
Idősbarát Önkormányzat díjat kapott a város

Vigasság Szent Mihály napján

Bemutatkozik a Mezei Mária Egyesület 

Búcsú Áfra Sándortól
Lerakták az általános iskola alapkövét

BudakesziHÍRmondó
www.hirmondo.budakeszi.hu XXV. évfolyam 2017. november

Fo
tó

: B
ud

ak
es

zi
 V

ad
as

pa
rk

/S
ur

án
yi

 L
in

daBuda
    &
Keszi
Örökbefogadtuk



� 3Hirdetés� 2

Polgármesteri köszöntő

Megújult a Budakeszi Hírmondó Facebook oldala! Iratkozzon fel a Budakeszi Hírmondó hírlevelére is! 

Létrehoztuk az önkormányzati újság új facebook oldalát a Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala néven,  
ahol naprakészen információkkal várjuk az érdeklődőket.

Megújítottuk a Budakeszi Hírmondó hírlevelét is, amennyiben szívesen feliratkozna, a hirmondo.budakeszi.hu 
oldalon teheti meg vagy jelezze igényét a szauter.aniko@budakeszi.hu email címen.

A polgármesteri félfogadáson, levélben, 
interneten és a közösségi médiában sokan 
megkeresnek a Budakörnyéki Közterület-
felügyelet munkájával kapcsolatban. A ti-
zenkét tagú Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás által fenntartott intézmény mun-
katársainak az intézkedései sok esetben nem 
váltják ki a lakosok megelégedését, akik el-
várják az önkormányzattól, hogy a közte-
rületeken biztosítsa a rendet, a szabályozott 
közlekedést és segítse a közbiztonság fenn-
tartását is. 

Ezeknek az elvárásoknak szerettünk vol-
na megfelelni, amikor 2014-ben létrehoztuk 
ezt a költségvetési intézményt. A szervezet 
lakosságot érintő intézkedései többnyire fi-
gyelemfelhívásban, figyelmeztetésben és 
bírságok kirovásában jelentkeznek, amik 
természetesen nem népszerűek. Sok pana-
szos felveti az aránytalan mértékű bírságo-
kat és azt, hogy a „közteresek” vadásznak 
a szabályszegőkre, a minél nagyobb pénz-
bevétel érdekében. 

Ismert mondás, miszerint az érték a 
mérték. Úgy hiszem, hogy az önkormány-
zat részéről ebben az esetben is a körülte-
kintő eljárás, a türelem és a segítő szán-
dék változtathat a kialakult helyzeten és a 
közterület-felügyelet munkájának a meg-
ítélésén. Arra kértem a felügyelet vezetőjét, 
hogy a jövőben nagyobb odafigyeléssel és 
empátiával végezzék munkájukat és dön-

téseik meghozatalakor vegyenek figyelembe 
minden körülményt. 

Mit tudnának tenni a lakosok Budakeszi 
közterületeinek rendezettsége érdekében? 
Talán megoldás lehet a nagyobb tudatosság 
és odafigyelés a közlekedési helyzetekre, a 
szabályokra, a forgalomra, és a közösségi 
együttélés szabályaira. Ennek érdekében 
a következő lapszámban indítunk egy ro-
vatot, melyben a különböző szabálysértési 
helyzetekről adunk tájékoztatást annak ér-
dekében, hogy segítsük a gépjárművezető-
ket a jogszabályi előírások betartásában. A 
leggyakrabban előforduló szabálysértési, 
szabályszegési cselekmények – melyekre a 
legtöbb panasz érkezik és a legtöbb bírságo-
lást eredményezi – az alábbi közlekedési jel-
zőtáblák figyelmen kívül hagyásából követ-
keznek: a behajtás tilalma, a várakozni tilos, 
a megállni tilos, a járdán; a mozgáskorlá-
tozott; valamint időtartamos parkolást jelző 
táblák, és a zöldterületen való parkolás. 

A szabálysértési törvény szerint a hely-
színi bírság összege ötezertől ötvenezer fo-
rintig terjedhet. Azonban jogszabály meg-
határozza azt is, hogy bizonyos közlekedési 
kihágások – például az ismertetett leggyak-
rabban előforduló szabályszegések - elköve-
tése esetén fix összegű helyszíni bírságot 
kell kiszabnia a közterület-felügyelőnek, 
amikor mérlegelési, méltányossági lehető-
ség nincs. A különböző szabályokról rész-
leteiben a Budakörnyéki Közterület-fel-
ügyelet közeljövőben beinduló weboldalán 
olvashatnak. 

Mit tehet az önkormányzat, hogy segítse 
elkerülni ezeket a helyzeteket? Tény, hogy 
egyre több autó van az utakon, már szin-
te minden család rendelkezik gépjárművel, 
sőt, sok esetben kettővel is. Budakeszin ke-
vés a parkolóhely, azonban célunk, hogy 
növeljük a számukat. Ezen területek ki-
alakításánál figyelembe vesszük, hogy jól 
megközelíthetőek legyenek, rendelkezze-
nek tömegközlekedési kapcsolattal és köny-
nyen elérhetővé váljanak a környéken mű-
ködő egyéb infrastrukturális szolgáltatások 
is. Tavaly év végén a művelődési központ 
mögötti területen 37 szilárd burkolatú par-

kolóhelyet épített az önkormányzat. 2018 
tavaszán a Patak utca és Akácfa utca által 
határolt területen, a Budakeszi árok mel-
lett 42 állásos P+R parkolót tervezünk pá-
lyázati forrásból. A jövő év első felében az 
orvosi rendelő felújításával párhuzamosan 
az épület mögött 12 parkolóhelyet létesí-
tünk. Szintén pályázati forrásból 2018. év 
első félévében felújítjuk a Fő utca szerviz-
útjának útburkolatát, ahol kerékpáros út-
vonalat jelölünk ki és 48, a szervizúttal pár-
huzamos parkolóhelyet építünk. Mindezek 
mellett a Dózsa György tér környékének 
parkolási gondjait is enyhíteni szeretné az 
önkormányzat. Tervezzük a jelenlegi busz-
végállomás melletti murvás parkoló felújí-
tását, melyet szilárd burkolattal látnánk el. 
Az Árpád fejedelem téri iskolaépítéssel pár-
huzamosan 32 parkolót építünk a Márity 
László utca melletti területen. Bízunk ben-
ne, hogy a rendszeres tájékoztatás, a szabá-
lyok részletes megismertetése, a kölcsönös 
odafigyelés és az együttműködés a jövőben 
jobb kapcsolatot eredményez a lakosság, a 
közterület-felügyelet és az önkormányzat 
között. 

Érték�a�mérték

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, Fő utca 108.)
Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát  

és a helyi szervezetek képviselőit!
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
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Pályázati�
segítség�
a�tájház�
felújítására
A múltunk, a hagyományaink mindig 
is elengedhetetlenül fontosak voltak 
ahhoz, hogy eligazodjunk az életben, 
és általuk meghatározzuk önmagun-
kat. Múltunk mindig is része volt je-
lenünknek, így jövőnknek is. Az ön-
kormányzat ezt a meggyőződést szem 
előtt tartva kereste a lehetőségét a bu-
dakesziek hagyományait, tárgyi kul-
turális örökségét őrző Budakeszi Hely-
történeti Gyűjtemény és Tájház épü-
letének felújítására. Az Emberi Erő-
források Minisztériuma által kiírt 
„Muzeális intézmények szakmai tá-
mogatása” elnevezésű pályázaton si-
kert értünk el, és kétmillió forintot 
nyertünk a tájház infrastrukturális fej-

lesztésének első ütemére. A pályázati 
anyag összeállításához az épület hasz-
nálója, Budakeszi Város Német Önkor-
mányzata nyújtott segítséget. A tájház 
teljes felújítása több mint 11 000 000 Ft-
ot igényel, ennek első ütemében a most 
megnyert támogatási összegből - a né-
met önkormányzat javaslatát figyelem-
be véve - a homlokzati nyílászárók cse-
réje és a homlokzat átalakítása valósul 
meg 2018-ban. 

A későbbiekben tervezzük még a 
vízelvezetés, csatornázás felújítását, a 

gázkonvektorok cseréjét, a kerítés re-
konstrukcióját és a konyha padlóbur-
kolatának cseréjét is. 

Az önkormányzat eddig és a jövő-
ben is folyamatosan figyelemmel kíséri 
azokat a pályázati lehetőségeket, me-
lyek biztosítják az épület felújításának 
további lépéseit annak érdekében, hogy 
méltó infrastrukturális feltételeket biz-
tosítson kulturális örökségünk bemu-
tatására és évről-évre több látogatót fo-
gadhasson. 
 Sebestyén László projektmenedzser

Iskolát�építeni�nem�
más,�mint�jövőt�építeni

Az az időszak, amit a gyermekek ne-
velésére fordítunk, legyünk szülők, böl-
csődei, óvodai nevelők, pedagógusok, 
sokszorosan megtérül az életükben: a 
jövőjüket alapozzuk meg vele. Éppen 
ezért fontos városunk önkormányzatá-
nak, hogy ehhez a felemelő, és a gyer-
mekek egész jövőjére ható hivatáshoz 
megfelelő infrastrukturális feltételeket 
biztosítson. Budakeszi egyetlen általá-
nos iskolájának úgynevezett Forfa épü-
lettömbje elavult, nem teszi lehetővé a 
megfelelő szintű oktatási-nevelési te-
vékenységet. Az önkormányzat 2013-tól 
több kormányzati szervvel, valamint 

személlyel vette fel a kapcsolatot a Forfa 
épület kiváltása, illetve az iskola bő-
vítése érdekében, melynek eredménye-
képpen a kormány 2015-ben döntött ar-
ról, hogy Budakeszin új iskolaépület lé-
tesülhet. Az önkormányzat a következő 
év februárjában írta alá az együttmű-
ködési megállapodást a Nemzeti Sport-
központokkal (NSK), a beruházás épít-
tetőjével. Az Árpád fejedelem téren két 
ütemben 16 tantermes iskolát és a szab-
ványtól eltérő méretű tornatermet ter-
veztetett az NSK. 

