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Önkormányzati,  
hivatali fejlemények

Polgármesteri köszöntő

Költségvetés
Képviselőtársaimmal, az intézményve-
zetőkkel és a polgármesteri hivatal mun-
katársaival az év első napjaitól gőzerővel 
dolgozunk a 2018. évi költségvetés tervezé-
sén. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a 
megfontolt és takarékos gazdálkodást tart-
juk szem előtt úgy, hogy a rendelkezésre 
álló forrást célirányosan és racionálisan 
használjuk fel. Tavaly is sok személyes ta-
lálkozásra volt lehetőségem a lakossággal. 
Ezen alkalmakkor igényként merült fel ré-
szükről, hogy a nagyberuházások mellett 
kerüljön sor a saját utcájuk, lakókörnyeze-
tük látványosabb, gyorsabb fejlesztésére is. 
Idén a korábban elkezdett nagy volumenű 
beruházások megvalósítása mellett a kisebb 

fejlesztésekre is nagyobb gondot fordítunk, 
biztosítva az intézményhálózatunk bizton-
ságos működtetését is. A költségvetési ter-
vezés folyamata várhatóan február első fe-
lében lezárul, a hó végi testületi ülésen a 
képviselő-testület tárgyalja és várhatóan el 
is fogadja a város költségvetését.

Tudnivalók az adózásról
Budakeszi Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének az építményadóról, va-
lamint telekadóról szóló önkormányzati 
rendelete alapján a korábbi évekhez ha-
sonlóan nem változott a kedvezmények és 
mentességek köre. Az érintettek az erre vo-
natkozó jogosultságukat kizárólag kérelem 
benyújtása útján tudják igénybe venni. A 
kérelem egész évben benyújtható. A koráb-
biakban kérvényezett és megállapított men-
tességre, kedvezményre nem szükséges új-
bóli kérelmet benyújtani. A kedvezmények 
igénybevételének feltétele, hogy az adózó 
Budakeszin bejelentett lakóhellyel rendel-
kezzen. A szokásos éves adóértesítők vár-
hatóan február végén, postai úton jutnak 
el az adófizetőkhöz annak érdekében, hogy 
megfelelő időben tudjanak majd eleget ten-
ni a március 15-i befizetési határidőnek. 
A felmerülő adózási kérdésekben a polgár-
mesteri hivatal adóügyi munkatársai kész-
séggel állnak rendelkezésükre. 

Iskola, orvosi rendelő, tanuszoda
Az Árpád fejedelem téri iskolaépítés első 
ütemének határideje tartható (bal oldal, 
középső kép). Jelenleg a tornaterem határo-
ló falait építi a kivitelező, a felső rész vas-
beton-szerelési, az iskolaépület alapozási 
illetve szerkezetépítési munkái folynak. Az 
orvosi rendelőhöz (bal alsó kép) kapcsolódó 
energetikai fejlesztések - melyek pályázati 
forrásból valósulnak meg – a január 31-i 
határidőre befejeződtek. Az önkormány-
zati finanszírozású felújítás során az elő-
re nem látható műszaki problémák több-
letmunkákat okoztak, melynek elvégzésére 
határidő módosítást kezdeményezett a ki-
vitelező, melyről még folynak az egyezteté-
sek. Az állami főépítész január 8-án meg-
tartotta a tanuszoda tárgyalásos eljárását, 
ahol az érdekelt államigazgatási szervek a 
tervvel egyetértettek. Jelenleg várjuk az ál-
lami főépítész véleményét, ezt követően a 
képviselő-testület már el tudja fogadni a 
tanuszodával kapcsolatos HÉSZ módosí-

tást és a Magyar Nemzeti Sportközpontok 
be tudja nyújtani a terveket építési enge-
délyezésre.

Tovább szépítjük a Fő utcai bölcsődét
Örömmel számolok be az olvasóknak ar-
ról, hogy ismét pályázatot nyert Budakeszi. 
2016 őszén nyújtottuk be a Nemzetgazdasá-
gi Minisztériumba a Fő utcai bölcsőde fel-
újítására vonatkozó pályázatunkat. Január 
első hetében kaptuk kézhez a támogató dön-
tést, melynek értelmében 41,2 millió Ft-ot 
fordíthatunk a bölcsőde további munkálata-
ira.A támogatásból befejezzük a nyílászárók 
teljes cseréjét, elvégezzük az épület homlok-
zati hőszigetelését, a tető héjazatának cse-
réjét, az akadálymentesítést, valamint ren-
dezzük a belső játszóteret is - még az idén.

Biztonságosabbá tettük a zebrákat
Számos lakossági megkeresés érkezett a 
Szarvas téri és Dózsa György téri gyalog-
átkelőhelyek jobb és nagyobb biztonságot 
adó megvilágítására (bal felső kép). A be-
ruházásra vonatkozó szerződést tavaly no-
vemberben írtuk alá a kivitelezővel és 2018. 
január közepén az elvégzett munkálatok 
műszaki átadás-átvétele is megtörtént. 

A jég varázsa
2016 végén – kihasználva a hideg időjárást 
– a lelkes tanárok, iskolások pár hétre jég-
pályát alakítottak ki a Nagy Sándor József 
Gimnázium udvarán, melyet a lakosság és 
a korcsolyázni vágyók nagy örömmel hasz-
náltak. Ennek sikerét szem előtt tartva dön-
töttünk úgy képviselőtársaimmal együtt, 
hogy a művelődési központ udvarán a sá-
tor alatt műjégpályát alakítunk ki (jobb kö-
zépső kép). A jégpálya 2017. december 1. és 
2018. február 4-e között üzemelt, ahol dél-

előttönként az óvodások, iskolások tölthet-
ték a jégre kihelyezett testnevelésórájukat, 
délutánonként pedig a közönség vehette 
birtokba a pályát - a budakesziek kedvezmé-
nyes belépővel. A jégpálya nagy sikert ara-
tott, sok örömteli és vidám pillanatot adott, 
kikapcsolódást jelentett a látogatóknak. 

Elkezdődött a báli szezon
A bálok ismét alkalmat adnak arra, hogy 
közösségeinkben jó kedvvel múlassuk az 
időt a hétvégéken. Ragadjuk meg az alkal-
mat arra, hogy a különböző egyesületek, in-
tézmények által szervezett rendezvényeken 
találkozzunk barátainkkal, ismerőseinkkel. 
A bálokhoz mindenkinek jó szórakozást kí-
vánok! Kedvcsinálóként a régmúlt idők far-
sangjairól, az ünnepkörhöz kapcsolódó, ma 
is élő szokásokról (jobb alsó kép), a budake-
szi farsangi bálok időpontjairól és a tánc-
mulatságokhoz kapcsolódó érdekességekről 
lapunk 13-14. oldalán olvashatnak.

