai Mobilitási Hét és Autómentes
Nap megvalósítására, melyre 346.031 Ft támogatást nyert. Így szeptember 22-én ismét megtartottuk a Szomszédünnepet, az autómentes
nap jegyében.
Számos Budakeszi lakos a rendezvényt választotta kikapcsolódásának
helyszínéül. Lezártuk a Kossuth utcát
a művelődési központ új parkolójáig,
hogy a gyalogosok, családok, kerékpárosok, rolleresek vehessék birtokba
egy délután erejéig az utcát. Idén már
a központ melletti közösségi téren terítettek asztalt a szomszédünnepre a
nyugdíjas klub mindig szolgálatkész
önkéntesei. Az Európai Mobilitási
Hét és az Autómentes Nap szemléletformáló, tudásélmény alapú vetélkedőknek és játékoknak adott teret. Az
óvodásokat, általános iskolásokat és
a gimnazistákat több állomásos mobilitási vetélkedő várta, de vállalkozó
kedvű felnőttek is kipróbálhatták magukat versenyen kívül. A nagyobbak
kerékpáros KRESZ-tesztet tölthettek
ki az ABC autósiskola standjánál, az
óvodások KRESZ-tábla felismerésből
„vizsgáztak”.
A Nagy Gáspár Városi Könyvtár az
egészséges életmóddal, ésszerű közlekedéssel kapcsolatosan kérdezte a
nagyobb gyermekeket, míg a kisebbeket felismerős játékkal várták. Természetesen az ügyességi verseny sem
maradhatott el, a Nagy Sándor József

Gimnázium
testnevelő tanárai váltó roller versennyel,
a Budakeszi
Bölcsődék lábbal hajtó motoros versenynyel várták az
érdeklődőket. Aki esetleg nem kapott
kedvet a vetélkedő állomásaihoz, bőven talált magának elfoglaltságot: kirakodóvásár, bolhapiac, játszóházak,
„terülj-terülj asztalkám” délutáni piknik színesítették a programot.
A rendezvény keretében a polgármester asszony ajándékcsomaggal köszöntötte Budakeszi legﬁatalabb és
legidősebb lakóját. A legﬁatalabb a
szeptember 6-án született Harasztosi
Zoltán, míg a legidősebb Szentiványi
György, aki márciusban ünnepelte 99.
születésnapját. Jó egészséget kívánunk
nekik!
A rendezvény zárásaként egy különleges és látványos BMX bemutatót
láthattak az érdeklődők.
Támogatók: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, ABC Autósiskola, BioTech
USA, Zoli zöldséges, Mountain-Béka

Kerékpárbolt és Szerviz, Decathlon,
Budakeszi Vadaspark.


EURÓPAI KAMPÁNY
Az Európai Mobilitási Hét Európa
legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre
népszerűbb
Magyarországon,
2016-ban már több mint 200 település vett részt a programokban,
amivel Magyarország - közel ötven ország versenyében - a harmadik helyen végzett. A kampány
egy összeurópai kezdeményezés
része, az idei rendezvény az alábbi kampányszöveggel indult útjára: „Az emberiség mindig is a
megosztás útján fejlődött. Miért
is lenne ez ma másként? Túlzsúfolt városainkban, ahol alig van
parkolóhely, és egyre növekszik
a környezetszennyezés, már nem
sok értelme van autót vásárolni.
A megoldás a közös közlekedés,
mely az innovatív alkalmazások
segítségével már igen egyszerű:
tömegközlekedés, autók közös
használata és kerékpározás.
Legyen Ön is része ennek az új
trendnek!”
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Budakeszin 1865-ben jelentek meg
az első omnibuszok, majd 1900 körül
az első autók, melyek akkoriban nagy
csodálatot váltottak ki az emberekből.
Mára ez megváltozott, sőt, a visszájára fordult. A zsúfolt főváros és a közlekedésében terhelt agglomeráció megnehezíti az itt élők mindennapjait. Budakeszi közlekedéséről sokaknak a
reggeli csúcsforgalom, a dugóban történő araszolás jut az eszébe. Az agglomeráció és a motorizáció fejlődése
folyamatosan növelte városunk forgalmát - elsősorban a Fő utcán áthaladó gépkocsik számát. A Fő utca és a
betorkolló utak forgalma azonban már
nem csak a reggeli órákban okoz torlódásokat és ezzel együtt bosszúságot
a közlekedőknek.
Bár a forgalom mértéke és útjaink
szűk keresztmetszete behatárolja a
megoldási lehetőségeket, önkormányzatunk egy nemrégiben készített tanulmány tanácsára a forgalomirányító
jelzőlámpák kedvezőbb hangolásával
próbál javítani a helyzeten. Mivel városunk főútjainak kezelője – a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. – nem kíván áldozni a lámpák áthangolására, a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat kért be tervezői árajánlatokat.
Amennyiben a tervezők véleménye
alapján a hangolással, esetleg a forgalomirányító rendszer korszerűsítésével
egy ésszerű mértékű befektetést követően érezhető, kimutatható javulás várható, az önkormányzat megrendeli az
erre vonatkozó fejlesztést. Az önkormányzat szakértők segítségével keresi
a jelenlegi állapot javításának további
lehetőségeit is. Az elmúlt időben több
tanulmány is készült a Budakeszi Fő
utca – Budapest Budakeszi út buszsáv
létesítésére, elkerülő út építésére, kötöttpályás kapcsolat létrehozására Budakeszi és Kelenföld között.
Az új irányok és trendek megtalálása, a közös közlekedés, az alternatív
módok is segíthetnek nemcsak a közlekedési nehézségek, hanem a környezetszennyezés csökkentésében is.
Budakeszin is egyre többen döntenek
úgy, hogy elektromos illetve hibrid
gépjárművet vásárolnak. Az E-MOBI
Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás alapján egy-egy elektromos töltőoszlop kiépítése várható a közeljövőben. A terveink szerint a posta melletti
parkolóban, valamint a Dózsa György
téren is létesül majd töltőoszlop. A közlekedéshez a „tiszta” közlekedési mó-

dok is hozzátartoznak, úgy, mint a kerékpározás. A kormányzat régóta dolgozik azon, hogy megteremtse a lehetőséget a kerékpárutak folyamatos építésére, a közösségi
és az elővárosi közlekedés ösztönzésére.

A Pilisi Parkerdő Zrt. a kerékpárosoknak létrehozta a Pilisbike hálózatot, mely erdei utakon
átfogja az egész Pilisi hegységet. Egy pályázat
keretében most készülünk ehhez a hálózathoz
belterületen is csatlakozni. A piktogrammal
jelzett utakon kerékpárral juthatunk el Telkibe, Nagykovácsiba, Budapestre. Természetesen ez nem helyettesíti egy szilárd burkolatú
kerékpárút létrehozását a Zsámbéki-medencében. Tekintettel arra, hogy ez nem csak egy
település érdeke, ezért a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás polgármestereivel már
tárgyaltunk a korábban készített kerékpárút
hálózat tervének felülvizsgálatáról. Ennek a
komplex problémának a megoldása nemcsak
a mi önkormányzatunkon múlik, szükség van
együtt gondolkodásra, együttműködésre a
kormányzattal, a környező és a fővárosi kerületek önkormányzataival is.
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Környezetvédelem
teles a keletkezett veszély elhárításáról
gondoskodni, a szennyezést eltávolítani. Gondoljunk az ebből eredő fokozott
balesetveszélyre!
 A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett közterületen
hulladékot, szennyező vagy egészségre
ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad. Építési hulladék lerakása a város egész területén szintén tilos.