Az első ütem építése augusztus 31-én 
kezdődött meg: 11 tanterem, 2 előadóte-
rem, tornaterem, könyvtár, étkező, aula 
és kiszolgáló helyiségek épülnek fel 
3614 négyzetméter hasznos alapterüle-
ten. A csaknem másfél milliárdos kor-
mányzati beruházáshoz Budakeszi Vá-
ros Önkormányzata 234 millió Ft-tal já-

rult hozzá, melyből az eredeti tervekhez 
képest egy plusz tanterem, nagyobb tor-
naterem és pedagógiai szolgálat is épül. 
Az iskola előtti területrész - parkolók, 
zöldfelület, járda, közművesítés -  kiala-
kítását is az önkormányzat vállalta. 

A II. ütemben 5 tanterem, 2 csoport-
szoba és 2 nyelvi szaktanterem valósul 
meg összesen 748 négyzetméter hasz-
nos alapterülettel, melyhez Magyaror-
szág Kormányának támogatását kér-
tük. Az ünnepségen dr. Maruzsa Zol-
tán és dr. Simon Attila István helyettes 
államtitkárok, Csenger Zalán Zsolt or-
szággyűlési képviselő, Kovács Norbert, 
az NSK főigazgatója, valamint a kör-
nyező települések polgármesterei vet-
tek részt. Az ünnepi műsort a Széchenyi 
István Általános Iskola diákjai adták. 

Az iskola átadása 2018. október 31-i 
határidővel várható. 

Az alapkő szertartásos elhelyezé-
sét már a kora ókori Mezopotámi-
ában alkalmazták az építkezések-
nél. Az új épületek – elsősorban 
a templomok, paloták és egyéb 
szakrális építmények esetén – az 
építkezés megkezdése előtt szer-
tartás keretében alapkövet he-
lyeztek el. A feliratok kezdetben 
fogadalmi felajánlásokra vonat-
koztak az építkezés sikeres be-
fejezése esetére és tartalmazták 
azt is, hogy kinek szentelték az 
építményt. Később a feliratok az 
épület védelmét voltak hivatottak 
ellátni, illetve az épületet építtető 
személy érdemeit sorolták.

ALAPKŐ

A Budakeszi Széchenyi István Ál-
talános Iskola új épületének alap-
kőletételét október 4-én tartották ün-
nepélyes keretek között. 

   Alapító: Budakeszi Város Önkormányzata, 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Tel.: +36(23)535-
710, honlap: www.hirmondo.budakeszi.hu  Lapkiadó: Budakeszi Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési 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@bu-
dakeszi.hu  Hirdetésfelvétel: +36(23)535-710/114; +36(30)630-8597  Lapzárta: minden hó-

nap 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 őr-
zünk 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.
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Polgárőrség�volt�és�lesz
Dr. Bilisics Péter a Pest Megyei Polgár-
őr Szövetség elnökének jelenlétében új-
jászerveződött Budakeszin a polgárőr-
ség. Az új szervezet létrehozására azért 
volt szükség, mert a Budakeszi Polgárőr 
és Katasztrófavédelmi Egyesület kül-
döttgyűlésén a tagok a szervezet meg-
szűnéséről döntöttek.

Budakeszin régi és elismert hagyo-
mánya van a polgárőrség működésé-
nek, az ilyen közösségi tevékenységnek, 
de az utóbbi időben – a tapasztalatok és 
a visszajelzések ezt mutatták - egyre ke-
vésbé volt látható, érzékelhető a szer-
vezet munkája, aminek végül egyenes 

következménye lett a polgárőr egye-
sület megszűnése. Annak érdekében 
azonban, hogy a polgárőrség, illetve a 
jól felkészült polgárőr-állomány meg-
maradjon, új szervezet létrehozása vált 
szükségessé. A megszűnő egyesület bá-
zisán október végén új polgárőrség meg-
alakításáról döntöttek, amelynek tag-
jai között több, az egyesületben már ko-
rábban is tevékeny önkormányzati kép-
viselő, régi és új polgárőr található. 

A tíz alapító által létrehozott polgár-
őr egyesület elnökének Kovács Attilát, 
alelnökének Király Ottót, titkárának pe-
dig dr. Somogyi Farkas Józsefet válasz-

tották. Az újonnan létrehozott szervezet 
a bejegyzését követően azonnal meg-
kezdi a tagok toborzását, elsődlegesen 
természetesen azokra a polgárőr kol-
légákra számít, akik az elmúlt években 
már bizonyították elhivatottságukat, 
szakmai rátermettségüket, ugyanakkor 
új jelentkezők felvételére is számítanak.

Budakeszin tehát volt és lesz pol-
gárőrség, amely a jövőben is nagyban 
hozzájárul településünk biztonságának 
szavatolásához, annak további erősítésé-
hez. Szorosan együttműködve az önkor-
mányzattal, a Védelmi Centrum, a köz-
terület-felügyelettel, és a rendőrséggel.
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Öleljük�szívünkre�az�időseket
Az Idősek Világnapján megállunk egy 
pillanatra, köszönetet mondunk a szü-
leinktől, nagyszüleinktől kapott ön-
zetlen szeretetért és gondoskodásért. 
Budakeszi Város Önkormányzata 
minden évben ünnepség keretében 
köszönti a város szépkorú polgárait, 
melyre idén szeptember 28-án került 
sor az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban. 

Tóthné Fajtha Anita, a művelődési 
központ igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket. Elmondta, hogy minden nem-
zedék élete olyan egy kicsit mint a ho-
mokóra: a szemek előbb-utóbb mind le-
futnak a felső részből az alsóba. Mind-
egyik máskor. Mindegyiknek saját tör-
ténete van, de egyik homokszemnek 
sincs története a többiek nélkül. 

A rendezvényen Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő néhány 
kedves gondolattal üdvözölte a nyug-
díjas klubok tagjait és a város időskorú 
vendégeit. A polgármester ünnepi be-
széde előtt a Szivárvány Óvoda Fecske 
csoportja lépett a színpadra, mosolyt 
csalva a vendégek arcára. A gyerme-
keket Bokor Ildikó óvónő készítette fel, 
munkáját ezúton is köszönjük! 

„Teljesítmény- és sikerorientált vi-
lágunkban azt szokták mondani, hogy 
az életkor önmagában nem érdem. 

Azonban érezzük, hogy egy születés-
nap annál szebb és meghittebb, minél 
több gyertya világítja meg az ünnepelt 
arcát. Valóban, ha elfogadjuk azt, hogy 
élni annyi, mint küzdeni, akkor bizony 
mindig van miért köszöntenünk kö-
zösségünk idős tagjait, mindig van mi-
ért tisztelettel fejet hajtani önök előtt” 
– fogalmazott dr. Győri Ottilia polgár-
mester. Hangsúlyozta, a mai gyerekek 
úgy viszonyulnak majd a szüleikhez, 
ahogy azok viszonyulnak a saját szü-
leik korosztályához. Hozzátette, fontos 
az elvégzett munka iránt érzett elisme-
rés is. A mai nagyszülők olyan korban 

élték életük legszebb éveit, amelyben 
sűrűn követték egymást a rombolás 
és újjáépítés ciklusai, és az újjáépítés 
terheit bizony nekik kellett a vállukra 
venniük. Az ilyen helyzetben ismeri 
meg igazán az ember a munka értékét, 
és az ilyen munkában ismeri meg iga-
zán a saját belső értékeit is. 

Ezt követően Dorka József, a Bo-
rostyán Nyugdíjas Klub tagja vers-
sel, majd Illyés Lóránt, a Solti György 
Zeneiskola növendéke gitárműsorral 
kedveskedett a vendégeknek. 

Az ünnepség zárásaként dr. Bencsik 
Zsolt, a HÍD Szociális, Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ veze-
tője megnyitotta a Kreatív Alkotó Kör 
kiállítását. A polgármester asszony és 
a művelődési központ igazgatója vi-
rágcsokorral köszönte meg a nyugdí-
jas közösségek vezetőinek, hogy egész 
évi áldozatos munkájukkal megszépí-
tik az időskorúak hétköznapjait. 

Az ünnepségen felmerült az igény, 
hogy a polgármester időről időre sze-
mélyesen tájékoztassa a város idősko-
rú lakosságát a település fejlődéséről, 
a képviselő-testület terveiről és dön-
téseiről. Ő a kérésnek örömmel eleget 

tett és október 12-én ellátogatott a ha-
gyományos nyugdíjas klubnapra.

Minden Budakeszin élő szépkorú-
nak nagyon jó egészséget kívánunk! 

Önkormányzatunk idén májusban 
Idősbarát Önkormányzat díjra 
nyújtott be pályázatot az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumához. 
Október elején kaptunk értesí-
tést, hogy a minisztérium támo-
gatta pályázatunkat. Az Idősek 
Világnapjához kapcsolódóan 2017. 
október 16-án díjátadó ünnepség 
keretében dr. Győri Ottilia pol-
gármester és Bakács Bernadett 
alpolgármester vette át az Idős- 
barát Önkormányzat 2017 díjat. A 
minisztérium az elismerés mellett 
1 000 000 Ft jutalomban részesí-
tette Budakeszit, amit az idősügy 
területén használhat fel.

IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT 
DÍJAT KAPOTT BUDAKESZI

Minden nemzedék élete 
olyan egy kicsit mint  
a homokóra. A szemeknek 
saját történetük van, de 
egyiknek sincs története 
a többiek nélkül.