NYÍLT NAPOK A SZIÁBAN
 

Sok szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt 2018. 
március 5-7. között, 8-11.30 
óráig a Budakeszi Széchenyi 
István Általános Iskola nyílt 
óráira!
  SZIA vezetősége

Beruházások, fejlesztések

Közösségi élet
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A lakók kérésére az önkormányzat 2018. 
január 11-én rendkívül nagy érdeklő-
dés mellett fórumot tartott a Lidl be-
ruházás és Budakeszi délkeleti telepü-
lésrészének várható fejlesztéseivel kap-
csolatos elképzelések megvitatására. A 
közel száz résztvevő között legnagyobb 
számban a beruházással érintett Kert és 
Akácfa utca lakói jelentek meg.

A fórumon dr. Győri Ottilia polgár-
mester, Ohr Alajos alpolgármester és 
Páczi Erzsébet, a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság elnöke, a terület önkormány-
zati képviselője részletesen ismertették 
a délkeleti településrész várható be-
ruházásait, melyek révén összesen 1,2 
milliárd forint értékben valósul meg út-, 
közmű- és területfejlesztés.

A Lidl képviseletében Keszei Gábor 
ismertette az áruház elhelyezkedésére 
és forgalmi kapcsolataira vonatkozó 

terveket. Elmondta, hogy az a jelenleg 
meglévő épületek átalakításával épül és 
a vásárlók a Budaörsi út – Patak utca fe-
lől közelíthetik majd meg. Lakossági ké-
rés hangzott el a Kert utcai zajvédelmé-
vel és forgalmi hatásaival kapcsolatban. 

Keszei Gábor elmondta, hogy a leendő 
áruház és a Kert utcai lakók között hú-
zódó kerítést megtartják és felújítják, 
ezzel védve az ott élő lakókat az eset-
leges zajtól. 

A lakók általános kérése az volt, hogy 
az esetleges forgalomnövekedés negatív 
hatásai alól a Kert utcát és Akácfa utcát 

lehetőségek szerint mentesítsék. A pol-
gármester tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy az önkormányzat ajánlatokat kért 
be forgalomtechnikai tanulmány elké-
szítésére, melynek célja, hogy megvizs-
gálja a fejlesztések forgalmi hatásait. A 
tanulmány elkészítésének határideje 
2018. március 31. A tanulmány ajánlásai 
alapján az önkormányzat a szükséges 
intézkedéseket megteszi.

A fórumon elhangzottak szerint a la-
kosok javaslatai alapján a körülményei-
ket támogató igényeket 2018. január 18-
án a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, 
majd 2018. január 25-én a képviselő-tes-
tület tárgyalta meg. A javaslatokról és az 
azzal kapcsolatos döntésekről következő 
lapszámunkban adunk tájékoztatást. 

Ezúton is köszönjük, hogy sokan 
részt vettek a fórumon és javaslataikkal 
segítették az önkormányzat munkáját.

A képviselő-testület több döntést is ho-
zott a közúti forgalmi rend változtatá-
sáról. A Meggyes utcában a Darányi 
városrészt megközelítő áteresz közelé-
ben, a gyalogosok védelme érdekében 
sebességcsökkentő bordát (fekvőrend-
őrt) építettünk a leágazás előtt mindkét 
irányból 50-50 m-re, valamint a bordá-
kat előjelző táblákat helyeztünk ki. 

A Szél utca végén, az orvosi rendelő 
mellett egyes autók szabálytalanul áll-
nak meg, akadályozva a forgalmat. Ezért 
a Szél utca Munkácsy utca kereszteződé-
sébe az orvosi rendelő mellé „Megállni 
tilos” jelzőtáblát helyeztünk ki. 

Lakossági kérésre részben megfor-
dítottuk a közlekedés irányát a jelenleg 
is egyirányú Füredi László utca észa-
ki szakaszán. Így az Orgona utcától a 

Meggyes utcáig egyirányú, a Füredi 
utca többi részén fenntartjuk a korábbi 
forgalmi rendet. 

A Meggyes utcai kicsatlakozáshoz 
„Állj! Elsőbbségadás kötelező” (STOP) 
táblát helyeztünk ki. A csomópontok 
közelsége miatt, közlekedésbiztonsági 
szempontból egy „Kötelező haladá-
si irány jobbra” táblát helyeztünk ki a 
Krúdy Gyula utca becsatlakozásához, 
így onnan a mamutfenyők irányába a 
körforgalom igénybevételével lehet köz-
lekedni. 

Az Arany János utca lakói jelezték, 
hogy az utca egyenes szakaszán egyes 
gépjárművek veszélyt okozva, nagy se-
bességgel közlekednek. Ennek meg-
előzésére itt is fekvőrendőröket épí-
tettünk, valamint az ezeket előjelző 

„Egyenetlen úttest” jelzőtáblákat he-
lyeztünk ki. 

Kérjük, fokozottan figyeljenek ezen 
utcák környékén a megváltozott for-
galmi rendre és ne megszokásból ve-
zessenek! Bízunk benne, hogy a módo-
sítások a lakók biztonságát szolgálják.

Fórum�a�Lidl�beruházásról

A lakók kérése volt, hogy 
a forgalomnövekedés negatív 
hatásai alól a Kert utcát és 
Akácfa utcát mentesítsék

Forgalmi�rend�változások

A kérdőívet összesen 72 budakeszi la-
kos töltötte ki, 67 fő elektronikusan, 5 
fő papír alapon. A kérdőív kitöltéséhez 
kapcsolódó, november 15-i sorsoláson 
45-en jelezték részvételi szándékukat, 
akik közül Gräfl Ildikó egy 10.000 Ft 
értékű csemegekosarat nyert. Ezúton is 
gratulálunk! 

Nemek megoszlása, életkor, lakhely

A kérdőívet 65,3%-ban nők (47 fő), 
34,7%-ban férfiak (25 fő) töltötték ki. A 
válaszadók 52,7%-a középkorú (40-65 
év között), 23,6%-a 66 éves kor feletti, 
22,2%-a 21-39 év közötti és mindössze 
1 fő (1,3%) 20 év alatti.