Avar- és kerti hulladékégetés
Az ősz beköszöntével minden évben
probléma az avar és a kerti hulladék
égetéséből eredő légszennyezés, ami
a szomszédok közötti konﬂiktus forrása is lehet. A képviselő-testület szintén önkormányzati rendeletben szabályozta ennek a tevékenységnek a szabályait.
Avarnak és kerti hulladéknak minősül az ingatlanok (ide értve a közterületeket is) tisztán tartása, ápolása,
gondozása, egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb,

Ügyeljünk tiszta környezetünkre
Az elmúlt időszak csapadékos és meleg időjárása kedvezett a növények
elburjánzásának, ezért tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hogyan szabályozza ebben a tárgykörben az ingatlanok tulajdonosainak teendőit, kötelezettségeit.
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési (telepítési) távolságról szóló 11/2011.
(III. 24) számú önkormányzati rendelet
6.§ (1) bekezdése az alábbi alap-kötelezettség elvégzését írja elő. „A város
területén lévő ingatlanok tulajdonosai,
használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól, elvadult bokortól, cserjétől megtisztítani,
valamint az ingatlan utcafronti részét
esztétikus állapotban tartani.”
Ezen kívül a tulajdonosok kötelesek
gondoskodni:
 az ingatlan tisztán tartásáról;
 a rendszeres rovar-és rágcsálóirtásról;
 az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöld
sáv is van, az útszegélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti

nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán
tartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról. A tél közeledtével külön felhívom
szíves figyelmüket arra, hogy az ezen
a szakaszon történt csúszásos balesetekből eredő károkért az ingatlan tulajdonosának kell helytállnia!
Az árkok tisztításából származó földet a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. - az ingatlan tulajdonossal egyeztetett időpontban – ingyenesen elszállítja. Az intézmények,
szórakozóhelyek,
vendéglátó-ipari
egységek, üzlethelyiségek és más elárusító-helyek előtti járdaszakasz tisztán tartása a bérlő, illetve az üzemeltető kötelessége.
 A közterületek, sportolás céljára
szolgáló területek bármilyen anyaggal
történő beszennyezése tilos!
 Aki a közutat beszennyezte, kö-

TISZTELT LAKOSOK!
Az eddig ismertetettek a jogi szabályozás száraz tényei. A rendelet
által kilátásba helyezett szankció önmagában nem oldja meg
környezetünk rendezettebbé tételét, a mindnyájunk által igényelt
gondozott, élhetővárost. Kérem,
hogy Budakeszi tisztasága, közösségi tereink és a magán ingatlanjaink állapota legyen közös
ügyünk, szívügyünk! Hány alkalommal halljuk ismerőseinket akár
a szomszédos országokban tett
külföldi útjaik után a települések,
illetve az azokon túli területek
rendezettségéről áradozni!
Gondolkodjunk el azon, hogy ezt
mi is megteremthetjük, csak egy
kis odafigyelés szükséges.
Mindannyian felelősséggel tar tozunk környezetünk állapotáért,
tegyünk érte!

szár levél, kaszálék, nyesedék és egyéb
növényi maradvány. A keletkező avart
és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad csak
égetni! Az égetést végző személy legyen fokozott ﬁgyelemmel a tűzoltás
szükséges feltételeinek biztosítására:
égetést szélcsendes időben, csakis kellően száraz avar esetén végezzünk!
Talán sokan nem is gondolnák, hogy
tiltott az égetés közterületen, szociális,
valamint nevelési és oktatási intézmé-

TeSzedd!
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, melynek keretében idén immár hetedik alkalommal valósult meg a
közösségi hulladékgyűjtés. A szemétgyűjtési akció keretében
szerte az országban „nagytakarítottak” a TeSzedd! önkéntesei. Budakeszi Város Önkormányzata minden évben részt
vesz a programban. Hála a lelkes önkénteseknek – akiknek
most itt is szeretnénk megköszönni a munkáját - közel száz
zsáknyi illegálisan lerakott hulladék gyűlt össze a környező
zöldterületekről. Reméljük, hogy jövőre még többen, egyénileg és önkéntes csoportokban is csatlakoznak a TeSzedd! akcióhoz, hogy városunk még tisztább legyen.
Nagy szeretettel várjuk a ﬁatalokat is, hiszen ez közösségi
szolgálat, amihez rövid tájékoztatóval próbálunk segíteni:
Az érintett diákok a kötelező ötven órából öt óra közösségi
szolgálatot teljesíthetnek a TeSzedd!-en való részvétellel. Ez
egy óra a felkészítésen, három óra ténylegesen végzett szemétgyűjtésben és egy óra akció utáni értékelésen való részvételt jelent. Ezen kívül lehetőség van előzetesen - legfeljebb
három órában - részt venni a szemetes helyek felkutatásában,
azaz a TeSzedd! helyszíneinek kiválasztásában. A közösségi szolgálat szervezője minden esetben az a középfokú tanintézmény, ahol a diák tanul, így ott dől el, melyik diáknak
hány óra (öt vagy nyolc) közösségi szolgálat teljesítésére biztosítanak lehetőséget. A közösségi szolgálathoz kapcsolódó
adminisztráció az iskola feladata.
A tiszta, rendezett, szép környezet közös érték. Vállaljuk
fel a példamutatást, és közösen tegyünk környezetünk tisztaságáért.
Egyed Emma, BVV Kft.
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nyek 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt. Kérem, hogy az égetés végén a helyszínt alaposan vizsgálják át, győződjenek meg arról, hogy
a tűz elhamvadt, továbbá gondoskodjanak a keletkezett parázs locsolásáról
vagy földréteggel történő befedéséről.
A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól felmentés nem adható!
Az avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.).
Az égetés minden évben tavasszal
március 1. és május 31. között, ősszel
szeptember 1. és november 30. között
megengedett, kizárólag pénteken 8-21
óra, szombaton 8-12 óra között - az ünnepnapok kivételével – lehetséges!
Az előírások betartását az önkormányzat, illetve a Budakörnyéki Közterület-felügyelet ellenőrzi. A rendelet szabályainak megszegése esetén
150.000,- forintig terjedő közigazgatási
bírság, vagy 50.000,- forintig terjedő
helyszíni bírság szabható ki.