Makkosmária Budakeszi dinamikusan 
fejlődő része, ahol egy vadonatúj, mo-
dern kertváros épül. A tulajdonosok 
szeretnék, ha az utcák kulturáltak len-
nének, jó minőségű, karbantartott út-
burkolattal, járdával rendelkeznének, 
ahol a gyalogos és gépjármű-forga-
lom rendben zajlik. Mint a terület ön-
kormányzati képviselője megerősí-
tem, hogy a képviselő-testület céljai 
is ugyanezek. Ugyanakkor látni kell, 
hogy a célok megvalósítása jelentős 
erőfeszítést igényel az önkormányzat-
tól és a tulajdonosoktól egyaránt.

A makkosi utcák többségében elér-
hetőek az alapvető közművek, sőt két 
éve a belterületi részén a csatorna is ki-

épült. A következő nagy feladat az ut-
cák rendezése, hiszen Makkosmárián 
a közutak sok helyen rendezetlenek, a 
gyalogosok és a gépjárművek közleke-
dése napi szinten okoz nehézséget. A 
szükséges csapadékvíz-elvezető rend-
szer, majd járdák és az aszfaltozott út 
kiépítésekor azonban alapvető hiányt 
jelent a fejlesztésekhez szükséges több 
milliárd forintos forrás biztosítása.

Hogyan lehet mégis előrehaladni? 
Mindenekelőtt szükségesek a megfele-
lő szélességű utcák, ahol a közművek, 
infrastruktúrák egyáltalán elhelyezhe-
tőek. A képviselő-testület Helyi Építé-
si Szabályzatáról szóló rendelete úgy-
nevezett szabályozási vonallal jelzi a 

magán- és a közterületek határait. A 
Makkosmárián lévő kb. 15 kilométer-
nyi úton, 5-6 kilométer hosszan, 6-700 
ingatlant érint ez a szabályozási vonal. 
Tekintettel a kialakult telekárakra és 
közművek áthelyezésének költségére, 
összességében kb. 1 milliárd forintot 
kellene a magántulajdonosok számára 
- egyébként jogszabály szerint jogosan 
- kártalanításaként kifizetni. Ezt Buda-
keszi számos a korlátozottan rendelke-
zésre álló adóforintokból nem képes fi-
nanszírozni.

Az önkormányzat arra kéri az érin-
tett tulajdonosokat, hogy a szükséges 
területet ingyenes adják át, aminek hi-
vatalos intézését az önkormányzat vál-
lalja. Saját költségén elkészítteti a föld-
hivatali ingatlan-nyilvántartási át-
vezetéshez szükséges geodéziai ré-
szeket, valamint az ügyvéd által el-
lenjegyzett ajándékozási szerződést. 
Megjegyzem, az ingatlanokat eladó 
régi tulajdonosok nem feltétlenül jár-
nak el korrekten, eladják az önkor-
mányzatnak jogilag még át nem adott 
közterületi részt is, amivel nagy terhet 
tesznek az új tulajdonosra. 

Valóban jó lenne, ha Makkosmária 
minél előbb kellemes kertvárossá vál-
na, ám ezért még sokat kell tennünk. 
Három utcában kezdtem el párbeszé-
det folytatni a tulajdonosokkal az utca 
kiszélesítéséről,a tapasztalatokról tá-
jékoztatni fogom önöket.

� Páczi�Erzsébet,�
� önkormányzati�képviselő

Az önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a város lakosait a te-
lepülés életét érintő eseményekről, a 
testület döntéseiről, illetve a fejleszté-
sekről folyamatosan informálja. Ennek 
leghatékonyabb formája a Budakeszi 
Hírmondó önkormányzati lap, mely 
nyomtatott formában, valamint  online 
változatban és Facebook oldalként is 
hozzáférhető, utóbbiak esetében fo-
lyamatosan frissülő tartalommal. Egy-

re több jelzés érkezik hozzánk, hogy 
a 6 500 példányszámban nyomtatott 
havilap nem kerül minden budakeszi 
postaládába. Az önkormányzat a lap 
terjesztésére a Magyar Posta Zrt-vel 
kötött megállapodást, és a problémáról 
értesülve haladéktalanul írásban ke-
restük meg a posta vezetőit, megjelölve 
azokat a területeket, utcákat, ahol nem 
történik meg a kézbesítés. 

Nagyon fontos, hogy pontos infor-

mációval rendelkezzünk arról, hogy 
Budakeszi mely részein tapasztalnak 
e téren hiányosságokat, ezért kérjük, 
hogy dr. Szauter Anikó jegyzői refe-
rensnél a következő elérhetőségeinken 
jelezzék:

telefon: +36(23)53-57-10/114
e-mail: szauter.aniko@budakeszi.hu  
Mindent  megteszünk annak érde-

kében, hogy minden budakeszi ház-
tartáshoz eljusson a Hírmondó.

Mikorra várható Makkosmárián az utak rendezése?

...az�utcák�állapotáról

Elég rendszertelenül kapjuk a postaládánkba a Budakeszi Hírmondó számait, sőt, többször 
előfordult, hogy nem is kaptunk. Mi ennek az oka?

...a�Hírmondó�terjesztéséről
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Budakeszi ötödik alkalommal tartott 
Szent Mihály napi vigasságot a Fő téri 
parkban szeptember utolsó szombat-
ján, ahol népi játszóházakkal, szőlőpré-
seléssel, ízek sétányával és népi jellegű 
programokkal várta az érdeklődőket.

A rendezvény hagyományosan szü-
reti felvonulással kezdődött, Kerényi 
Róbert népzenész vezetésével az Avar 
Horda kísérte a sétáló tömeget.

A polgármester asszony Végh At-
tila József Attila-díjas költő gondolata-
ival köszöntötte a résztvevőket: „A ha-
gyomány mélységes mély kút: az em-
beri élet forrása. Az ember csak e kút 
vizével betöltekezve lehet azzá, amivé 
lennie kell.” Kiemelte, hogy a hagyo-

mányok olyan kapcsolatot jelentenek a 
magyarság ezeréves múltjával, amely 
hatalmas erőt képvisel mindannyiunk 
számára, elengedhetetlenül fontosak 
az életben való eligazodásunkhoz is, 
ugyanis ezek járulnak hozzá ahhoz, 
akik vagyunk. 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő köszöntőjét követően a Szi-
várvány Óvoda Napraforgó és Fecske 
csoportja, valamint a Széchenyi István 
Általános Iskola Gyöngyharmat tánc-
csoportja tartott bemutatót, majd kez-
detét vette a legdélcegebb ifjú Mihály 
vetélkedő. A címért 8-13 éves korú gye-
rekek, ifjú Mihályok versenghettek. 
A gyerekeknek öt feladatot kellett tel-
jesíteniük, melyek során ügyességüket, 
szellemi erejüket tették próbára: ka-
rikahajítás, találós kérdések, diótörés, 
egyensúlyozás és célbadobás várta a 
gyermekeket. 

Budakeszi legdélcegebb ifjú Mihálya 
idén Czukor Marcell (képünkön) lett, 
aki egy teljes évig birtokolhatja a buda-
keszi mester által mívesre faragott ván-
dor pásztorbotot, sőt, jogosult annak 
nyilvános viselésére minden városi 
ünnepségen egy esztendőn keresztül.

A délután folyamán a Bojtár 
néptáncegyüttes, a Kiss Zenede Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény di-
ákjai, a Hétlépés táncegyüttes, majd a 
Zwickl Polka Party szórakoztatta a kö-
zönséget.

Vigasság�Szent�Mihály�napján
A kormány Magyarország, szeretlek! 
elnevezéssel 2013-ban indította el a 
az Itthon vagy! programot, mely or-
szágszerte értékeink bemutatását 
hivatott szolgálni, megőrizve a Szent 
Mihály napjával kapcsolatos hagyo-
mányainkat. Ennek a kezdeménye-
zésnek köszönhetően számos te-
lepülés tart azóta is rendezvényeket 
a Mihály naphoz kapcsolódóan. 

Ez a nap Szent Mihály arkangyal 
ünnepének napja, aki a hagyomány 
szerint a túlvilágra érkező lelkek bí-
rája és kísérője. A Szent György 
napkor legelőre hajtott állatokat 
ezen a napon hajtották vissza. Mi-
hály nap a pásztorok elszámolta-
tásának és szegődtetésének idő-
pontja is, ami után kezdetét vet-
te a kukoricatörés. Ez a nap a gaz-
dasági év fordulója, az ezzel kap-
csolatos ünnepeket szeptembertől 
novemberig tartották. Ekkor kez-
dődött meg az úgynevezett kis-
farsang ideje, a lakomázások őszi 
időszaka, mely Katalin napjáig, no-
vember 25-ig tart. Időjárásjósló 
napnak is tartották, mert ha Mihály 
itt találja a fecskéket, akkor hosz-
szú, szép őszre számíthattak.

SZENT MIHÁLY NAP

1849. október 6-án tizenkét magyar tábornokot és egy ez-
redest végeztek ki Aradon az 1848-49- es szabadságharcban 
való részvételük miatt, akikre a tizenhárom aradi vértanú 
néven emlékezünk minden évben. Az egyik aradi vértanú 
nevét viselő intézményünk, a budakeszi Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium diákjai idén új koncepciójú megemlékezést 
tartottak: színházi keretben, a fiatalok által megélve, átélve 
adta elő műsorát az informatika tagozatos osztály. Az el-
képzelés a vártnál nagyobb sikert hozott, a gyerekek lelke-
sen készültek, megérezték, hogy korabeli hőseink is hús-vér 
emberként éltek, férjek, apák, testvérek voltak, akik ugyan-
úgy szerettek, szenvedtek, mint a ma embere. Köszönet a di-
ákoknak és Mergenthaler Réka és Ferencz Ildikó felkészítő 
pedagógusoknak, valamint az előkészületekben és a mű-
sorban is részt vevő Karskó János osztályfőnök úrnak!