Összesen 70 fő adott választ arra, 

A�lakók�újságolvasási�szokásai
Az önkormányzat 2017 szeptemberében Budakeszi Hírmondóban olvasói kér-
dőívet tett közzé annak érdekében, hogy a havilap minél jobban szolgálja a la-
kosok igényeit. A kapott eredményekből megismerhetők a Hírmondó-olvasási 
szokások és a lap tartalmára vonatkozó kérések is.

BudakesziHÍRmondó
hogy melyik utcában lakik. A lakhely 
kimutatása áttekinthetőbb, ha város-
rész vagy terület szerint osztjuk meg 
az adatokat. Így elmondhatjuk, hogy a 
válaszadók 67,1%-a (47 fő) a városköz-
pontban, 14,2%-a (10 fő) a Barackos-
ban, 7,1%-a (5 fő) Nagyszénászugban, 
ugyanúgy 7,1%-a Makkosmárián, 
2,8%-a (2 fő) a gazdasági területeken 
és 1,4%-a (1 fő) a Darányi városrész-
ben él.

A lap print és online elérhetősége

Az újságot a megkérdezettek 69,5%-
a (50 fő) kapja meg a postaládájába, 
30,5%-a (22 fő) nem. Ez az arány és a 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a 
havilap nem jut el minden háztartás-
hoz. Az önkormányzat a lap terjeszté-
sére a Magyar Posta Zrt-vel kötött meg-
állapodást, és rendszeresen jelezzük a 
terjesztési problémákat az illetékes ve-
zetők felé, továbbá közös ellenőrzése-
ket is tartunk az újság terjesztése vo-
natkozásában. Az önkormányzat tö-
rekszik arra, hogy minden budakeszi 
háztartáshoz eljusson a Hírmondó, 
ezért az előző lapszámunkban pályá-
zatot írtunk ki a terjesztési feladatok 
ellátására. Kérjük önöket, hogy ameny-
nyiben ismerősi, baráti körükben tud-
nak olyan személyről, cégről, aki vál-
lalná a terjesztést, kérem, jelezzék fe-
léjük a pályázati kiírást. A pályázatokat 
február 15-ig várjuk.

A Hírmondó nyomtatott változatát 
94,5% (68 fő) olvassa szívesen, mind-
össze 4 fő, 5,5% nyilatkozott az ellen-
kezőjéről. 80,5%, 58 fő keresi fel az új-
ság online változatát, 14 fő, 19,5% nem 
olvassa az oldalt. 52,7%-nak (38 főnek) 
van tudomása az elektronikus hírlevél-
ről, 47,3%-nak (34 főnek) nem. A meg-
kérdezettek közül 45 fő (62,5%) irat-
kozna fel a hírlevélre.

Mi legyen az újságban?

A lap tartalma vonatkozásában több 
választ is be lehetett jelölni.

l a tájékoztató, közérdekű informáci-
ókról a válaszadók 91,6%-a (66 fő), 
l a kulturális, művészeti, egészség-
ügyi, érdekes tartalomról 72,2%-a (52 
fő),
l az adott lakos élethelyzetét érintő 
döntési lehetőségekről 66,6%-a (48 fő), 
l a társadalmi eseményekről 63,8%-a 
(46 fő), 
l az önkormányzat működéséről, ügy-
félszolgálat, önkormányzat „arcairól” 
56,9%-a (41 fő),
l a közszolgáltatások helyzetéről 
55,5%-a, (40 fő),
l az intézmények működéséről 54,1%-
a (39 fő), míg
l a képviselői beszámolókról 54,1%-a 
(39 fő) szeretne olvasni a lapban.

A fenti lehetőségeken kívül igények 
jelentkeztek például a következő tar-
talmakra: 
l Anyakönyvi hírek (tájékoztató az 

elhunytakról).
l Irodalmi, történelmi jellegű írá-

sok.
l Helyi értékek, emberek, kezdemé-

nyezések bemutatása (pl. Budakeszin 
élő sportolók, közéleti személyek, helyi 
szolgáltatások, környékbeli kiránduló-
helyek, családi programok stb. Lehetne 
az újságban egy-egy recept, vagy rejt-
vény, aminek győzteseit kisorsolnák.
l Épületekről, történelmi érdekes-

ségekről szóló írások a városhoz kap-
csolódóan.
l Rendkívüli hírek.
l Keresztény hitélet.
l Riport.
l Sport.
l Gasztronómia, helyi érdekes em-

berek, programok.
l Útfelújításról szóló hírek.
l Nagyszénászug fejlesztése.
l Példa értékű emberek, családok.
l Közterület-felügyelet munkája.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a ka-

pott eredmények statisztikai szempont-
ból nem tekinthetők reprezentatívnak, 
a kitöltők véleményét és álláspontját 
képviselik.

Az eredményeket a lapszámok tar-
talmának összeállításakor figyelembe 
vesszük és lépéseket teszünk a havilap 
terjesztésének javítására is.

Köszönjük valamennyi budakeszi 
lakosnak, hogy a kérdőív kitöltésével 
segítette az önkormányzat munkáját!
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…hogyan�sétáltassuk�szabályosan�a�
kutyánkat?
Budakeszi képviselő-testülete a helyi 
állattartásáról szóló rendeletében sza-
bályozza az ebtartás és az eb közterü-
leten történő sétáltatásával kapcsolatos 
előírásokat. Belterületi közterületen 
kutyánkat csak pórázon lehet sétáltat-
ni. Ha az állat nem szelíd természetű, 
úgy szájkosarat is kell rá adnunk. 

Közterületen a kutya tulajdonosá-
nak biztosítania kell, hogy az eb sem 
más állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen.

Csak olyan személy sétáltathat ku-
tyát a közterületen, aki irányítani is 
tudja az ebet, kezelni vagy akár féken 
tartani. Így 14 éven aluli gyermek nem 
vezethet olyan kutyát, amelyre bizton-
ságosan nem tud felügyelni, akár a faj-
tajellege, mérete, súlya, vagy támadó 
természete miatt.

Csak akkor vihetjük a kutyát köz-
területre, ha rendelkezik beültetett 
mikrochippel és a nyakörvén olyan bi-
léta van, melyen fel van tüntetve a tu-
lajdonos elérhetősége.

Az eb tulajdonosa, illetve a sétálta-
tással megbízott személy köteles gon-
doskodni arról, hogy a kutya ürülékét 

eltávolítsa a közterületről, de a lakóház 
közös használatú területéről is. Ennek 
érdekében köteles magánál tartani és 
természetesen használni is az erre a cél-
ra alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) 
és amennyiben közterület-felügyelő el-
lenőrzi, úgy azokat be is kell mutatni.