Veszélyes hulladék gyűjtés
az Erdész téren
Budakeszi Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan veszélyes hulladék gyűjtést szervez, melyet a helyben
közszolgáltatást folytató Depónia Nonprofit Kft. végez. A
gyűjtésben kizárólag a Kft. ügyfelei vehetnek részt, ezért
a hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekket és a lakcímkártyát a helyszínen be kell mutatni.
A gyűjtés időpontja
2017. október 7., szombat 9-12 óráig
Helyszíne
Erdész tér (Pátyi úti fatelep parkolója)
A gyűjtés során az alábbi veszélyes hulladékokat
veszik át
 festékek, festékes, olajos göngyölegek, hígítók, fáradt
olaj
 tv, monitor, hűtő, elektronikai hulladék (egészben!)
 szárazelem, akkumulátor
A gyűjtés során NEM veszik át
 növényvédőszerek, gyógyszerek (átvevők: gazdaboltok
és patikák)
 fénycső(átvevőhely: nagyáruházak)
 étolaj (átvevőhely: üzemanyagtöltőállomások)
 autógumi (gumicsere esetén a szervizben átveszik)
 építési/bontási hulladék
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Egészség

Városi hírek

Tájházak szakmai találkozója
Fontos szakmai rendezvény házigazdája volt szeptember 8-án a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és
Tájház. Itt rendezték a Német Nemzetiségi Tájházak és a Közép-Magyarországi Tájházak közös találkozóját.
A tájházi gyűjtemény és bemutatásának formái címet viselő szakmai konferencia a Tarkabarka-Kunterbunt Óvodában zajlott. Budakeszi város részéről
dr. Győri Ottilia polgármester, a Magyarországi Német Tájházak Szakmai
Központjának nevében Jaszmann Gabriella, a Közép-Magyarországi régió
képviseletében pedig Bajnóczy-Kovács
Edina köszöntötte az egybegyűlteket.
Ezután az óvoda nagycsoportosai német dalokból összeállított rövid műsort adtak elő.
Dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség
elnöke, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese arról beszélt, hogyan juthatunk el
egy tájházi gyűjteménytől a hiteles és
a látogatókat megszólító kiállításig.
Bednárik János, a budakeszi tájház

megbízott néprajzosa mutatta be a felhasználó szemével a MúzeumDigitár
nevű online nyilvántartó és publikációs rendszerben rejlő lehetőségeket.
A fahéjas sváb fánk, kávé és házi bodzaszörp mellett volt idő a kötetlen beszélgetésre is, Svigruháné Jászkovics
Anna óvodavezető pedig körbevezette
az érdeklődőket a Budakeszi Város Német Önkormányzata által fenntartott
intézményben. A konferencia második
félidejében Erőss Dóra, a szentendrei
Skanzen restaurátora tartott előadást
a tájházi gyűjtemények és épületek állagmegóvásának kérdéseiről, végül pedig Nádas Anna, a budakeszi tájház
vezetője mutatta be a múzeumpeda-

gógiai tevékenységet, illetve, hogy az
a szűkös tér ellenére milyen élénk közösségi élet színhelye.
Az előadások utáni kérdések és hozzászólások élénk eszmecserét indítottak el, ami a Pizza Portán elköltött ebéd
közben folytatódott, és új lendületet kapott, mikor a résztvevők beléptek a tájházba. A gyűjtemény mellett sok szó
esett finanszírozási kérdésekről és a
budakeszi ház rekonstrukciós tervéről, amihez a Kubinyi-pályázaton a napokban elnyert kétmillió forintos támogatás adja meg a kezdő lökést. De
nemcsak a házigazdák, hanem a vendégek is sokat meséltek tapasztalataikról, gondjaikról.
Bednárik János

EMLÉKTÁBLA BUDAKESZI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORAI TISZTELETÉRE
A Reformáció 500. és a magyar református egyház fennállásának 450. évében a
budakeszi gyülekezet lelkipásztorai tiszteletére állított emléktáblát a Kálvin-terem falára Pál apostol zsidókhoz írott levelének intése alapján: „Ne feledkezzetek
meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek! A tábla megemlékezik négy
lelkipásztorról, akik a török hódoltság idején, 1629-1652 között a kereszténység
megmaradását szolgálták: Szelei János, Pörödi Fodor Pál, Nagy-Idai György, Tatai
András. Emléket állít a 2. világháború idejétől újra gyülekezetet és templomot építő lelkészeknek: Tunyogi Csapó András (1943–1944), Dr. Nagy Gyula (1945–1947),
Fónagy Zoltán (1947–1962), Merétey Sándor (1962-2006), Boros Péter (2006–tól).
Az emléktábla a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány kuratóriuma
és a presbitérium kezdeményezésére, a Reformáció Emlékbizottság és a Budakeszi Város Önkormányzatának pénzügyi támogatásával, Schall Nándor kőfaragó
munkájával és Istenünk kegyelméből valósult meg. Ünnepélyes avatása szeptember 24-én volt.
Egyedül Istené a dicsőség!

A Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány kuratóriuma

Fotó: Pék Lajos

Előzzük meg 
a kanyarót!
Hazánkban 1969-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltásokat, így a 47
éven aluli lakosság döntő többsége legalább egy kanyaró elleni oltásban részesült. A hosszú távra szóló védettség
kialakítása érdekében 1989-től már
két dózisú morbilli-mumpsz-rubeola
(MMR) kombinált oltóanyagot adtak
be.
Az egyiket 15 hónapos, a másodikat
11 éves korban kapják meg a gyermekek. Iskolai kampányoltás keretében
részesülnek újraoltásban, ugyancsak
MMR vakcinával.
Az 1969 után, de 1989 előtt születettek között előfordulhat, hogy valaki
csak egy oltásban részesült, náluk az
immunitás szintje az évek múlásával
csökkenni kezdhet. Ilyen esetekben
sajnos előfordulhat, hogy oltás ellenére
fertőz a kanyaró.
A kanyaró súlyos, fertőző betegség,
amelynek kezdetben influenzaszerű
tünetei vannak: torokfájás, köhögés,
magas láz. Már a lappangási idő utolsó
fázisában, még a tipikus kiütések előtt
is fertőzhet a beteg.
A kanyaró szempontjából leginkább
veszélyeztetettek a 15 hónaposnál fiatalabb, még védőoltásban nem részesült, illetve a betegséget át nem vészelt,
oltatlan személyek.
Veszélyeztetettek továbbá az immunhiányos betegek, valamint az
egészségügyi dolgozók, akik Romániából érkező, potenciálisan kanyarós betegeket látnak el.
Azoknak, akik a kanyaró-fertőzés
kockázatnak vannak kitéve, haladéktalanul meg kell bizonyosodniuk arról,
hogy két MMR oltásban részesültek-e.
Ha valaki influenza-szerű tüneteket
észlel magán, és kiütések jelennek meg
a fejen, arcon, azonnal vegye fel a kapcsolatot a háziorvosával. Fontos, hogy
előzetesen telefonon egyeztessenek
időpontot, hogy a vizsgálat során a beteg másokat ne fertőzhessen meg például a váróteremben.
Az aktuális védettség nagyon jól közelíthető szerológiai (a vérszérum, és
más testnedvek tudományos mérése)
vizsgálattal. Ennek előnye, hogy csak
egy rutin vérvétel kell hozzá. Előzzük
meg a betegséget!