1956 forradalmi eseményeit az új generáció történelemköny-
vek lapjairól, ismeretterjesztő műsorokból, visszaemlékezé-
sekből ismerheti. Ezért is fontos, hogy október 23-a szikrája 
ne aludjon ki, mert ez az ünnep több, mint csupán egy fe-
jezet a történelemkönyvben: az ország egy emberként lépett 
fel egy közös ügy érdekében. Azok emléke előtt tiszteleg-
tünk ezen a napon, akik azért áldozták fel szabadságukat, 
életüket, hogy szabad, független, demokratikus Magyaror-
szágot teremtsenek.

Budakeszi városának közössége idén is méltó módon em-
lékezett meg a forradalom 61. évfordulójáról. 

A rossz idő miatt ezúttal nem a kopjafánál, hanem vele 

szemben lévő polgármesteri hivatal tanácstermében tartot-
ták az ünnepséget. Dr. Győri Ottilia polgármester köszön-
tötte az emlékezőket, majd Csenger-Zalán Zsolt országgyű-
lési képviselő mondott ünnepi beszédet. 

Markó György történész visszaemlékezését követően a 
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 12/A osztályos di-
ákjainak ünnepi műsorát láthatták. A tanulókat Földváry 
Miklós és Kovács András pedagógusok készítették fel, ez-
úton is köszönjük a munkájukat.

Az ünnepség zárásaként a résztvevők átvonultak a kop-
jafához és elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékmű 
előtt.

Főhajtás�az�aradi�vértanúk�előtt

A�forradalom�hőseire�emlékeztünk
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A Budakeszi Vadasparkban élő külön-
leges hátasokat Budakeszi Városának 
Önkormányzata jelképesen idén is 
örökbe fogadta - első alkalommal há-
rom esztendővel ezelőtt. 

Budát és Keszit, a két Przsevalszkij-
lovat a vadasparkba való megérkezé-

Ebben az évben Dunakeszi volt a házigazdája a nevükben 
„Keszi”-t rejtő települések találkozójának szeptember 30-án, 
szombaton. Tizennégy település népes delegációját fogadták 
a kiválóan, nagy szeretettel megrendezett találkozón. 

Várnagy Enikő, a korábban Budakeszin élő ötletgazda 
nyitotta meg a testvértelepülések összetartozását, törté-
nelmi hagyományainak ápolását szolgáló rendezvényt. A 
Keszi fasorban a budakeszi delegáció is felkötötte a nemzeti 
színű szalagot az 1998 óta növekedő, a településünk nevét 
viselő fájára. Dr. Imre Éva, Budakeszi címzetes főorvosa, de-
legációnk tagja felidézte a városunkban rendezett, 2007-es 
háromnapos Keszi találkozót. 

A fogadó település idén ünnepelte várossá válásának 40. 
évfordulóját. Népessége több mint 44 000 fő, költségvetése 
6.5 milliárd forint. Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zol-
tán alpolgármester mutatták be a város régi és új értékeit. 
Kormányzati beruházásból megépült a város első tanuszo-
dája, melyre negyven évet vártak, és egy új, 24 tantermes is-
kola is.

A Keszi települések vezetői a Keszi vándorzászló-szente-
lés keretében tettek hitet amellett, hogy megőrzik a magyar-
ság értékeit, gyarapítják településüket, segítik egymást.

Köszönjük a dunakeszieknek a vendéglátást! Jövőre 
Tiszakeszi veszi át a stafétabotot.
Bővebben: http://www.dunakanyarregio.hu

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
emeleti termében szülők, kisgyerme-
kes és várandós édesanyák gyűltek 
össze szeptember 25-én az Anyatejes 
Táplálás Világnapja alkalmából. 

A védőnői, orvosi előadások, és a 
legkisebbeket is lenyűgöző zenei fog-
lalkozás tette élménnyé a délelőttöt. 
A segítőkészség szép példájaként két 
édesanyát is ajándékkal jutalmaztak, 
akik saját gyermekük mellett két-két 
tejtestvér egészséges növekedését is 
segítették. Köszönet érte Nyitrai Lil-
lának és Dely Mózessy Rebeka Do-
rottyának.

Dr. Győri Ottilia polgármester 
Katherine Stone amerikai orvos írónő 
szavait idézte: „Azt hiszem, azért vé-

szeltem át minden érzelmi vihart, mert 
annyi szeretetet kaptam gyermekko-
romban.”.

A Magyar Örökség díjjal is kitünte-
tett, hungarikummá nyilvánított ma-
gyar védőnői szolgálat egyedülálló a 
világon, 2015-ben ünnepelte centená-
riumát. 

Nagyra értékeljük védőnőink oda-
adó és áldozatos munkáját, köszönjük 
Gyenes Tamásné Ildikónak, Pintérné 
Vágner Juditnak, Garamvölgyi Virág-
nak, Maklári Sárának, Szabó Katalin-
nak, Téglás Vera Lucának, amit a buda-
keszi édesanyákért és a gyermekekért 
tesznek.

„A hagyományőrzés nem a hamvak előtti tisztelgés, hanem 
a tűz továbbadása.” 

Hosszú évek óta szeptember harmadik hetében rendez-
zük meg a nemzetiségi hetet, amikor kiemelten foglalko-
zunk a német hagyományok ápolásával és továbbadásával.

Első napon Áprily Géza kétnyelvű, német–magyar zenés 
műsorát hallhatták a gyermekek, melyet pályázati pénzből 
finanszíroztunk. 

Kedden a Franke Laci bácsi által adományozott szőlő se-
gítségével a szüret hagyományaival, eszközeivel ismerked-
hettek meg óvodásaink, mustkészítés közben pedig szüreti 
dalokat énekeltek.

Tájház-látogatás is volt a programban, ahol Nádas Anna 
interaktív múzeumpedagógiai foglalkozást tartott óvodása-
inknak.

A SZIA 3. d. osztálya Kautzky Krisztina tanítónő és Jáno-
si Attila táncpedagógus vezetésével gyönyörű nemzetiségi 
táncokat adott elő.

Nagy Attila és leánya, Nagy Lilla hangszerbemutatójában 
gyönyörködhettek óvodásaink, a nagycsoportosok a harmo-
nikát is kézbe vehették, megszólaltathatták.

Zárásként került sor a Tarkabarka Napra, amely egy-
hetes rendezvényünk zárónapja és csúcspontja volt. Nagy 
örömünkre jelenlétükkel sokan megtiszteltek bennünket: a 
szülők, volt óvodásaink, Bakács Bernadett alpolgármester, 
valamint Schrotti János a BVNÖ elnöke.
� Svigruháné�Jászkovics�Anna
� óvodavezető

Ismét�összegyűlt��
a�Kesziek�családja

Buda�és�Keszi:�a�két��
örökbefogadott�vadlovunk

Az�anyatej�
a�minden

Tarkabarka�nemzetiségi�hét�
az�óvodában

Fo
tó

: B
ud

ak
es

zi
 V

ad
as

pa
rk

/S
ur

án
yi

 L
in

da

sük után érte ez a ,,megtiszteltetés”, 
sőt, a nevüket is városunkról kapták, 
még ha „megosztva” is. 

A Magyarországon őshonos, illet-
ve a Kárpát-medencébe betelepült ál-
latokat eredeti élőhelyükön bemutató 
vadaspark rendkívüli lovai valóban iz-

galmasak: a Przsevalszkij-ló (más né-
ven ázsiai vagy mongol vadló, illetve 
takhi) a vadló egyetlen máig élő alfa-
ja, a házi ló legközelebbi vadon élő ro-
kona. A háziasított lóhoz képest zömö-
kebb testfelépítésű és házi rokonáénál 
rövidebb lábai vannak. Szőrzete, hor-
pasza fakóbarna, hastájéka pedig sár-
gásfehér színű.

A Przsevalszkij-lovat sikeresen 
soha nem háziasították, napjainkban 
is megmaradt igazi vadlónak. Valaha 
számtalan olyan lóféle élt (pl. a tarpán 
vagy az onager fajok), amelyeket nem 
sikerült háziasítani, azonban legtöbb-
jük mára kihalt. Így a Przsevalszkij-ló 
az egyetlen igazi vadló a világon, a Bu-
dakeszi Vadaspark ismeretterjesztő és 
természetvédő tevékenységében Buda 
és Keszi óvása ezért is számít kiemelt 
feladatnak.
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Az alapítók olyan budakeszi pol-
gárok, akik a mű-
vésznő élete és ha-
gyatéka iránt fe-
lelősséget érez-
nek. Az egyesület 
létrehozásában dr. 
Győri Ottilia pol-
gármester és Ba-
kács Bernadett 
alpolgármester 
mellett részt 
vett Farkas Gyu-
la emeritus polgár-
mester, Józsa Lajos szob-
rászművész, aki köztéri 
szoborral szeretne örök 
emléket állítani a mű-
vésznőnek. Tagja még 
a szervezetnek Fábiánné 
Marosi Zsuzsa, Bíró Il-
dikó, a Duna Palota igaz-
gatója, továbbá Lukács 
László, a Mezei Mária 
Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény alapítója, 
mely intézmény évről 
évre fontos szereplője a 
Mezei Mária emlékhét-
nek; az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ jelenlegi 
és volt igazgatója: Tóthné 
Fajtha Anita és Pék Lajos. Az 
alapítók között tisztelhetjük 
dr. Darkó Jenő muzeológust, 
aki Mezei Mária hagyatéká-
nak szakszerű leltározásában 
szerzett érdemeket. Az egye-
sület alelnöke Gajdó Tamás szín-
háztörténész, aki „Madár lépte a 
havon – Mezei Mária színházáról” 
című munkájával gazdagította a 
Budakeszi Értéktárat. Ön-
kormányzati képviselő-
ként engem ért a meg-
tiszteltetés, hogy el-
nökké választottak.  

Az egyesület székhelye a 
művésznő Budakeszin lévő 
egykori Petőfi utcai otthona. A 
ház felújítását követően köz-
reműködünk a Mezei Mária 
Emlékház működtetésében. 