A segítő kutya (vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutyák) 
kivételével a kutyát tilos beengedni, il-
letve bevinni oktatási, egészségügyi, 
szociális, kulturális intézmények te-
rületére, kegyeleti helyre (például te-
mető), középületbe és játszótérre is.

A szabályok betartását az önkor-
mányzat, illetve a Budakörnyéki Köz-
terület-felügyelet ellenőrzi. A szabá-
lyok be nem tartása, vagy megszegése 
esetén 150.000 forintig terjedő közigaz-
gatási bírság, vagy 50.000 forintig ter-
jedő helyszíni bírság szabható ki.

Tisztelettel kérem az érintetteket, 
hogy kutyáik tartása és közterületen 
történő sétáltatása során legyenek fi-
gyelemmel a jogszabályi előírásokra!
� Uzsoki�Gábor
� Budakörnyéki�Közterület-felügyelet
� intézményvezető

A csapadékos, változékony téli időjárás kedvez a kátyúkép-
ződésnek, az utak állapota romolhat. A fagyási és olvadási 
ciklusok változása felgyorsítja a romlást. A nappali plusz hő-
mérsékletek esetén a csapadékvíz beszivárog a burkolat re-

pedéseibe, éjszakánként megfagy, így károkat okoz abban. 
A téli időszakban ezért nő ugrásszerűen a kátyúk száma.

A Budakeszi útjainak karbantartásával is foglalkozó Bu-
dakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. valóban 
kevesebb kátyúzást végez a téli hónapokban, mint az év 
más részeiben.

Télen ugyanis nem működnek az aszfaltkeverő telepek, 
meleg aszfaltot Budakeszire szállíttatni nem tudunk. Azon-
ban vannak olyan halasztást nem tűrő esetek, amikor elen-
gedhetetlen az aszfalt javítása ebben az időszakban. Ezek-
ben az esetekben a hideg aszfaltos kátyúzást alkalmazzuk. 
Így javítottuk sürgőséggel következő utcákat az elmúlt idő-
szakban: Kilátó utca, Napfény utca, Viktória utca. Azonban 
ez a kátyúzási forma csak átmeneti megoldást jelent a sür-
gős esetekben, ugyanis kevésbé tartós, mintha meleg asz-
falttal állítanánk helyre az úthibát. A kátyúk hosszabb távú, 
végleges megszüntetésére csak tavasszal, a kedvező időjárás 
beköszöntével, a meleg aszfaltos kátyúzással van lehetőség.
� Szabó�Tibor,�BVV�Kft.

…miért�kátyúznak�télen�jóval��
kevesebbszer,�mint�más�évszakban?

Idén előrehozott karácsonyi meglepetést kapott Budakeszi 
Város Német Önkormányzata. Az ajándék egy Ford Transit 
Custom típusú kilencszemélyes kisbusz, melyet pályázat 
útján nyert el. A pályázatot Németország belügyminisztéri-
uma írta ki az Országos Német Önkormányzaton keresztül, 
melyen harmadik próbálkozásra nyertek a budakesziek. A 
pályázat 25 százalékos önerő mellett 75 százalék támogatást 
biztosított a jármű megvásárlásához. Az új kisbusz nagy se-
gítséget jelent az asszonykórus, a férfi dalárda, a Tarkabarka 
Kunterbunt Óvoda gyermekei, és a fúvószenekar szállításá-
ban, ha a környékbeli rendezvényekre hivatalosak.

Az átadó ünnepséget december 7-én tartották meg a Tar-
kabarka óvodában. A gyerekek kedves német dalokkal kö-
szöntötték a vendégeket, ezután Heinek Ottó, az Országos 
Német Önkormányzat elnöke és Schrotti János, Budakeszi 
Város Német Önkormányzatának elnöke mondott rövid be-
szédet. Heinek Ottó szerint ez a pályázati siker fontos, hi-
szen országosan csak három ilyen kisbuszhoz adnak tá-
mogatást évente. Jelképesen meg is keresztelték a kisbuszt, 
amely a WudiBuß nevet kapta, Budakeszi német nevére 
(Wudigeß) utalva. Nagy�Gábor

Felhívás

Javasoljon a Budakesziért  
emlékéremre és Ifjúsági díjra!
A Budakeszi Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete által 
a többszörösen módosított 
37/1995. (XI. 2.) számú ren-
deletével alapított Buda-
kesziért emlékérmet, va-
lamint a Budakeszi Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének többszörösen 
módosított 4/1999. (III. 1.) 
számú rendeletével alapított 
Ifjúsági díjat minden év március 
15-e alkalmából, idén március 14-én, s z e r-
szerdán 17 órakor, az Erkel Ferenc Művelődési Központ-
ban adjuk át.
A díjak adományozásáról – a tisztelt lakosságtól, valamint 
ifjúsági, társadalmi szervezetektől, egyházközségektől, 
oktatási intézményektől beérkezett javaslatok alapján – a 
képviselő-testület hozza meg a döntését.
A Budakesziért emlékérem állampolgárok és csoportok 
részére adományozható, akik a város fejlesztésében, tár-
sadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely ága-
zatában tartósan kiemelkedően hasznos munkát végez-
tek. Egy évben legfeljebb kettő kitüntetés adható.

Az Ifjúsági díj 35 éves korig ado-
mányozható annak a Buda-

keszi lakosnak vagy cso-
portnak, aki kimagasló 
közéleti tevékenysé-
gével és tanulmányi, 
sportbeli életvitelével 
Budakeszinek és kor-
osztályának elismeré-

sét kiérdemli és példa-
értékkel követendő utat 

mutat kortársai számára. 
Évente egy díj adományozható.

Kérem, mind a két kitüntetésre külön-külön - indokolást 
is tartalmazó - írásos javaslatát legkésőbb
2018. február 15. csütörtök 12.00 óráig személyesen vagy 
postán a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (Cím: 2092 
Budakeszi, Fő u. 179.), e-mailen (pm.titkar@budakeszi.hu), 
esetleg faxon (06-23-535-725) eljuttatni szíveskedjen.
Segítőkész együttműködését előre is köszönöm.
 