Védőnői Szolgálat
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A torkunkban élő
veszedelem
Időben történő orvosi
beavatkozással a
betegnek jó esélye van
a teljes gyógyulásra

A meningococcus fertőzéssel az 1 éves
kor alatti csecsemők a leginkább veszélyeztetettek, őket az 1-4 év közötti kisgyermek korosztály követi.
A csecsemők fejletlen immunrendszerük miatt a többi korosztályhoz viszonyítva kiemelt rizikó csoportba tartoznak. Egész pontosan a felnőtteknél
közel huszonhatszor nagyobb eséllyel
kaphatják el a fertőzést, tehát a csecsemők huszonhatszor nagyobb veszélynek vannak kitéve a meningococcus
B fertőzésnek mint a többi korosztály!
Ezen a korcsoporton belül hat hónapos
kor alatt van a legtöbb fertőzés, „Ezért
már két hónapos csecsemők esetében
javasolt a védőoltás beadása.” – mondta dr. Kulcsár Andrea infektológus, védőoltási szaktanácsadó.
A meningococcus baktériumnak
több típusa van, Magyarországon a B
és a C szerocsoport fordul elő leggyakrabban. A laboratóriumilag igazolt esetek 73,3%-áért a meningococcus B volt
felelős. A baktériumot az egészséges
populáció mintegy 10%-a tünetmentesen hordozza a torokflórájában. Bizonyos esetekben a baktérium áttöri a
garatnyálkahártya természetes védőrétegét, és a véráramba hatolva rendkívül gyorsan elárasztja a szervezetet,
így nemcsak az agyhártyán okoz gen�nyes gyulladást, de a véráram fertőzését, szepszist előidézve a szervekben

szöveti bevérzésekhez, elhalásokhoz,
ún. sok-szervi elégtelenséghez, és nem
egyszer feltartóztathatatlanul tragikus
kimenethez vezet. A kórkép progres�sziójára jellemző, hogy a legelső, általában jellegtelen tünetek (magas láz, fejfájás, hányás, végtagfájdalmak, később
bőrvérzések) fellépése és a halál beállta
között gyakran nem telik el 24 óra. Minél hamarabb, minél gyorsabban, minél erősebb védelmet kell kialakítani.
Az első így készült vakcina, a
Bexsero, már több európai országban,
így többek között az Egyesült Királyságban is forgalomban van.
Jelentősen megnőtt idén az igény
a meningococcus B vakcina Bexsero
iránt. Hangsúlyozni kell, hogy egyetlen védőoltás sem képes 100%-os védettséget garantálni, azonban Magyarországon még nem kezeltek olyan beteget gennyes agyhártyagyulladással,
aki előzetesen védőoltásban részesült.
A gyors diagnózis a beteg életét
mentheti meg, a késlekedés pedig tragikus következménnyel járhat! Időben történő orvosi beavatkozással a
betegnek jó esélye van a teljes gyógyulásra. Azonban minden tízedik eset
a szakszerű ellátás ellenére is halálos
kimenetelű, éppen ezért van különösen nagy jelentősége a megelőzésnek,
amelynek egyetlen lehetséges eszköze
a védőoltás.
Védőnői Szolgálat
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Aktuális

olvasói kérdőív

HÍRmondó
Budakeszi

Kedves Olvasónk!

Miről olvasna szívesen az újságban?

Kérjük, segítse az önkormányzat és a szerkesztő bizottság munkáját az alábbi kérdőív kitöltésével! A választ beküldők között egy
10 000 Ft értékű csemegekosarat sorsolunk ki.

(Kérjük karikázza be, többet is jelölhet.)

1. Tájékoztató, közérdekű információk

Neme

Férfi

3. Az ön élethelyzetét érintő döntési lehetőségek

Életkora

……………………………

Melyik utcában lakik?

……………………………

(Kérjük, a megfelelőt karikázza be.)

(Nem kötelező a válaszadás)

Nő

2. Társadalmi események

4. Intézmények működése

6. Önkormányzat működése, ügyfélszolgálat, önkormányzat „arcai”
7. Képviselői beszámolók

Megkapja–e havonta a Budakeszi Hírmondót?
IGEN

5. Közszolgáltatások helyzete

8. Kulturális, művészeti, egészségügyi, érdekes tartalom

NEM

Szívesen olvassa-e az önkormányzati újság nyomtatott vál-

9. Egyéb:………………………………………………… ………

tozatát?

……………………………………………………………. ……
IGEN

…………………………………………………………… ……

NEM

Felkeresi-e a Budakeszi Hírmondó on-line változatát?
(www.hirmondo.budakeszi.hu)

IGEN

NEM

Tudja-e, hogy az önkormányzatnak van elektronikus hírlevele?
IGEN

NEM

Szívesen feliratkozna a hírlevélre?

A kitöltött kérdőívet 2017. október 30-ig kérjük eljuttatni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára, vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179. A borítékra írják rá: Kérdőív), illetve scannelve a
tajti.eniko@budakeszi.hu emailcímre. A kérdőív a www.hirmondo.
budakeszi.hu oldalon is kitölthető.
Amennyiben részt kíván venni a sorsoláson, kérjük, adja meg nevét
és telefonszámát:
…………………………………………………………… ……

IGEN

NEM

Ha igen, kérem adja meg emailcímét:
………………………………………………

A sorsolást 2017. november 15-én tartjuk a polgármesteri hivatalban.
Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket!

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Horthy Miklós Társaság alelnöke, a Budakörnyéki
Székelykör tiszteletbeli elnöke, a Történelmi Vitézi Rend tengerész csoportjának
székkapitánya a Magyar Tengerész Egyesület vezetőségi tagja, vitéz Kovács György
Antal 2017. szeptember 2-án, - életének 74.
évében- hálával és belenyugvással adta
vissza földi életét Teremtőjének. Égi vizekre távozásával egy őszinte, becsületes,
feddhetetlen bajtársat és jó barátot veszítettünk el.
Utolsó üzenete végső igazságként számunkra a következő:
„Vigyázzatok egymásra, ne veszekedjetek és becsüljétek meg a földön
eltöltött kevés időt!”
Végső búcsúztatására 2017. szeptember 18-án került sor.
Szívünkben emléke örökké élni fog!
Budakörnyéki Székelykör

Csapjuk be
a jácintot!
Szeretem az őszi színeket, a megsárgult
faleveleket, a „kis kertészi” teendőket.
Ne szomorodjuk, hiszen ilyenkor nagyon sok teendőnk van, hogy tavasszal
újra, teljes pompájában gyönyörködhessünk a kertünkben.
Mielőtt nekilátunk munkálatoknak,
tegyünk kitérőt kedvenc kertészetünkbe
és merítsünk ihletet, gyönyörködjünk a
szebbnél-szebb növényekben, virágokban. Válogathatunk a virághagymák
közül is: krókuszokat, tulipánokat, jácintokat vásárolhatunk. Vigyünk haza
marhatrágyát is, hogy tápanyaggal töltsük fel a talajt növényeink számára.
Fontos, hogy a kertünket a munkálatok előtt „takarítsuk ki”, mentesítsük a
gyomnövényektől, a lehullott falevelektől, a sérült, beteg, száraz ágaktól. Erre
azért van szükség, hogy a kártevők ne
telepedjenek meg, és ne teleljenek át az
avarban. Az összegyűjtött hulladékot
komposztáljuk.
Szép, tiszta kertben megtervezhetjük, hova dugdossuk el a virághagymáinkat, hová ültessük el a megvásárolt
dísznövényeket, gyümölcsfákat. A vásárlás alkalmával, mindig kérjük ki a
kertészeti dolgozók tanácsát!
Gyümölcsfa választásánál jól gondoljuk meg, milyen fajtát szeretnénk
(alma, körte, barack, stb.). Beszéljünk
szomszédunkkal, náluk milyen fajta található, így cseresznye, körte, szilvafák
kiválasztása során nagy esélyünk van

arra, hogy porzó fa is van a közelünkben.
A fa választásánál konténerest és szabad
gyökérzettel rendelkezőt is választhatunk. A
konténeres előneveltet én jobban szeretem,
mert a gyökérzete már szépen
kifejlett. Ültetésénél minimum
80 cm átmérőjű
vagy nagyobb
gödröt ássunk,
locsoljuk
be,
hagyjuk, míg a
víz beszívódik.
Trágyázzuk, 10
centi földréteget
rakjunk rá, majd
tömörítsük. Állítsuk bele a fát,
locsoljuk be alaposan, tegyünk rá földet, majd alaposan
tapossuk meg. Ne felejtsük el kikarózni,
hogy a fejlődő gyökérzetben és a fa törzsében a szél ne tegyen kárt. Metsszük
vissza, de ha még nem vagyunk biztos
kezű kertészek, akkor a kertészetben
kérjük meg a szakembert, hogy szak-