A művésznő élete utolsó há-
rom évtizedét töltötte e házban, 

a budakeszi és a János-hegyi 
panoráma látványa megha-
tározó volt számára. Mióta 
a házat Mezei Mária örökö-
sei Budakeszi városának 
adományozták, most ke-
rül sor első ízben jelentős 
állagmegóvó munkála-
tokra. A jelenlegi kép-

viselő-testület tízmillió 
forintot – különített el 
az épület felújítására. 
Ez az összeg elegendő 

ahhoz, hogy a ház hosz-
szú távú állagmegóvá-
sát, korszerű fűtését és 
az emlékházként való 
működtetés minden 
feltételét biztosítsa 
– az akadálymentes 
megközelítéstől a tu-
risztikai funkciókig. 

A felújítás idejére el-
szállított, és pontos leltár 

szerint raktározott hagyaték 
a munkálatokat követően visz-
szakerül a házba, ahol kiállítá-
sokat, irodalmi esteket szerve-
zünk. Az egyesület szándékai 
szerint a művésznő egykori ott-

hona több lesz mint emlékház: 
eleinte alkalomszerűen, később 
talán rendszeresen kulturális 

események színhelyéül szol-
gálhat, a János-hegy-

re néző kertje sza-
badtéri előadások 
befogadására is ki-
válóan alkalmas. 

Az épületben 
működik majd 

ugyanakkor a nyáron 

létrejött Budakeszi Városi Színjátszókör 
is. Településünkön immáron hagyo-
mánnyá vált, hogy évről évre színpadi 
produkciók születnek tehetséges és lel-
kes budakeszi polgárok, valamint hiva-
tásos színészek együttműködéséből. Az 
új, szervezett forma most lehetővé teszi, 
hogy ilyen módon is felélesszük a váro-
si színjátszás évszázados hagyománya-
it, melyet 1931-ben a korabeli filmhíradó 
is megörökített. 

Az egyesület egyik fő célkitűzése 
Mezei Mária emlékét méltóképpen őrző 
köztéri szobor felállítása. Ennek meg-
alkotására a településünkön élő Józsa 
Lajos szobrászművész vállalkozott, aki 
a művésznő nagy tisztelője. A leendő 
bronzszobor agyagmintája elkészült; az 
életnagyságú, szívből fakadó, ihletett al-
kotásában a művész páratlanul ragadta 
meg Mezei sugárzó egyéniségét, szép-
ségét és dinamizmusát. A mű ötvözi az 
antik szobrászat szépségideálját a mo-
dernséggel. Bizonyára szeretik majd 
a budakesziek, és reméljük, hogy cso-
dájára járnak a máshonnan érkezők, így 
városunk büszkeségeinek egyikévé vál-
hat.

A szobor felállítására és a hagyaték 
gondozására - együttműködésben Bu-
dakeszi Város Önkormányzatával, az 
Erkel Ferenc Művelődési Központtal és 
a Mezei Mária Alapfokú Művészetok-

Mezei�Mária�Kulturális�Egyesület�és�városi�színjátszókör�alakult

Józsa Lajos szobrászművész 
köztéri szoborterve

Tizenhárom taggal alakult meg 2017 tavaszán a Mezei Mária Kulturális 
Egyesület, mely a Mezei Mária Emlékház működtetésével, köztéri szobor 
állításával, művészeti műhely létrehozásával, a művésznő emlékét őrző ki-
adványok készítésével kívánja gondozni Magyarország Kiváló és Érdemes 
Művésze szellemi és tárgyi hagyatékát. Az egyesület nagy sikerű jótékony-
sági bált szervezett céljai támogatására. 

1988 óta rendezzük meg minden 
évben a Mezei Mária Emléknapot, 
melynek jövőre 35. évfordulóját 
ünnepeljük. 
A Kompánia Színházi Társulat, a 
Mezei Mária Művészeti Iskola és az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ 
2008-ban hívta életre a Mezei Má-
ria Kulturális Emlékhetet, mely min-
den évben a művésznő életének, 
munkásságának, sokoldalúságának 
egy szeletét ragadja ki és mutatja 
be.
Születésnapján a „Mikor Csíkból ki-
indultam” emlékestet tartottak az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ-
ban, ahol dr. Győri Ottilia polgár-
mester köszöntötte a közönséget. 
Beszédében a művésznő 1980-as 
fellépését idézte, amikor a veszp-
rémi televíziós filmszemle gálaest-
jén Babits Mihály: Zsoltár gyermek-
hangra című versét szavalta el. 
„…itt az ország legnagyobb színpa-
dán ma este elmondtam ezt a ver-
set, ez csoda volt. Bizony. Az önök 
szeretetének összefogása, együt-
tes csodája. Így kell, igen azt hi-
szem így kellene végezni az em-
bernek a munkáját” – idézte Me-
zei Máriát.
A színésznő emberi tartásával, 
hozzáállásával, személyével igazi 
értéket teremtett országunk szá-
mára, Budakeszi számára. Az igé-
nyes műsorban a művésznő szel-
lemi örökségének egy szeletét mu-
tatták be a Kompánia Színházi Tár-
sulat tagjai.
Ezúton is tisztelettel köszönjük 
az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontnak, a Kompánia Színházi Tár-
sulatnak, a Mezei Mária Művészeti 
Iskolának és a Mezei Mária Kul-
turális Egyesületnek a színvonalas 
programokat, mellyel méltóképpen 
fejezhetjük ki tiszteletünket Mezei 
Mária emléke előtt és élővé tehet-
jük örökségét a mai kor számára.

EMLÉKNAP

tatási Intézménnyel - jótékonysági bált 
szerveztünk, melynek keretében köny-
nyed hangvételben, de magas művészi 
színvonalú produkciókkal emlékeztünk 
Mezei Máriára 2017. október 21-én az 
Erkel Ferenc Művelődési Központban. 
Közreműködött Tóth Auguszta (ké-
pünkön), a Nemzeti Színház művész-
nője, aki „Hoztam valamit a hegyek-
ből” című, Mezei Máriát megidéző ze-
nés előadásából mutatott be részleteket. 
A Kompánia Színházi Társulat Mezei 
Mária híres előadását, a „Bujdosó lány” 
című dramatizált székely népdalcsokrot 
elevenítette fel, egyéni megfogalmazás-
ban. A talpalávalót a Musicbox zenekar 
szolgáltatta, a szünetekben pedig ma-
guk a bálozók is népdalokkal mulattak 
a dalárdában. 

Minden reményünk megvan arra, 
hogy az emlékházat már idén birtokba 
vehetjük, és bízunk benne, hogy a szo-
borállításra a következő esztendőben 
sor kerülhet.

(Ezúton is hálásan köszönjük mindazok 
támogatását, akik adományaikkal, felaján-
lásaikkal és részvételükkel hozzájárultak ér-
tékmegőrző programunkhoz. Továbbra is kö-
szönettel fogadjuk adományaikat a következő 
számlaszámon: 
HU13 10403095-50526870-87891004)
� ’Sigmond�Bertalan,��
� a�Mezei�Mária�Egyesület�elnöke�

Spiru
lin

a
�–�egy�különleges�alga
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Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében 2017-ben is meg-
rendezték a hazai könyvtári rendszer 
legátfogóbb, több mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő programsoroza-
tát, az Országos Könyvtári Napokat. 
Az eseménysorozat idén a „Csak tiszta 
forrásból” összefoglaló címet kapta. 

A könyvtárosok országszerte arra 
törekedtek, hogy a hét során kerüljenek 
középpontba azok a mindenki számá-
ra hozzáférhető lehetőségek, amelyek 
a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, 
kulturált közösségi együttléthez nyúj-
tanak segítséget. 

A budakeszi Nagy Gáspár Váro-
si Könyvtárban október 4-én délelőtt 
Bajzáth Mária mesemondó, mesepe-
dagógus tartott egy-egy foglalkozást 
a SZIA 2. b és 3. c osztálya kisiskolá-
sainak. Bajzáth Mária találós meséket 

mondott a gyerekeknek, mondókák és 
a hozzájuk kapcsolódó mozdulatok ta-
nításával bevonta őket a mesék csodá-
latos világába. Elmondta, hogy a találós 
kérdéseken való töprengés egyszerre 
mozgatja meg a bal és a jobb agyfélte-
két, ezzel fejlesztve a gyerekek kreatív 
gondolkodását. Bajzáth Mária budake-
szi látogatása előtt néhány nappal je-
lent meg legújabb könyve a Kolibri Ki-
adónál: Mi a legerősebb a világon? 400 
találós kérdés. A találós kérdések meg-
fejtéséhez szükséges gondolkodásmód 
elsajátítását segítő képes játékkártyák 
letölthetők a kiadó oldaláról.

Még aznap este a felnőtteknek is 
kedveskedtünk, újabb előadásra hív-
tuk a Budakeszin élő Lázár Ádám új-
ságírót. Az elmúlt években ő volt az 
egyik legkedveltebb előadó látogató-
ink körében. Most Thaiföldről mesélt 

hallgatóságának, újfent lenyűgözött 
mindenkit előadói képességeivel. Az 
eseményen részt vett Oláh Szilvia fo-
tóriporter, aki a thaiföldi utazása során 
kísérte Lázár Ádámot.

Október 7-én, szombaton kiléptünk 
a könyvtár falai közül, a Nagykovácsi 
mellett emelkedő Nagy-Szénást hó-
dítottuk meg túrázó csapatunkkal. Az 
550 méter magas csúcsról csodálatos 
körpanoráma nyílik a Budai-hegység 
és a Pilis hegyvonulataira, körbefor-
dulva láthattuk a Csergezán-kilátót, a 
János-hegyet, a Gellért-hegyet, a Me-
gyeri-hidat, és szemünknek hinni sem 
akarva még az esztergomi Bazilikát is.