 Tisztelettel: 
   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
    polgármester

Kisbuszt�nyert�a�
német�önkormányzat
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Településünkön szép hagyomány, hogy az Idősek Világ-
napja mellett az adventi időszakban is köszöntjük a vá-

rosban élő nyugdíjas lakókat. A december 7-i délután a Fe-
nyőgyöngye és Borostyán Nyugdíjas Klubok, a Budakeszi 
Idősügyi Tanács tagjai mellett a Generációk Házába járók 
és a városban élő szépkorúak egy közös ünneplésre gyűltek 
össze az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Az ünnep-

ségen dr. Győri Ottilia polgármester beszédében kiemelte, 
hogy a csoda mi magunk vagyunk, mert mi válunk aján-
dékká egymás számára. A város nyugdíjasainak karácsonyi 
ünnepsége is erre szeretne lehetőséget adni. A közös prog-
ramokon kötetlenül, őszintén és teljes lélekkel egymás felé 
fordulva, egymásra figyelve lehetünk jelen. 

Somlóvári Józsefné tanácsnok köszöntőjében elmondta, 
hogy karácsonykor az ajándékozás mellett, a szereteten és a 
meghitt pillanatokon van a fő hangsúly, hiszen az igazi ün-
nephez nem kell más, mint hogy szeretni, tisztelni, segíteni 
tudjuk egymást, és érezzük, fontosak vagyunk egymásnak.

A nyugdíjas korúak kérésének megfelelően a műsort helyi 
intézményekbe járó gyermekek adták. A Szivárvány Óvoda 
Maci, a Tarkabarba Óvoda Süni csoportja, a Czövek Erna 
Alapfokú Művészeti Iskola lépett fel. A program sok ked-
ves pillanattal és örömmel ajándékozta meg a szépkorúakat. 
A Széchenyi István Általános Iskola 2017. évben alakult kó-
rusa gyönyörű karácsonyi dalokkal színesítette a műsort.

December 18-án ismét összegyűl-
tünk, hogy pár órára megpihen-

jünk nagyobb családunk körében, 
együtt várjuk a közelgő ünnepet. Ha-
gyományainknak megfelelően idén is 
a legkisebbek kezdték a műsort a rö-
vid köszöntők után. A Tarkabarka óvo-
da kis táncosai tették meg első lépése-
iket a színpadon, Bokor Krisztina irá-
nyításával gyertyás és egy sváb tán-
cot mutattak be nagy sikerrel. Utánuk 
az elsősök bemutatóját élvezhettük, 
Kőrösi Virginia igazán hangulatos, 
vidám dalt tanított meg, amit a gye-
rekek élvezettel adtak elő. Az evangéli-
um meghallgatása után házi muzsikát 
ajándékozott nekünk a Nagy Attila ve-
zette trió. A műsort a Hagyományőr-

ző Vegyeskar karácsonyi dalcsokra és 
az elmaradhatatlan Stille Nacht zár-
ta. Az este itt még nem ért véget, jó 
ízű beszélgetéssel töltöttük az időt, le-
zárva a mögöttünk lévő fellépésekkel 
teli adventi időszakot. E rövid meg-
pihenés után mindenkinek köszönet 

az elmúlt évért és sok erőt, jó egész-
séget az előttünk álló, újabb kihívások-
kal teli esztendőhöz. Az összejövetelt 
Budakeszi Város Német Önkormány-
zata és a Budakeszi Hagyományőr-
ző Kör Egyesület közösen szervezte.�
� Krizsán�Edit,�az�egyesület�tagja

Hagyományőrző kör

Generációk Háza

December 18-án a Generációk Házába is beköszöntött 
a karácsony. Megható volt a díszített asztalhoz ülni, 

együtt gyertyát gyújtani, nézni a csillagszórókat, érezni a fe-
nyő, a narancs, a fahéj illatát, egymás kezét fogva elénekelni 
a Mennyből az angyalt. A vendéglátás fontos része a finom 
étel is, ezért az előző évek hagyományát folytatva elkészí-
tettük a karácsonyi menüt, melyben reményeink szerint íz-
lelhető volt a szeretet, mely minden étel egyik legtitkosabb, 
elengedhetetlen „hozzávalója, fűszere”. Ünneplésünkben 
osztozott Bakács Bernadett alpolgármester és Somlóvári 
Józsefné tanácsnok is, akiknek köszönjük a szép köszöntő-
ket, megtisztelő jelenlétüket. Külön szeretnénk megköszön-
ni Hetsch László kollegánknak a virtuóz gitárdallamokat, 
melyekkel tiszteletbeli zenészünkként megajándékozott 

Negyedik alkalommal – idén 2018. janu-
ár 20-án rendezte meg Budakeszi Város 
Német Önkormányzata a Sautanz – ha-
gyományos sváb disznóvágó fesztivált 
Budakeszin.

A nyolc meghívott csapat idén is gon-
doskodott arról, hogy a sváb konyha for-
télyaival megismertesse a környékbeli 
lakosokat. Természetesen meg is verse-
nyeztették az ételeket a szervezők, amit 
egy nívós zsűri bírált el, melynek tagjai 
között Oscar-díjas séf is szerepelt.

A fődíjat Budakeszi csapata nyer-
te el. A díjazottak között szerepel még 
a svábhegyi, dunaharaszti, törökbálin-
ti és taksonyi csapat is. A nem nyer-

tes csapatoknak (Vecsés, Újhartyán, 
Dunabogdány) sem kell azonban szé-
gyenkezniük, nagyon sok finom ételkü-
lönlegesség került aznap terítékre, ami-
ket a közönség tallérokért vásárolhatott 
meg. 

A színpadon és a sátrakban műsor is 
várta a nézőket. A Heimattöne Kapelle 
és a Somorer Jungs is szórakoztatta a je-
lenlévőket, akik az idő előrehaladtával 
egyre többen lettek. 

A rendezvényen tiszteletét tet-
te Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
képviselő, valamint Heinek Ottó a Ma-
gyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának elnöke és Ritter Imre 

a magyarországi németség parlamenti 
szószólója. 

A nap végén meggyújtották a hagyo-
mányos máglyát is, mely hangulatossá 
tette az utolsó pálinkák elfogyasztását.

Külön öröm volt látni, hogy nagyon 
sok fiatal jött el a rendezvényre, ami azt 
is jelenti, hogy lehet érdekes és tartalmas 
sváb színezetű programokat rendezni a 
mai fiatalság számára Budakeszin.