Tűzifa a rászorulóknak
Önkormányzatunk idén ismét biztosít tűzifát a rászorulóknak, melyet
 alacsony jövedelműek,
 kisnyugdíjasok,
 nagycsaládosok,
 gyermeküket egyedül nevelők
igényelhetnek.
Az igényléshez szükséges nyomtatvány elérhető a HÍD Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központban (Budakeszi, Főu.
103.) és a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (Budakeszi, Főu.179.) .
Az igényléshez kérjük, csatolják az egy
háztartásban élők jövedelmének igazolását,

és telefonos elérhetőségüket is.
Az igénylés határideje
2017. november 3., péntek 12 óra.
A határidő után leadott kérelmeket már
nem tudjuk befogadni, ezért kérjük, hogy
határidőn belül adják le igénylésüket és ér tesítsék azokat, akiknek szintén szükségük
lehet támogatásra.
További információ kérhetőa HÍD Szociá lis és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
telefonszámain: 06 (23) 451-147, 06 (20)
294-52- 63.
Budakeszi Város Önkormányzata

Fotó: Fischer Anna

szerűen metssze vissza és a sebfelületet
kezelje le.
A fiatal, fagyra érzékeny növényeinket november elején-közepén, ahogy az
időjárás megkívánja, télisítsük: karózzuk körbe, fóliával, vagy raschel hálóval
tekerjük körbe úgy, hogy a teteje nyitva
maradjon, majd szalmával töltsük fel.
Fiatal fáink tövébe is tegyünk szalmát,
így megvédhetjük a gyökérzetet.
Leanderjeinket mínusz 10 fokig kint
hagyhatjuk a kertben, így a kártevők
biztosan elpusztulnak, nem telelnek át.
Kicsitvisszatérveavirághagymákhoz:
ha a jácintot választottuk, akkor télen a
szobában is gyönyörködhetünk benne. Rakjuk a hagymákat 2-3 hétre a hűtőbe, így becsapjuk a növényt és azt hiszi, tél van. Ezt követően ültessük cserépbe, laza, homokos, vízáteresztő talajba úgy, hogy a hagymák a földből kilátszódjanak. Ha szerencsénk van, éppen Karácsonykor gyönyörködhetünk
a virágzásában.
Remélem, minden kertészkedést kedvelőnek hasznos tippeket adtam az őszi
munkálatokhoz!
Hegedűs Szilvia
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Kultúra

História

Nagy Sándor József nyomában
Nekünk, budakeszieknek nem egyszerűen történelmi lecke
Nagy Sándor József honvédtábornok élete és halála. A helyiek fülében ez a név már az előtt ismerősen cseng, hogy
a történelmi leckét megtanulnák az 1848/49-es szabadságharcról, és jó diákként, jó hazafiként bebifláznák az aradi
mártírok névsorát. Itt, Budakeszin, sok dolog emlékeztet a
korabeli eseményekre és magára Nagy Sándor Józsefre. Végigsétálhatunk a Nagy Sándor József utcán vagy megállhatunk a Fő utca egyik kis sváb házán található emléktábla
előtt, amelybe nagy betűkkel van bevésve a neve. De számunkra mégis az a legfontosabb, hogy iskolánk, az egykori
Budakeszi Gimnázium 1989 óta az ő nevét viseli.
A névfelvétellel kapcsolatos kutatómunka fontos része
volt, hogy „kinyomozzuk”, hogyan írta a nevét a tábornok.
Többféle írásmóddal találkozhatunk. Szülőházán csak így
szerepel: Nagy Sándor – külön írva, ami azt a benyomást
keltheti, hogy a Sándor keresztnév volt. Ezt egyértelműen
cáfolja, hogy a nővérét Nagy Sándor Johannának hívták.
Korabeli levelekben, katonai jelentésekben, egyéb hivatalos
iratokban Nagy Sándor, NagySándor József, (egybeírva, de
nagy S-sel) Nagysándor József és Nagy Sándor József változatban is szerepel. Mi a saját kézírását vettük alapul, az
utóbbi írásmódot választottuk, külön írva a kéttagú vezetéknevet.
Névadónk a 13 aradi vértanú egyike volt, a „polgártábornok”, aki a civil életben sosem viselt egyenruhát. Talán kevesen tudják róla, hogy katolikus, nemesi családból származott, Nagyvárad szülötte volt. Az ő élettörténetét kutatva
jutottunk el a nagy múltú bihari iskolavárosba, ahol nem-

Októberi könyvajánló
SPECK ISTVÁN

A Sziklai-ügy: Budakeszi,
1956

Szeretett drága angyali jóságú Emmám!
Nem találok szavakat rá – hogy elmondjam, milyen végtelen örömöt szereztek szeretetteljes, vigasztaló soraid. – Mert most, hogy leszámoltam végképp a világgal, fájdalmasan ugyan – de nyugodtan
nézek szembe – sorsom jövendő alakulásával és mindazzal, ami még
történhetik velem – immár elvesztettem minden reményem – mindent elvesztettem, csak irántad való végtelen, határtalan szeretetemet nem – ez a legmélyebb, legszentebb érzés, amit valaha éreztem,
és ez el fog kísérni a sírba ...
gondolj rám szeretettel és együttérzéssel, mint ahogy én is mindig, az élet utolsó percéig szüntelenül szeretlek , és imádlak. – Isten
legszentebb, legszebb áldása rád – légy boldog, ezért imádkozik lelke mélyéből imádó
				