Köszönjük előadóinknak a munká-
jukat, a látogatóinknak pedig a rész-
vételt.
 Ádám Éva
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

A betegségek megelőzésére az egész-
séges, változatos táplálkozás a legjobb 
megoldás. Fogyasszunk sok zöldséget 
és gyümölcsöt, sovány húsokat, di-
óféléket (2 éves kor felett), olajos mag-
vakat!

A rendszeres testmozgás szintén ja-
vítja az immunrendszer állapotát, és 
megfelelő öltözetben igenis ki kell men-
ni a szabadba, még a hideg, téli idő-
szakban is. A magyar ajánlások szerint 
mínusz 5 Celsius fokig nyugodtan ki-
vihetjük a levegőre a kisbabákat is. 

Hűvös, szeles időben mindenképp 
legyen nálunk jó meleg kistakaró, a kis-
baba alatt is jól béleljük ki a babakocsit, 
onnan nagyon könnyen felfázhat. A 
szél ellen védjük a kisbaba fülét, hom-
lokát meleg sapkával, arcbőrét és kezét 
kenjük be kifejezetten erre a célra szánt, 
úgynevezett időjáráskrémmel. Magas 
zsírtartalmú gyógyszertári krém, eset-
leg körömvirág krém is alkalmas erre.

Ha ellenőrizni szeretnénk a baba hő-
mérsékletét, ne a kezét vagy a lábát fog-
juk meg, mivel a csecsemők perifériás 
keringése még viszonylag kevéssé ha-
tékony, és a kezük és a lábfejük általá-
ban hidegebb, mint a testük többi része. 
Tapintsuk meg a mellkasát vagy a tar-
kóját, és figyeljük az árulkodó jeleket: 
a kipirult arc, a verejtékezés, a csapzott 
haj, a meleg kiütés, a szapora légzés, a 
nyugtalanság túlhevülésre utalnak. 

Hűvös szobában altassuk  
a gyerekeket

Hány fok legyen a hálószobában?
Az ideális hőmérséklet 18-20 Cel-

sius-fok között van. Ha a baba náthás 
vagy köhög, különösen, ha asztmati-
kus a köhögése, még ennél is hidegebb 
szobában alszik a legjobban. A hűvös, 
párás levegő enyhíti leghatásosabban 
a nehézlégzést, csökkenti a nyálkahár-
tyák duzzadtságát.

A hűvös szoba nem csak a nyugodt 

alvás, de a felső légúti megbetegedések 
elkerülése, leküzdése szempontjából is 
sokkal előnyösebb a túlfűtött, száraz 
levegőjű szobánál!

Hasznos lehet, ha még óvoda-isko-
lakezdés előtt, nyár végén, ősz elején 
felkészítjük gyermekünk szervezetét, 

és feltöltjük a vitaminraktárakat. Ke-
rüljük az ellenőrizetlen, ismeretlen ösz-
szetételű, nem a gyerekek élettani sajá-
tosságának megfelelő ,,csodaszereket”, 
táplálékkiegészítőket. 

A vitaminok a főzés hatására sokat 
veszítenek értékükből, épp ezért fo-
gyasztásuk leginkább nyersen ajánlott. 

C-vitamint, D-vitamint mindenkinek

A C-, és D-vitamin szedése a téli idő-
szakban mindenki számára tanácsos, 
utóbbit a hazai időjárási viszonyok mi-
att egész évben javasolt szedni.

A vitaminszükségletünket táplálék-
ból fedezzük, a D-vitamint azonban a 
szervezet állítja elő napfényből. Télen 
kevesebb időt töltünk szabad levegőn, 
a napsütéses órák száma is kevesebb, 
ezért ilyenkor oda kell figyelnünk arra, 
hogy a szervezet D-vitamin igényét ki-
elégítsük.

A szervezet D-vitamin szintjét nem 
szükséges vérvizsgálattal mérni, napi 
2000 Nemzetközi Egység mindenkinek 
ajánlott belőle. D-vitamin-források: tej-
termékek, tojás, tengeri halak.

C-vitaminból pedig 500 mg-ot fo-
gyasszunk minden nap. Figyeljünk 
azért arra, hogy ezeket a vitaminokat 
természetes úton is pótoljuk. 

Téli C-vitamin-források pl. a citrus-
félék, kivi, brokkoli, paprika, savanyú 
káposzta, friss és nyers zöldségek és 
gyümölcsök.

Nem feltétlenül kell tehát multivi- 
tamin tablettákat szedni télen. Táplál-
kozzunk egészségesen és változatosan, 
szedjünk C-, és D-vitamint, és lehető-
ség szerint töltsünk minél több időt a 
szabad levegőn.
� Védőnői�Szolgálat

Ne�a�multivitaminokban�
bízzunk,�télidőben�sem!
Hogyan biztosíthatjuk a téli időszakban a megfelelő vitaminbevitelünket? Ét-
renddel? Multivitaminokkal? Mindkettővel? Télen gyakoriak a megfázásos 
és influenzás megbetegedések, amelyek ellen megfelelő vitaminpótlással 
is védekezhetünk. 

Találós�mesék�a�könyvtárban

Varrógépeket�vár��
a�Generációk�Háza

A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ Generációk 
Háza nagy örömmel fogad még működőképes, bármilyen típusú 
varrógépeket felajánlásként. Az intézményben minden második 
hétfőn Varróklub működik, ami nagy népszerűségnek örvend. 
Tapasztalataink szerint egyre többen járnak erre a hiánypótló, 
hasznos és ingyenes foglalkozásra, így a közeljövőben egyre több működőképes varrógépre lenne szüksé-
günk! 
Felajánlásaikat az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
cím: 2092 Budakeszi,  Erdő utca 83.  telefon: 06/23-451-279  e-mail: ino.budakeszi@gmail.com
 Ezúton is köszönjük segítségüket!

Apró

Budakeszi irodába 
keresek admi-
nisztratív munka-
körbe, káros szen-
vedélytől men 
tes, legalább kö-
zépfokú végzett-
séggel rendelkező 
személyt. Gép-
írás vakon és MS 
Office alkalma-
zások használata 
elengedhetetlen.
Jelentkezés: keszi.
iroda@t-online.
hu email címre.
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Budakeszi Polgármesteri Hivatala épü-
letében tárlat nyílt Reményi József fő-
hadnagy II. világháborús fotográfiái-
ból, melyeket leányai és fia bocsájtanak 
megtekintésre szerte az országban.

A tiszt tizenhét alkalommal járta 
meg kórházvonattal a keleti frontot. 
Útjai során naplót vezetett és ezernél 
több képet készített, amelyek hiányta-
lanul megmaradtak, a kiállításon ezek-
ből látható válogatás.

A fotóin bár megelevenedik a keleti 
front, láthatjuk a katonák nyomorúsá-
gát, az értelmetlen háború pusztítását, 
de nem ez a fő szempont. Szellemisé-
gében nem a borzalmakat, hanem el-
sősorban az embert szeretné bemutat-
ni az embertelenségben. A fotók tu-
dósítanak az emberi nagylelkűségről, 
a vöröskeresztes kórházvonatok sze-
mélyzetének életéről, áldozatvállalá-

sáról, önzetlen segítségnyújtásról, em-
beri gyarlóságról, az élet szeretetéről, 
gyűlöletről, megértésről és közönyről, 
egyszóval a háború igazi arcairól. A ki-

állítást Ohr Alajos alpolgármester nyi-
totta meg. A főhadnagy egyik lánya, 
Véghné Reményi Mária személyes tör-
ténetekkel gazdagította a bemutatót.

SZIGETHY GÁBOR
Mezei Márai szerelem
Egy titokzatos vonzalom 
nyomába eredt Szigethy 
Gábor irodalomtörténész. 
Márai Sándor, a befutott író 
és a gyönyörű, tehetséges 
ifjú színésznő, Mezei Mária 
a negyvenes évek elején ta-
lálkoztak. Szigethy Gábor 
közel harminc évvel ezelőtt 
kapta meg Lelbach Jánostól, 
Mezei Mária özvegyétől a 
kézirat- és fotóhagyatékot, 
amelyben megtalált né-
hány 1945 és 1948 közötti 
Márai-levelet. A kapcsolat 
történetének megismerésé-

hez húsz év alatt jutott kö-
zelebb, elsősorban Mezei 
Mária különböző jegyzeteit, 
naplófeljegyzéseit kutatva. 
Ezzel párhuzamosan tanul-
mányozta a Márai Sándor 
naplóiban fellelhető finom, 
nehezen értelmezhető uta-
lásokat, kettőjük rejtjeleit. 
A sok képpel és dokumen-
tummal illusztrált album 
egy, a világ elől eltitkolt sze-
relem történetét tárja az ol-
vasó elé. 

SIKLÓSI GYULA
A budakeszi temető

Dr. Siklósi Gyula régész pro-
fesszor, Székesfehérvár dísz-
polgára, a Magyar Érdem-
rend Lovagkereszt és a Bu-
dakesziért Emlékérem ki-
tüntetettje. 2002-ben jelent 
meg a kétnyelvű – magyar 
és német – kiadvány a Buda-
keszi Szépítő Egyesület kez-
deményezésére és támoga-
tásával, mely Budakeszi te-
metőjét, annak történetét kí-
vánja bemutatni. A kötet rö-
viden ismerteti a mai temető 
elődjeit, részletes leírást ad a 
sírkőformákról, a sírkövek-
re faragott motívumokról és 
azok jelentéséről. Végezetül 
sorra veszi a temető védett 
emlékműveit, keresztjeit, sír-
köveit. A sok képpel illuszt-
rált kötet a Budakesziről szó-
ló helytörténeti munkák 
egyik kiemelkedő darabja.