A nap végén fáradtan ugyan, de fel-
töltődve búcsúztak el a csapatok egy-
mástól abban a reményben, hogy jövőre 
ugyanitt, ugyanekkor találkozunk ak-
kor már ötödik alkalommal.
� Nagy�Gábor

Disznóvágó�fesztivál

                   A város szépkorúinak köszöntése

mindanynyiunkat. 2018-ban is szeretettel várjuk minden ta-
gunkat és az érdeklődőket a Generációk Házába!
� Bencsik Zsolt intézményvezető, 
 Maus Anna szakmai vezető

Fotó:	Albrecht	István
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Az óvoda dolgozói a 2017/18- as év első 
félévében nagy fába vágták a fejszéjüket 
egy új ötlet megvalósításával: filmet ké-
szítettek a Grimm testvérek egyik mesé-
je nyomán „Az ördög három aranyhaj-
szála” címmel. A mesefilm készítésének 
több célja is volt. Egyrészt a városi ad-
venti ünnepségre szerettek volna szín-
vonalas műsort létrehozni, másrészt 
az óvodások számára kívántak ma-
radandó, igényes kulturális programot 
nyújtani. A korábbi években ez egy-egy 
színdarab megalkotására ösztönözte a 
pedagógusokat, míg ebben a tanévben 
új kihívást választottak: mesefilm készí-
tését, melyet az óvodavezető, Ligetiné 
Komáromi Gabriella azonnal fölkarolt. 
A forgatókönyv írását és a rendezést 
Kondorosy Ágnes vállalta.

A film tervezésénél fontos szem-
pont volt, hogy Budakeszi jellegzetes 
helyszínein, illetve a környező telepü-
léseken készüljenek a felvételek, ezzel 
is bemutatva a város és környékének 
szépségét, sokszínűségét. 

A sikeres megvalósításhoz az óvoda 
dolgozói is hozzájárultak ötleteikkel. 
Tíz óvodapedagógus, egy pedagógiai 
asszisztens és az óvodavezető vállalt 
színészi feladatot. A mesefilmben ki-
lenc gyermek: az alig néhány hónapos 
Uherkovich Bertalan, a Papp, Németh 

és Kondorosy gyerekek is megjelennek 
a képernyőn különféle szerepekben. A 
főszerepeket két színészi tehetséggel 
megáldott pedagógus: Skultéti Ágnes 
(legény) és Szabó Ágnes (királyné) ját-
szotta el profi színészek módjára. De a 
mellékszereplők megjelenítése során is 
kivételes alakítások születtek, többek 
között: a révészt alakító Koós Kingáé. 
Bokor Józsefné, Ildikó néni pedig éne-
kével meghatóvá tette a jelenetét.

A csapat lelkesedése még az újon-

nan munkába álló fiatal pedagógust, 
Wittmann Fruzsinát is arra késztette, 
hogy vizsgára készülés mellett is időt 
szakítson a szereplésre.

A szereplők komoly igénybevétel-
nek voltak kitéve a számos szabadtéri 
jelenet során, ahol a szerephez hű jel-
mezben kellett dacolniuk az ősz végi, 
tél eleji hideggel. A bevállalós pedagó-
gusok azonban nem riadtak meg sem 
a sáros réti sétáktól, sem a lovaglástól, 
sziklamászástól, hideg tóban mosástól 
vagy épp csónakázástól. Kapóra jött, 

hogy Tündik Beatrix a tűzrakásban is 
jeleskedett.

A jelmezek és kellékek átgondolása 
és összegyűjtése is komoly feladatot je-
lentett. Kiszely Orsolya pár igen míves, 
kézműves kosztümöt is kölcsönzött a 
forgatásra. Szerencsére kreativitásért 
nem kellett a szomszédba menni, né-
hányan: Stupek Lívia és Szommerné 
Joó Ágnes saját készítésű őrjelmezben 
lépett színre. Sokat adott az alkotás 
hitelességéhez, hogy Regéczy Balázs 
helyszínt (Fenyves lovarda) és lovat 
biztosított egyes jelenetekhez, továb-
bá egy villanásnyi szerepet is vállalt 
a műben. A forgatások sikerességéhez 
igazi csapatmunkára és összefogásra 
volt szükség az óvodában. 

A forgatás két és fél héten át tartott, 
szinte minden nap, még hétvégén is. 
A filmfelvételeket Kondorosy Ágnes, 
Kondorosy Csanád és Skultéti Ágnes 
készítették.  A vágást Kondorosy Csa-
nád, és felesége, Kondorosy Ágnes vé-
gezték. Ez utóbbi feladat újabb közel 
két hetet vett igénybe, mire elkészült 
a 42 perces mesejáték. Az alkotás né-
hány digitális trükkel vált teljessé, me-
lyeket az Őzike csoport óvóbácsija ké-
szített el.

„Az ördög három aranyhajszála” 
című mesefilmet december 8-án dél-
után tekinthette meg a közönség a mű-
velődési központban. A történet azon-
ban itt még nem ér véget, hiszen a Szi-
várvány Óvoda gyermekeinek még le-
hetőségük lesz megnézni az óvodában 
is, hogy miként szerzi meg egy szegény 
legény az ördög három aranyhajszálát, 
s vele együtt a szépséges királykisasz-
szony (Pappné Bíró Anita) kezét.

Ha Oscar-díj nem is jár érte, leg-
alább teljék benne öröme a város ap-
raja-nagyjának!
 Kondorosy Ágnes

A�Szivárvány�Óvoda�
három�aranymondása
,,Legyen egy jó ötletetek! Valósítsátok meg közösen! Szolgáljon mindenki 
örömére és megelégedésére!” avagy „Végy egy izgalmas népmesét! Játsz-
szátok el jelmezesen érdekes helyszíneken! Vegyétek filmre, majd vetítsétek 
le!” Bármely három mondat mottója lehetne a Budakeszi Szivárvány Óvoda 
legutóbbi ötletének.

A kisfilm a Szivárvány  
Óvoda honlapján, a 
www.szivarvany.budakeszi.hu 
oldalon megtekinthető

A „Játszva alkoss!” – Az algoritmikus 
gondolkodás fejlesztésétől a digitá-
lis csúcstechnológiáig c. pályázatunk 
(NTP-MTTD-17-0011) elnyerte az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Tehetség Program pénzügyi 
támogatását, és az Óbudai Egyetem 
Neumann János Informatikai Karával 
együttműködve 60 órás tehetséggon-
dozó műhelymunkában fejlesztjük a 
14-15 éves tehetségek logikai-matema-
tikai és digitális készségeit. 