Pepid
(Részlet menyasszonyának, Schmidt Emmának írott leveléből)

csak névadónk nyomaira bukkantunk rá, de az Ady Endre Líceumra is, amely azóta a testvériskolánk. Tőlük sok segítséget kapunk névadónk emlékének méltó ápolásához.
A fiatal Nagy Sándor József hamar elkerült szülővárosából. Katonai pályára lépett, sorra szerezte érdemeit a császári hadseregben, és szépen emelkedett a ranglétrán
mindaddig, amíg súlyos betegsége egészen fiatalon nyugállományba nem kényszerítette. Egy ideig visszavonult a katonai élettől, de a haza hívó szavára újra egyenruhát és kardot öltött, és immár a honvédsereg tisztjeként végigharcolta
a szabadságharcot; előléptetések, érdemrendek, kitüntetések jelezték a sikereit. Előbb a délvidéken küzdött, aztán ott
volt a dicsőséges tavaszi hadjárat majd összes csatájában.
A legnagyobb hőstettét akkor hajtotta végre, amikor 1849
májusában, Buda visszavívásakor az ő csapata tört be elsőként a Várba. Ezt megelőzően itt Budakeszin tartottak haditanácsot, itt dolgozták ki a támadás tervét. Ezt idézi a már
említett emléktábla, amelyet a hálás utókor állított. A szabadságharc végnapjaiban is hősiesen kivette a részét a küzdelmekből. Egyenlőtlen erőviszonyok mellett vesztett csatát - maroknyi csapata élén - a hatalmas orosz hadsereggel
szemben, Debrecennél.
A világosi fegyverletétel után az aradi várbörtönbe zárták. A császári vészbíróság felségsértés és hazaárulás vádjával kötél általi halálra ítélte. Kegyelmi kérvényét elutasították. Utolsó napjaiban családjával és gyóntatópapjával folyatott levelezése jelentette számára a külvilággal való kapcsolatot. Kivégzésére október 6-án hajnali 6 órakor került
sor az aradi várudvaron. A bakó ötödikként szólította. Utolsó szavai ezek voltak: „Hodie mihi, cras tibi (Ma nekem,
holnap neked). Éljen a haza!” Földi maradványai Aradon
egy kriptában nyugszanak, amely fölött egy obeliszk áll a
mártírok emlékére.
A vértanúság a kivégzett tábornokoknak hatalmas erkölcsi fölényt adott bíráikkal, hóhéraikkal szemben. Ez nemzetünknek azóta is a hitet, a reményt jelenti, és minden új
nemzedéknek példát mutat emberségből, becsületből és hazaszeretetből.
Mácsár Melinda (Nagy Sándor József Gimnázium)
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A budakeszi történész tisztázni kívánta, mi is történt
valójában 1956. október
26-án Sziklai Sándor házában. Könyve megjelenéséig
ugyanis
ellentmondásos
adatok maradtak fenn arról, hogy ki is volt valójában Sziklai Sándor ezredes.
„Hős” volt-e, ahogyan a hivatalos kommunista történetírás jegyezte, vagy egyszerűen gyilkos. Ezen a
szomorú őszi napon ugyanis ő sebesítette meg Márity Lászlót, lelőtte saját apósát, Kiss Lajost, végül öngyilkos lett. Akit
érdekelnek az ’56-os budakeszi események, ebből a könyvből megtudhatja, mi vezetett idáig. Kik és miért keresték fel
a Fő u. 12. számú házat, Sziklai otthonát?

CSICS GYULA

Magyar forradalom 1956 : Napló
A szerző 1956-ban tizenkét éves volt, és mint gyakran megesik a kiskamaszokkal, ő is naplót vezetett. Ez az írás azért
különleges, mert nyomon követhetjük benne a forradalom

napjait a budapesti Corvin-negyed környékén. Csics a közelben lakott, és mindent feljegyzett, amit a rádióból, az újságból, a felnőttek beszédéből lényegesnek tartott. Saját készítésű térképekkel, beragasztott szórólapokkal tette élővé a
naplót. Az író 30 évig az íróasztala fiókjában „titkosította”
emlékeit, egyrészt, mert nem akarta szüleit, ismerőseit bajba keverni, másrészt nem gondolta, hogy ez más számára is
érdekes lehet. Márpedig az, olvassuk el!

KOVÁCS ISTVÁN

A gyermekkor tündöklete
A szerző önéletrajzi regényében egy félárva kisfiú szemével és gondolataival láttatja az
ötvenes évek első felének magyarországi világát az 1956os forradalomig. Számunkra
azért különösen fontos ez a
mű, mert a helyszíne Budakeszi, és a helyi események elevenednek meg lapjain. A kötet 1998-ban Év könyve díjas
lett. Az 1956-os forradalom 50.
évfordulójára látott újra napvilágot, s Budakeszi srácok címen készült belőle film Erdőss Pál rendezésében. 2016-ban
zenés színmű is készült, melynek ősbemutatója Budakeszin
volt.

Nagy Gáspár
és 1956
A budakeszi könyvtár névadója, városunk díszpolgára 2017 januárjában
szobrot kapott a Fő téri parkban.
Nagy Gáspár egy Vas megyei kis faluban, Bérbaltaváron született 1949-ben.
Gyermekkorának két meghatározó élményköre a paraszti élet és a kereszténység volt, de már kisgyerekként találkozott 1956 élményével is. A forradalom
leverése idején náluk is megszálltak a
Nyugatra menekülő forradalmár diákok, tőlük hallotta először a forradalom
valóságos történetét. 1958 júniusában
látta, hogy édesapja és nagybátyja megsiratta a kivégzett miniszterelnököt.
Nagy Gáspár 1985 márciusáig dolgozott írószövetségi titkárként. Ekkor kellett távoznia a Nagy Imréről az Új Forrás 1984/5-ös számában megjelentetett
Öröknyár: elmúltam 9 éves című verse
miatt, melyben Nagy Imre tisztességes

Öröknyár: elmúltam 9 éves
a sír
NIncs sehol
a sír		
a gyilkosok
a test 			
se ITT
NIncs sehol
a test			
se OTT
a csont		
a gyilkosok
NIncs sehol
a csont
		
(p. s.)
egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!

(1983)
eltemetéséért és gyilkosainak néven nevezéséért emelt szót. 1986 júniusában
pedig a Tiszatáj szerkesztőségét váltották le A Fiú naplójából című verse miatt. Ez a műve tiltakozás a forradalom
elárulása ellen, amiben felmondta az értelmiség és a hatalom 1956 után kötött
kompromisszumát. Az alább olvasha-

tó Öröknyár című versben nem nyomdahiba miatt íródtak nagybetűvel, hanem Nagy Imrére utalnak. Szintén egyértelmű utalás, hogy a költő 1949-ben
született, és 1958 nyarán, Nagy Imre kivégzésekor volt 9 éves.
 Ádám Éva, Nagy Gáspár Városi
Könyvtár (forrás: www.nagygaspar.hu)
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Önkormányzati hírek