MOLNÁR KRISZTINA 
RITA
Mákszem és Gubó 
Eltűn(őd)ik
Ez a kötet a nagy sikerű 
Maléna kertje folytatása, 
amit a budakeszi Schall Esz-

ter illusztrált. „A jó mesék 
nemcsak a csodák birodal-
mát nyitják meg a gyerekek 
előtt, hanem útravalóul is 
szolgálnak számukra.” Mol-
nár Krisztina Rita meséje 
olyan világot idéz, amelyben 
régi mesteremberek tudása 
elevenedik meg azzal a cél-
lal, hogy a mai gyerekeknek 
is hasznára váljék. 
A történetet azoknak aján-
lom, akik nem félnek a lát-
ható dolgok mögött rejlő tit-
kokat megismerni. 
  Boldizsár Ildikó 

Kórházvonattal�a�Don–kanyarban

Könyvajánló

Mély fájdalommal, megrendül-
ve tudatjuk, hogy Áfra Sándor, a 
Nagy Sándor József Gimnázium 
földrajz-történelem szakos ta-
nára, igazgatóhelyettese, volt ön-
kormányzati képviselő és al-
polgármester gyors lefolyású be-
tegségben, hősies küzdelme el-
lenére, 2017. október 6-án este el-
hunyt. 

Áfra Sándor 1982-től élt Budakeszin, 
ebben az évben fejezte be tanulmánya-
it a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán. 2002-ben 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen közoktatás-veze-
tő szakvizsgát tett. Friss diplomásként 
1982. augusztus 1-jétől a Nagy Sándor 
József Gimnáziumban kezdett tanítani, 
melynek 34 éven át volt történelem és 
földrajz pedagógusa. Az intézményben 
1992. december 1-jétől kollégiumi igaz-
gató, majd 1996. szeptember 2-ától igaz-
gatóhelyettes volt. 

Az oktatáson kívül számos feladatot 
látott el, az elmúlt több mint három év-
tized alatt megszámlálhatatlan iskolai 
rendezvény szervezője, közreműködője 
volt, aktív szerepet vállalt az iskola és 
a város sportéletében is. Vezetésével a 
„nagysanyis” focicsapat győztesként 
tért haza a belgiumi tornáról, a több al-
kalommal megrendezett Fűzfa Kupa 
Röplabda Bajnokságon a gimnáziumi 
csapat hosszú éveken keresztül birto-
kolta a bajnoki címet. Mindezeken túl 

az évente megrendezett tanár-diák vá-
logatott oszlopos tagja, legyen szó akár 
fociról, kosárlabdáról vagy éppen röp-
labdáról. Számtalan fiatal tanulmányát, 
jövőjét és értékrendjét alapozta meg ki-
tűnő munkájával, melyet bizonyítanak 
azok a díjak, melyeket a gyermekek a kü-
lönböző tanulmányi versenyeken nyer-
tek, öregbítve ezzel az iskola hírnevét 
is. 

Annak érdekében, hogy a fiatalokkal 
megszerettesse az általa oktatott tárgya-
kat, az élményeket és a személyes tör-
téneteket állította tanítása központjába. 
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Áfra Sándor mun-
kásságát 2016-ban a Budakeszi Okta-
tásügyért díjjal ismerte el. 

„Válassz olyan munkát, amit szeretsz 
csinálni, és soha életedben nem kell dol-
goznod.” Konfuciusz elméletét vallotta 
önmagáról Áfra Sándor is. Igazi tanár-
egyéniség volt, a tanulók magas színvo-
nalú oktatását, nevelését fáradhatatlan 
lelkesedéssel végezte. Személyiségének, 
állandó jókedvének köszönhetően tanít-
ványai, ismerősei, barátai partnerként 
kezelték, nagy tisztelettel, megbecsülés-
sel és szeretettel övezték.

Szomorúan, megtörve, hitetlenkedve 
állunk a történtek előtt. Nem tudjuk, 
nem akarjuk elhinni, hogy aki annyi év-

tizeden át volt a Nagy Sándor József 
Gimnázium motorja, szíve-lelke és jó-
kedve közösségünknek, elment. Hiánya 
nagyon fáj mindannyiunknak, szerettük 
és tiszteltük a kiváló pedagógust, a ked-
ves, életvidám és segítőkész kollégát, 
barátot, korábbi alpolgármestert. Mély 
együttérzéssel osztozunk a család fáj-
dalmában! 

Volt és jelenlegi diákok, kollégák, is-
merősök, barátok 2017. október 9-én 
gyertyagyújtással emlékeztek életé-
re, munkásságára a Nagy Sándor Jó-
zsef Gimnázium előtt. Budakeszi Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2017. október 13-i rendkívüli ülé-
sén Áfra Sándort Budakeszi város és a 
Nagy Sándor József Gimnázium közös 
halottjává nyilvánította. 

Hatalmas tömeg gyűlt össze 2017. 
október 18-án a tanár úr búcsúztatásán 
a budakeszi temetőben. Dr. Dömötörné 
Papp Hargita, a gimnázium igazgatója 
búcsúbeszédét követően Budakeszi Vá-
ros Önkormányzata részéről Ohr Alajos 
alpolgármester mondta el gondolatait,  
felidézve emlékeit a volt képviselőtársá-
ról és jó barátjáról, Áfra Sándorról. Ezt 
követően levetítették azt a megható kis-
filmet, melyet a tanár úr lánya, Áfra 
Marietta készített. A felvételen diákjai, 
munkatársai emlékeztek Áfra Sándor-
ra, a kiváló pedagógusra, kollégára, ba-
rátra.

Szívünkben emléke örökké élni fog!

Búcsú�Áfra�Sándortól
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A szakmai nap fő témája a 
regionális önkormányzati 
rendészet bemutatása volt, 
különös tekintettel az álla-
mi, önkormányzati és civil 
szerzetek együttműködésére. A rendezvényt dr. Kovács Sán-
dor ezredes, a tanszék mesteroktatója nyitotta meg. Elsőként 
dr. Pál Adrián alezredes, a Budaörsi Rendőrkapitányság ve-
zetője adott tájékoztatást a kapitányság működéséről, közbiz-
tonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos eredményeiről. Ezt 
követően dr. Somogyi Farkas József, a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás munkatársa beszélt a szervezet létrehozá-

sának szükségességéről, 
ismertette feladatait és 
működését, majd Uzsoki 
Gábor intézményvezető 
tartott előadást a regio-
nális közterület-felügye-
let működésének gya-
korlati kérdéseiről. 

Érdi Tamás, a Figye-
Lő Őr Kft. ügyvezető 
igazgatója a Budakeszi 
Védelmi Centrum mű-
ködtetésével kapcsolat-
ban adott tájékoztatást 
arról, hogy egy személy 
és vagyonvédelmi vál-
lalkozás hogyan tud 
az önkormányzattal 

együttműködni a település közbiztonságának jobbításában.
A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalá-

nak vezetője, dr. Szelenczy Gabriella hivatalvezető a védelmi 
igazgatás jelenlegi rendszeréről tartott tájékoztatást. 

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet részéről Molnár 
Tibor közterület-felügyelő ismertette a napi rendészeti fel-
adatellátás rendszerét, valamint a nagyvárosi és kistelepü-
lési közterület-felügyeleti feladatellátás közötti különbsége-
ket.

A Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka, Braczkó Gábor őr-
nagy a rendőrség és az önkormányzatok közbiztonsággal 
kapcsolatos együttműködését mutatta be.

A rendezvény végén a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
képviseletében Kósa Attila titkár tartott összefoglalót a szö-
vetség működéséről, a polgárőrség bűnmegelőzéssel kap-
csolatos szerepéről, feladatairól, a szervezetre vonatkozó 
törvényi szabályozásról.

� Uzsoki Gábor intézményvezető

Önkormányzati Rendészeti Szakmai Nap 

Közbiztonság�
és�bűnmegelőzés

Fenyő utca
A képviselő-testület a Budakeszi, Fe-
nyő utca vonatkozásában forgalom-
technikai felülvizsgálatot nem kez-
deményezett és azon módosítani nem 
kívánt.

311/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

Páros buszmegálló
Felkérte Szabó Szilvia tervezőt, hogy 
a Budakeszi, Temető utcai páros busz-
megálló terveit vizsgálja felül. 

312/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

Szociális támogatás
Támogatta a Budakeszin élő, szociáli-
san rászoruló nyugdíjasokat, szociális 
Erzsébet utalvány formájában, 3.000,- 
Ft/fő összegben, összesen 1.700.000,- 
Ft-tal, melyből 50.000,- Ft a lebonyolí-
tás költségeit szolgálja, valamint a Bu-
dakeszin élő szociálisan rászoruló csa-
ládokat szociális Erzsébet utalvány for-
májában, 2.000,- Ft/család összegben, 
összesen 300.000,- Ft összegben.

A testület 1.650.000,- Ft összegben 
550 db szociális Erzsébet utalványt, va-
lamint 300.000,- Ft összegben 149 db 
Erzsébet utalványt adott át támogatás-
ként a Budakeszi Református Egyház-
község részére azzal, hogy a Budakeszi 
hátrányos helyzetű idősek és családok 
támogatására fordítsa.

327/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

Tűzifa rászorulóknak
954.920 Ft-ot biztosított 40 m3 tűzi-
fa vásárlás céljára, melyet átadott a 
Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulásnak annak érdekében, hogy a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálaton keresztül valósítsa meg a tű-
zifa vásárlás és kiosztás lebonyolítá-
sát.

328/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

Ajánlatkérés közvilágításra
Budakeszi város közigazgatási te-
rületén lévő közvilágítási hálózat ak-
tív elemeinek üzemeltetésére és kar-
bantartására árajánlatokat kért be az 
alábbi cégektől, bruttó 8.500.000,- Ft 
keretösszeg biztosításával,  és fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a 
legalacsonyabb ajánlatot adó céggel – 
ügyvédi ellenjegyzés mellett – a szer-
ződést aláírja:
a) ELMŰ Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 
72-74.),

b) Omexom Magyarország Kft. (2045 
Törökbálint, Tópark utca 1/a.),
c) Best-Vill. 2000 Kft. (1222 Budapest, 
Fonó utca 2-6.).