Zeleiné Huczik Katalin iskolapszi-
chológus vezetésével a tehetség ki-
bontakoztatását személyiségfejlesztő 
módszerekkel is segítjük. Játékos ön-
ismereti feladatokon, strukturált gya-
korlatokon, önismereti kérdőíveken ke-
resztül a gyerekek valósabb képet kap-
hatnak önmagukról, árnyaltabban lát-
ják saját magukat. Játékos stresszoldó 
és relaxációs feladatokkal segítjük 
őket, hogy az életben felmerülő felada-
tokkal, problémákkal való boldogulás-
hoz szükséges fizikai, szellemi és lelki 
erőforrásaikat a hétköznapi életben is 
mozgósítani tudják.

Decemberben a program feléhez ér-
tünk, és a 23 diák változatlan érdeklő-
déssel és lelkesedéssel vesz részt a kö-
zös játékban, mert a pályázat egyik fő 
célja az volt, hogy az ismeretszerzés já-
tékos formában valósuljon meg. Szin-
te észrevétlenül, a táblás játékok révén, 
játszva és játékot készítve fejlődik a gon-
dolkodás és a kreativitás, ugyanakkor 

ez a társas kapcsolatok, a kooperációs 
készség erősítését is szolgálja, valamint 
az érzelmi intelligenciát is fejleszti.

A matematikai logikát és kombina-
torikát a játékon kívül fizikai felada-
tokban tesszük élményszerűvé. Lát-
ványos biológiai és fizikai szimulációk 
és kémiai modellek segítik a megértést 
(Geogebra, papírmodellek). A rácso-
dálkozás, a felfedezés és az önálló sza-
bályalkotás maradandóbb eredménye-
ket hoz, és sikerélményt nyújt az al-
goritmusok írása, valamint a kísérleti 
eszközökkel (EltaSet) való tevékenység 
is. A programban résztvevő tanárok: 
Samu Györgyi, Pitter Károly, Vass Ág-
nes és Sághyné Dobsa Judit.

A karácsony előtti utolsó alkalom 
igazán szórakoztató volt, jobbnál jobb 
táblás játékokkal játszottak közösen a 
gyerekek és a tanárok.
Januárban elkezdődtek a foglalkozá-
sok a Neumann János Informatikai 
Kar kimagasló színvonalú számítás-
technikai laborjában, ahol a Scratch 
programozással, a 3D nyomtatással és 
a LEGO-robot programozással ismer-
kedtek a gyerekek. A játékokból ismert 
világok és karakterek segítségével is-
merhették meg a programozás alapjait, 
miközben elkészítették saját játékukat 
Scratch-ben, amit a foglalkozás végén 

prezentáltak diáktársaiknak.  Arra tö-
rekszünk, hogy a tanulás folyamata 
valódi kihívásokra keressen és adjon 
választ.

A hagyományos iskolai tehetségna-
pon a megismert táblás játékokról in-
teraktív bemutatót tartanak majd a ta-
nulók, és bajnokságokat szerveznek 
társaik részére.

A programot egy 3 napos tehetség-
tábor zárja tavasszal, ahol a Neumann 
kar segítségével minden diák külön 
programozhat egy-egy LEGO-robotot, 
de lesz idő játékra és önfeledt kikapcso-
lódásra is.
 Vajnovszky Judit pedagógiai vezető

Játszva�
alkoss!
Izgalmas, új tehetséggondozó prog-
ram zajlik a Prohászka gimnázium-
ban szeptember óta. Ebben a tanév-
ben a matematika és a digitális tech-
nológia területén indítottunk képzést 
az érdeklődőknek.

Sebő Ferenc előadáSa a ZeneiSkolában – kodálY ÉS korTárSai

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket 2018. március 2-án, pénteken 17.30-kor a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Is-
kolába (Budakeszi, Iskola köz 3.), ahol Sebő Ferenc, Kossuth-díjas énekes, dalszerző, népzenekutató tart előadást Kodály és 
kortársai címmel. A programra a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a zeneiskola.budakeszi@
gmail.com e-mail címen, vagy a 23-451-395-ös telefonszámon lehet. Barcsik Hédi igazgató
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Paks�2�–�Mi�az�igazság?

Jelenleg az Európai Unióban a tag-
államok fele használ atomenergiát. 
Ezekben az országokban ez hozzájárul 
a villamosenergia-ellátás biztonságá-
hoz, és segít elérni az EU 2030-as klí-
ma- és energiapolitikai céljait.

14 tagállamban 129 nukleáris re-
aktor működik, átlagéletkoruk 30 év. 
Új atomerőművet jelenleg 10 EU-s tag-
országban terveznek építeni, ebből 3 
országban (Finnország, Franciaország, 
Szlovákia) építés alatt áll 4 reaktor, míg 
3 országban (Finnország, Magyaror-
szág, Egyesült Királyság) engedélye-
zési fázisban van atomerőmű-építés. 
Napjainkban további 5 országban, Bul-
gáriában, Csehországban, Litvániában, 
Lengyelországban és Romániában áll 
előkészítés alatt atomerőművi projekt.

Európa számos országában és glo-
bálisan is sokhelyütt várható, hogy az 
atomerőművi villamosenergia-terme-
lés az évszázad végéig meghatározó 
szerepet fog játszani. Az Európai Bi-
zottság szerint a világon az EU rendel-
kezik a legfejlettebb nukleáris bizton-
sági keretrendszerrel. Magyarországon 
az úgynevezett Atomtörvény rendelke-
zik az atomenergia használatának egy-
értelmű feltételeiről. Az egyik alapelv, 
hogy „az atomenergia alkalmazása 
által okozott kockázat ne legyen na-
gyobb, mint más tevékenységek tár-
sadalmilag elfogadott kockázata”.

Atomerőmű létesítése esetén a hazai 
jogszabályok mellett az iparágra jel-
lemző módon figyelembe kell venni a 
nemzetközi szervezetek ajánlásait, va-
lamint az atomerőművek üzemeltetése 
során világszerte felhalmozott tapasz-

talatot, tudást is. Napjainkban a japán 
Fukushima Dai-ichi atomerőmű blokk-
jainak balesete során szerzett tapasz-
talatok figyelembevétele szintén alap-
vető követelmény.

A jelenleg üzemelő atomerőművek 
döntő többsége a 70-es, 80-as, kisebb 
részben a 90-es években épültek.