Városi hírek

A közbiztonság közös ügyünk,
nem pénz, odafigyelés kérdése
2017. szeptember 12-én a közbiztonsági
egyeztető fórumon a város 5 évre elfogadott közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját tárgyalta meg az önkormányzat Budakeszi területén szolgálatot teljesítő közbiztonsági és rendvédelmi szervezetek vezetőivel és szakembereivel.
Célja, hogy egy összehangolt
bűnmegelőzési tevékenység bontakozzon ki, melyek alapján az állampolgárokkal kialakított kapcsolatrendszer folyamatos, szoros
és hatékony együttműködést eredményezzen.
Idézet a közbiztonsági koncepció „feladatköréből” címszavakban:
l a városi közterületek rendje,
felügyelete,
l mezőőri szolgálat,
l fiatalkorúak segítése, fiatalkori bűnözés csökkentése, a
droghasználat és kábítószer-bűnözés kezelése, megelőzése,
l a családon belüli erőszak
megelőzése, megtörtént esetek
megfelelő kezelése,
l az idős egyedül élők fokozott
védelme, biztonságuk növelése,
l az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés,
l közterület-felügyelet szerepe,
l 24 órás városi ügyelet, orvosi
ügyelet működtetése,
l HÍD Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat, jelzőrendszer,
gyámügyi feladatok ellátása, szociális támogatás,
l betörések, lopások, közlekedési
balesetek, bűnügyi helyzetek elemzése,
l katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos megelőzési feladatok,
l a város polgármesterének és képviselő-testületének feladatköre: vagyonvédelem, közbiztonsági beszámolók értékelése, feladatok végrehajtása és felügyelete.
Összefoglalva: a közbiztonsági
egyeztető fórumon kiemelt figyelmet
fordítottunk a gyermekekkel és idősekkel kapcsolatos feladatokra, az ugrás-

szerűen megnövekedett átmenő forgalom helyzetére, a közterület-felügyelet
munkájára. Ohr Alajos alpolgármester
tájékoztatást adott a közeljövőben várható fejlesztésekről (lámpa átprogramozásról), amelyek a Fő utcán való átkelés biztonságát is növelni fogják.
Elhangzott, hogy Budakeszi közleke-

dési helyzetének változása, az elkerülő
út megépítése kormányzati beruházás
nélkül lehetetlen. Örömmel értesültünk, hogy október elsejével a Német
Nemzetiségi Óvodában, a biztonság
érdekében elektronikus (ujjlenyomatos,
mágneskártyás) beléptető rendszer fog
működni. A felmerült kéréseket az illetékeseknek továbbítjuk. A fórumon elhangzott kérdésekre választ kaptunk,
a szóban és írásban is jelzett biztonsági
korlát igényt továbbítottuk a BVV Kftnek (Vásárhelyi Pál utca–Temető utca).
Fokozott hatósági ellenőrzésre számíthatnak a közterületen italozók, a randalírozók, és a szemetelők. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a város belterületi útjain a gyorshajtókat. Az ön-

kormányzat felülvizsgálja a térfigyelő
kamera-rendszer működését, üzemeltetését, fejlesztésének lehetőségét.
A beérkezett szakvélemény és árajánlatok alapján a jövő évi költségvetésbe
tervezi ennek összegét a közbiztonság
fenntartása érdekében. A rendőrség kiemelten jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal, a polgárőrséggel, a 24
órás városi ügyelettel, olykor észre
sem vesszük, milyen erőfeszítéseket, összehangolt intézkedéseket,
hatékony együttműködést kíván a
közbiztonság védelme.
Köszönet jár mindazoknak,
akiknek szívügye a közbiztonság
fenntartása:
l a Budakörnyéki Közterületfelügyeletnek a szükséges, de olykor népszerűtlen feladatok végrehajtásáért,
l az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a gyors segítségnyújtásért a
közelmúltban történt erdőtűz kapcsán,
l a Figye-Lő Őr Kft-nek a Családi Nap fesztivál biztosításáért, a
24 órás ügyelet megbízható, precíz
működtetésért,
l a helyi polgárőrségnek és a
rendőrségnek a biztonságos iskola,- és óvodakezdés segítéséért,
l dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
elnök asszonynak, valamint a
Budakörnyéki
Önkormányzati
Társulásnak, amiért jelentős adománnyal támogatták a rendőrséget: a
közelmúltban egy rendszámfelismerő
mobil kamerával, valamint az augusztusi Családi Nap Fesztiválon átadott új
rendőrségi terepjáró gépjárművel.
A közbiztonság, az életminőség javítása közös ügyünk. Sok esetben ez nem
pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés kérdése. A lakóhelyi környezet
tisztasága, biztonsága, mindenkori állapota, jelentősen befolyásolja mindennapi életünket, nagymértékben meghatározza városunkban a beruházási
szándékot, a turisztikai látogatottságot.
Közösen tegyünk érte!
Somlóvári Józsefné önkormányzati
képviselő, közbiztonsági
és közellátási tanácsnok
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Képviselő-testületi határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 31-én tartott ülésén a következő, lakosságot kiemelten érintő
döntéseket hozta.
280/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
A képviselő-testület tudomásul vette az Érdi Tankerületi Központ tájékoztatását, mely szerint a Széchenyi István Általános Iskola
intézményvezetői feladatainak ellátásával Palkovics László államtitkár
Bódi Zsuzsanna Mártát bízta meg
öt évre.
285/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Árajánlatokat kért be a Dózsa
György téri parkoló terveztetésére,
- a csapadékvíz-elvezetés figyelembe vételével - az alábbi cégektől:
l Útvonal Mérnöki és Szolgáltató
Kft. (2500 Esztergom, Sugár út 11.)
l ROADLOG Útépítési, Mérnöki
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2089
Telki, Szajkó utca 29/b.)
l THEATERV Mérnök és Oktatási
Kft. (2040 Budaörs, Nefelejcs utca
14, I. em. 4.)
Felkérte a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.
287/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Visszavonta a 278/2017. (VIII. 14.)
Kt. határozatának melléklete szerinti pályázatot az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére vonatkozóan és az igazgatói beosztás
ellátására szóló megbízásra új pályázati kiírást jelentetett meg.
289/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
A területi védőnői munkakör betöltésére pályázatot írt ki.
293/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Elfogadta a tanuszoda helyszínéül

a Budakeszi 2415. helyrajzi számú
ingatlant (Budakeszi sporttelep) és
együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Sportközpontokkal.
294/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Pályázatot írt ki a budakeszi térfigyelő kamerarendszer felülvizsgálatára, valamint üzemeltetésére
és felkérte a polgármesteri hivatalt,
hogy készítse elő a pályázat kiírásához szükséges dokumentációt.
298/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Elfogadta a Mezei Mária Ház
Callmeyer László építész által készített állagmegóvó tervét.
299/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Felkérte a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat Budakeszi város új
honlapjának kialakítása, valamint
az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében, melyre bruttó
800 000 Ft keretösszeget biztosított
és felhatalmazta a polgármestert,
hogy a legkedvezőbb árajánlatot
adóval ügyvédi ellenjegyzés mellett
a megbízási szerződést aláírja.
301/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
A Budakeszi Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította és a Gyertyaláng Kegyeleti

Szolgálat Temetkezési Kft-vel kegyeleti közszolgáltatási szerződést
kötött 2027. szeptember 10. napjáig. Felhatalmazta a polgármestert
a szerződés részletes kidolgozására
és az előkészítő bizottság tagjaival
való egyeztetést követően, ügyvédi ellenjegyzés mellett annak aláírására. Felkérte Somlóvári Józsefné
közellátási és közbiztonsági tanácsnokot, hogy kapcsolattartóként képviselje az önkormányzat érdekeit a
Kft-nél.
302/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Támogatta a Széchenyi István Általános Iskola tetőszerkezetének javítását közös teherviseléssel az Érdi
Tankerületi Központtal, melynek
összköltségkerete bruttó 21.082.000
Ft, ebből az önkormányzat terhe
bruttó 10.541.000 Ft, az összköltség
50 %-a.
306/2017. (VIII. 31.) Kt. határozat
Megbízta az EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t
(adószám: 12817535213, cégjegyzékszám: 13 09 090744, székhely: 2132
Göd, Regős utca 20.) a Budakeszi
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. térítésmentes átfogó felülvizsgálatával, átvilágításával.

 Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535710, honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-710  Szerkesztő bizottság:
dr. Szauter Anikó felelős szerkesztő, Ádám Éva, Péter-Szabó Kinga; e-mail: szauter.aniko@bu2017 augusztus-szeptember
dakeszi.hu  Hirdetésfelvétel: +36(23)535-710/114; +36(30)630-8597  Lapzárta: minden hónap 15-én  Nyomdai munkák: Paletta Press Kft., 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 19., tel.: +36(23)451-959  Megjelenik 6500 példányban  ISSN
1586-2704  Fotók: Nagy Bertalan  A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és az abban közölt adatok helyességéért. Hirdetéseket nem őrzünk meg és nem adunk vissza. A hirdető a megjelenéskor kijelenti, hogy hirdetésének tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe és jogszabályokba. Amennyiben ettől
eltér, vállalja ennek következményeit.

HÍRmondó
Budakeszi

www.hirmondo.budakeszi.hu
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PÁLYÁZAT

2017 októberi programok
a Generációk Házában

Budakeszi Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Budakeszi Város Önkormányzata által működtetett Védőnői Szolgálat

TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pest megye, 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Budakeszi VII. körzetében területi védőnői, továbbá a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumban iskolavédőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) albérleti
támogatás vonatkozásában, a Képviselő-testület egyedi rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
l Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2. § szerint egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél,
l Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
l B kategóriás jogosítvány,
l Büntetlen előélet,

l Magyar állampolgárság,
l 4 hónapos próbaidő vállalása.
l Cselekvőképesség,
l Egészségi, pszichológiai alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
l Védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
l Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.
l Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata.
l Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul
l Motivációs levél.
l Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó beleegyezik-e
a pályázata nyilvános képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásába
l Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik
l Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
(teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenes
Tamásné csoportvezető nyújt, a 06/30/2020-970 - es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Magyar-Boros Andrea részére a magyar.andrea@
budakeszi.hu E-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelően pályázatot
benyújtók közül Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete választja ki a nyertes pályázót. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budakeszi Város honlapja - 2017. szeptember 5.
Budakeszi Hírmondó online - 2017. szeptember 5.

Mindszent hava – Őszhó-Magvető hava
10. kedd
10.00 Nevető délelőtt- vicces
jeleneteket nézünk
15.00 Kreatív alkotó kör Szakácsi Éva vezetésével
19.00 Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (1000 Ft/alkalom)
11. szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Menedék
12. csütörtök
  8.30 Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (500 Ft/alkalom)
10.00 Kerámia foglalkozás
Arany Betty kerámikus vezetésével (500 Ft/alkalom)
13.00 Kapaszkodó Klub
16.00 Olajfestés Szakácsi Évával (2000 Ft/alkalom)
13. péntek
10.00 Szókirakó és társai

16. hétfő
  8.00 Jóga
10.00 Szentendrei Kirándulás
17. kedd
10.00 Rejtvényfejtő délelőtt
19.00 Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (1000 Ft/alkalom)
18. szerda
10.00 Torna
11.00 Jogi kalandozások §
15.00 Filmklub: Amelie csodálatos élete (vígjáték)
19. csütörtök
8.30 Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (500 Ft/alkalom)
11.00 Könnyített torna Biczók
Zsófival
13.00 Túrázzunk könnyedén:
Szabadtéri kirándulás
16.00 Olajfestés Szakácsi Évával (2000 Ft/alkalom)

20. péntek
10.00 Torna
14.30 Szüreti Batyus bál klubtagjaink részére
24. kedd
10.00 Játékos délelőtt
15.00 Kreatív alkotó kör Szakácsi Éva vezetésével
19.00 Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (1000 Ft/alkalom)
25. szerda
10.00 Torna
13.30 Irodalmi Klub: Karinthy
Frigyes, Garay Zsuzsanna
15.00 Filmklub: Egy kutya négy
élete (amerikai családi film)
26. csütörtök
  8.30 Jóga Ganz-Khoder Hadizsával (500 Ft/alkalom)
10.00 Kerámia foglalkozás
Arany Betty kerámikus vezetésével (1000 Ft/alkalom)
13.00 Kapaszkodó Klub
16.00 Olajfestés Szakácsi Éva
vezetésével (2000 Ft/alkalom)
30. hétfő
8.00 Jóga
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10.00 Jeles napok: Kalendárium kvíz
11.00 Híres festők: Raffaello
11.30 Ili meséi
13.30 Varróklub Szilvivel és
Edittel
31. kedd
10.00 Nevető délelőtt: vicces
jeleneteket nézünk
15.00 Művészetterápia Havasi
Viktória vezetésével
Minden programunk ingyenes, kivéve: buszos kirándulás, olajfestés, jóga hadizsa,
bórkóstolás. Térítés ellenében
igénybevehető szolgáltatásaink: fodrász, pedikűr, svédmasszázs (bejelentkezés szükséges).
A változás jogát fenntartjuk!
További információ: 23/451-279
2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
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Új Spor t Centrum nyílt Budakeszin,
a Tiefenweg u. 12 . sz . alat t!
A TFWG12 2017 szeptemberében nyitotta meg kapuit
csaknem 450 négyzetméteren.
Nálunk kipróbálhatod a TRX teljes testsúllyal való edzésformát, az állóképesség fejlesztő Spinning-et, a Hot
Iron-t, ahol kiadhatod a felesleges gőzt, a jógát, amin
keresztül jobban megismerheted magad, a Pilatest,
ami által az egész tested teljes harmóniába kerül.
A TFWG 12 teremben minden egyes óra az egyéni képességek figyelembevételével zajlik, így
nem kell attól tartanod, hogy egy csoportos órán nem
kapsz elég figyelmet.
Ha szeretnél jó alakot, mentális egészséget, kiegyensúlyozottságot, vagy csak kiadnád a felgyülemlett feszültséget, nálunk a helyed! Képzett szakembereink és edzőink
minden kérdésedre választ adnak és segítenek, hogy elérd
azt, amit szeretnél.

Várunk szeretet tel mindenkit!
Weboldalunk, ahol be is jelentkezhetsz: www.tfwg12.hu  Telefonszámunk: +36 (30) 971-5217

A jó közérzet titka
Plusz egy óra gyógytorna szépkorúaknak az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Herczeg Ágnes gyógytornász újabb csoportot indít, hogy jó közérzetet teremthessen a férfiaknak is. Önkormányzatunk az Idősügyi Tanács javaslatára szervezte meg és támogatja a
gyógytornát a nyugdíjasok részére. Az első két alkalmat térítésmentesen vehetik igénybe az érdeklődők.
Jelenleg csak nők járnak a tornára, de a férfiak is bekapcsolódhatnak a mozgásprogramba. Ajánlható annak, akinek hát, derék és egyéb fájdalmai vannak, de
nem tudja, hogyan kezdjen a megoldáshoz, vagy, aki
szeretné megelőzni a mozgásszervi problémákat. Szeretettel várnak
minden érdeklődőt csütörtökönként, 1011 óra között
a művelődési
központba. A
térítési díj a jelentkezők számától függ –
minél többen
lesznek, annál
kevesebb.
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