337/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

E-töltőállomások épülnek
Az elektromos töltőállomások kiépíté-
sének helyszínéül a posta melletti par-
kolót és a Dózsa György téri parkolót 
jelölte ki.

338/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

Emlékmű felújítás
Ajánlatot kért be a temetőben található 
I. világháborús emlékművek és sírok 
felújítására az alábbi cégektől és felha-
talmazta a polgármestert, hogy a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó céggel – ügy-
védi ellenjegyzés mellett – a szerződést 
aláírja:
- Stone Shop Kőfaragó Kft. (2092 Buda-
keszi Szél utca 27.)
- AS EQUIPMENT Kft. (1108 Budapest, 
Kozma u. 9-11.)
- Trestone Kft. (2071 Páty, Gyopár köz 
1.)

343/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

Közmeghallgatás
2017. november 23-án, csütörtökön 18 
órakor közmeghallgatást tart az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban.

345/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

Forgalomgyorsítás
A Budakeszi város közigazgatási te-
rületén lévő jelzőlámpák programo-
zásának terveztetésére beérkezett ár-
ajánlatokat nem fogadta el és fel-
kérte a Pénzügyi és Fejlesztési Bi-
zottságot, hogy tegyen javaslatot Bu-
dakeszi közlekedési szakembereiből 
álló munkacsoport, valamint Ohr Ala-
jos alpolgármester bevonásával olyan 
intézkedésre, amely a Fő utca és betor-
kolló utcák forgalmát érzékelhetően 
felgyorsítja.

354/2017. (IX. 26.) Kt. határozat

LIDL megállapodás
Megállapodást kötött a LIDL Magyar-
ország Kereskedelmi Bt.-vel (1037 Bu-
dapest, Rádl árok 6.), és felhatalmazta 
a polgármestert, hogy ügyvédi ellen-
jegyzés mellett aláírja.

363/2017. (X. 05.) Kt. határozat

Képviselő-testületi�határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2017. szep-
tember 26-án és október 5-én tartott 
képviselő-testületi ülésein a követke-
ző, lakosságot kiemelten érintő dön-
téseket hozta:

Új, tematikus, erdészeti játszótér nyílt a Budakeszi Vadas-�
parkban. Az ünnepségen Szabó Péter, a park ügyvezető 
igazgatója, dr. Győri Ottilia polgármester, Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő és Reinitz Gábor, a Pilisi Park-
erdő Zrt. vezérigazgató-helyettese mondott beszédet. A ját-
szóteret a Budakeszi Szivárvány Óvodába járó gyermekek 
avatták fel. Ezúton is gratulálunk a Pilisi Parkerdő Zrt-nek 
a fejlesztéshez! Bízunk benne, hogy a budakeszi családok 
nagy örömmel használják majd a játszóteret!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudomá-
nyi Kara a rendészeti igazgatási szak biztonsági szak-
irányának hallgatói részére Önkormányzati Rendészeti 
Szakmai Napot tartott Budakeszin, az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központban október 4-én. 

Vadasparki�játszótér

Dr. Szelenczy Gabriellát kérte fel 
a polgármester a képviselő-testü-
let egyhangú támogatása mellett 
Budakeszi város jegyzőjének. Dr. 
Szelenczy Gabriella 2011-2013-ig, a 
járási hivatalok felállításáig a telepü-
lés jegyzője volt. 2013-tól a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Budakeszi Já-
rási Hivatalának vezetését látta el.

A testület egy-
hangúlag is-
mét Tóthné Fajtha Anitát választotta 
meg újabb 5 évre az Erkel Ferenc Mű-
velődési Központ igazgatójává. 

Önéletrajzából: „Visszatekintve az 
elmúlt öt esztendőre azt gondolom, 
hogy nagyon fontos, szép és izgalmas 
szakmai feladatok megvalósításának 
lehettem generálója és aktív részese. 
Bizony nem mindenkinek adatik meg 
ez a lehetőség, mely egyben nagy fe-

lelősséget is hordoz. Célom továbbra is az, hogy a jelenlegi 
nehéz gazdasági feltételek ellenére a következő években is 
a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát 
végezhessek munkatársaimmal, az önkormányzattal, intéz-
ményekkel és a civil szervezetekkel közösen.”

Régi-új�jegyző�és��
EFMK-igazgató
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	 7.	kedd
10.00 Nevető délelőtt
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével
19.00 Jóga Hadizsa (1000 
Ft/alkalom)
	 8.	szerda
10.00 Torna 
13.30 Házi praktikák nem 
csak nőknek: zeller, snid-
ling, csalán
15.00 Filmklub: Inferno  
	 9.	csütörtök
8.30 Jóga Hadizsa (500 Ft/
alkalom)
10.00 Kerámia foglalkozás 
Arany Betty kerámikus ve-
zetésével (500 Ft/alkalom)

13.00 Kapaszkodó klub
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Évával (2000 Ft/alkalom)
	 10.	péntek
10.00 Torna
	 13. hétfő
  8.00 Jóga
10.00 Jeles napok: kalendá-
rium kvíz
11.00 Híres festők: Paál 
László, Ili meséi
15.00 Márton napi libás 
nap
	 14.	kedd
10.00 Játékos délelőtt
13.30 Varróklub Szilvivel 
és Edittel (ajándékzsákok 
és angyalkák készítése)
19.00 Jóga Hadizsa (1000 
Ft/alkalom)
	 15.	szerda
10.00 Torna

15.00 Filmklub: Bazi nagy 
görög lagzi 2. (amerikai ro-
mantikus vígjáték)
	 16.	csütörtök
8.30 Jóga Hadizsa (500 Ft/
alkalom)
11.00 Könnyített torna 
Biczók Zsófival
13.00 Túrázzunk könnye-
dén: szabadtéri kirándulás
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Évával (2000 Ft/alkalom)
	 17.	péntek
10.00 Dixit-kreatív fantá-
ziadús társasjáték
	 20. hétfő
  8.00 Jóga
13.30 Nemzetek napja: 
Szlovákia (helyi szokások, 
gasztronómia) 
	 21.	kedd
10.00 Rejtvényfejtő dél-
előtt
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével
19.00 Jóga Hadizsa (1000 
Ft/alkalom)

	 22.	szerda
10.00 Torna
15.00 Filmklub: Utazók 
(amerikai sci-fi film )
	 23.	csütörtök
8.30 Jóga Hadizsa (500 Ft/
alkalom)           
10.00 Kerámia foglalkozás 
Arany Betty keramikus ve-
zetésével (500 Ft/alkalom)
13.00 Kapaszkodó klub
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Évával (2000 Ft/alkalom)
	 24.	péntek	
10.00 Torna 
	 27. hétfő 
  8.00 Jóga
10.00 Jeles napok: kalendá-
rium kvíz
11.00 Híres festők: Mé-
szöly Géza, Ili meséi
	 28.	kedd	
10.00 Nevető délelőtt
15.00 Művészetterápia Ha-
vasi Viktóriával
19.00 Jóga Hadizsa (1000 
Ft/alkalom)

	 29.szerda
10.00 Torna
13.30 Irodalmi klub: Polcz 
Alaine
15.00 Filmklub: Kedves 
öcsém facsiga (amerikai 
film)
	 30.	csütörtök
8.30 Jóga Hadizsa (500 Ft/
alkalom) 
11.00 Könnyített torna 
Biczók Zsófival          
14.00 Adventi kézműves 
készülődés
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (2000 Ft/
alkalom)

Térítés ellenében igénybe-	
vehető szolgáltatásaink: 
fodrász, pedikűr (bejelent-
kezés szükséges).
A változás jogát fenntart-
juk! 
További információ:
23/451-279
2092 Budakeszi, Erdő u. 83.

2017 novemberi programok  
a Generációk Házában
Szent András hava - Őszutó-enyészet hava

PÁLYÁZAT

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

anyakönyvvezető 

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: anyakönyvi igaz-
gatás, hagyatéki ügyek
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók 
Pályázati feltételek:
l magyar állampolgárság,
l cselekvőképesség,
l büntetlen előélet,
l középiskola/gimnázium, és anyakönyvi szakvizsga, vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
l EAK ismeret - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

anyakönyvi igazgatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
l felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
l vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
l önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerint
l motivációs levél
l iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Katalin al-
jegyző nyújt a 06-23/535-710/0/113 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Emese 
részére a hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.
A pályázat teljes szövege a www.kozigallas.hu oldalon olvasható.

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal

humánpolitikai ügyintéző 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök: 1. számú melléklet 23. pont, humánpolitikai feladatkör 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A hivatal és az ön-
kormányzat köztisztviselői, illetve munkavállalói, valamint a közfoglalkozta-
tottak személyzeti ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása. Egyéb munkaügyi 
feladatok ellátása. Vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos ügyintézés.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint a(z) Budakeszi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzata, továbbá Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők 
illetménykiegészítéséről szóló 56/2003. (XII. 15.) számú önkormányzati ren-
delet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
l magyar állampolgárság,
l cselekvőképesség, 
l büntetlen előélet, 
l főiskola, egyetem, jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, 
bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális fel-
sőoktatásban szerzett szakképzettség; 
 vagy 

l felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erő-
forrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és tár-
sadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés, 
 vagy 
l középiskolai végzettség és  munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, 
emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
l KIRA program felhasználói szintű ismeretek
l közigazgatási alapvizsga, szakvizsga 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
l 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai 
önéletrajz 
l motivációs levél
l oklevél- és bizonyítványmásolatok
l három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, 
vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:2017. november 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Katalin al-
jegyző nyújt, a 06-23/535- 710/0/113 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Salamon Emese 
humánpolitikai ügyintéző részére a hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.
A pályázat teljes szövege a www.kozigallas.hu oldalon olvasható. 
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