A típusok tervezésekor a korábbi-
nál jóval nagyobb figyelmet fordítot-
tak a külső eredetű veszélyforrásokkal 
szembeni ellenállóképesség kialakítá-
sára, egyes blokkok például már egy 
nagy utasszállító repülőgép rázuhaná-
sának is képesek ellenállni.

Mindezek alapján belátható, hogy a 
Magyarország számára megfelelő re-
aktortípus kiválasztásának egyik leg-
fontosabb szempontja a szigorú biz-

tonsági követelményeknek való meg-
felelés, hogy adott esetben a jelenlegi 
követelményeken is túlmutató bizton-
sági paraméterek álljanak fenn. 

A jelenlegi paksi blokkok orosz 
(szovjet) tervezésűek, ennek következ-
tében hazánkban az elmúlt három év-
tizedben több mint 120 reaktorévnyi 
üzemeltetési, karbantartási, engedélye-
zési és oktatási tapasztalat halmozódott 
fel az orosz reaktorokkal kapcsolatban. 
Szoros együttműködés alakult ki az 
orosz tervezőkkel, kivitelezőkkel, ku-
tatókkal, valamint a hasonló erőműve-
ket üzemeltető társaságokkal. A Paks 2 
blokkjai képesek lesznek olcsón, meg-
bízhatóan, környezetbarát módon vil-
lamos energiát termelni, erősítve a ha-
zai villamosenergia-ellátás biztonságát.

Erőművet pedig építeni kell, hiszen 
az igények kielégítése egy olyan pia-
con, ahol a régi kapacitásokat le kell ál-
lítani, csak úgy lehetséges, ha új kapa-
citások is épülnek. Összességében véve 
jól látható, hogy a tudományos meg-
állapítások alapján sorrendben a víz-
erőművek, az atomerőművek, a szél-
erőművek és a koncentrált napenergiás 
villamosenergia-termelés minősül a 
leginkább klímabarát áramtermelési 
módnak. A fosszilis forrásokkal ösz-
szevetve a napelemek, a biomassza és 
a geotermikus energia hasznosítása is 
klímabarátnak minősül!
A Föld megmentéséhez minden erő-
feszítésre és az összes jelenleg elérhető 
low-carbon-technológia alkalmazására 
szükség lesz. Az atomenergia és a meg-
újulók együttes alkalmazása tudja visz-
szaszorítani a légkört legjobban szeny-
nyező fosszilis energiaforrásokat.
A professzor előadása mindenkit meg-
győzött arról, hogy a jövő energia ter-
melésében az atomenergia elenged-
hetetlen és az atomerőművek biz-
tonsággal működtethetők.
  Kosinszky György,
 a Széchenyi Baráti Kör tagja

A Széchenyi esték novemberi vendége prof. dr. Aszódi Attila, aki a Paksi 
Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár volt. Előadásá-
ban átfogó képet kaptunk a különböző energiatermelési módokról. A nukleáris 
energia hasznosítása egy viszonylag fiatal energiatermelési mód, azonban az 
atomerőművek biztonságos működése miatt senkinek sem kell aggódnia.

Fotó: Salamon László

Farsangi�szokások
A farsang két nagy egyházi ünnepkör 
közötti időszak, amely évszázadok óta 
az evés-ivás, a táncmulatságok, a jel-
mezes felvonulások, a lakodalmak, a 
disznóvágások ideje. A farsang víz-
kereszttől, január 6-tól a húsvétot meg-
előző negyvennapos böjt kezdetéig, 
hamvazószerdáig - ez évben február 
14-ig - tart. A húsvét úgynevezett moz-
gó ünnep, ezért a farsang lehet hosz-
szabb, rövidebb időtartamú, attól füg-
gően, mikorra esik húsvét vasárnap. 
2018-ban rövidebb farsangi időszakkal 
számolhatunk. A farsang a tavaszvá-
rás ősi örömünnepe, termékenység-, 
bőségvarázslás szokásai kapcsolódnak 
hozzá. A magyar farsangi szokások a 
középkorban honosodtak meg olasz, 
francia és német hatásra. 

A karnevál olasz eredetű szó, mely 
a latin caro szóból származik, jelentése 
hús. A karnevál szó a hús elhagyásá-
ra utal, tehát a farsang farkára, a hús-
hagyó keddre. A farsang szavunk a 
vaschang bajor-osztrák jövevényszó-
ból származik, amely eredetileg a böjt 
előtti napot jelölte. Mátyás király és 
II. Lajos korában a királyi palotában 
fényűző mulatozásokat rendeztek far-
sang idején, az álarcokat Itáliából ho-
zatták. A főúri társaságok mellett a far-
sang ünneplése meghonosodott a vá-
rosokban, a céhek, a diákok körében 
is, majd kialakult a falvakban is a népi 
gyakorlata. E népszokásokban őr-
ződtek meg a régi korok farsangi szo-
kásai. A farsang utolsó három napja: 
farsangvasárnap, farsanghétfő és hús-
hagyókedd, a legtöbb népszokás ezek-
re a napokra esett.

A korábbi századokban a farsang 
volt a bálok, esküvők, egyéb mulatsá-
gok legfőbb ideje Budakeszin is. Eleinte 
a bálokat az utolsó három farsangna-
pon tartották. Vasárnap volt a „legény-
bál”, melyet a házasulandó fiataloknak 
tartottak. Hétfőn volt a házasemberek 
bálja. A farsang utolsó előtti vasárnap-
ján volt az ún. „próbavasárnap” vagy 
„próbazene”, ahol gyakorolhattak a 
táncosok a farsangvasárnapi bálra.  A 
két világháború közötti időszakban 
már minden farsangi vasárnapra ju-
tott valamilyen bál, pl. egyesületi bá-
lok, akár egy időben több is különböző 
vendéglőkben. Maguk a vendéglősök 
is rendeztek táncmulatságokat. A há-
zaknál is tartottak „batyus bálokat”, itt 

az ismerősök, rokonok jöttek össze, fő-
leg az idősebb házasok szórakozási le-
hetősége volt. 

Farsangi maskarás bolondok körül-
járása utoljára 1930-ban volt Budake-
szin. Öregembernek, öregasszonynak, 
cigányasszonynak, koldusnak, kofá-
nak öltözött legények házról házra jár-
tak és adományokat kértek.

Ismert volt Budakeszin az ún. Hans 
und Grete figurák hordozása: a kocsi-
kerékre erősített, női és férfiruhába öl-
töztetett szalmabábukat végig húzták 
falun, a kerék forgott, úgy tűnt, mintha 
a bábuk táncolnának.

Szintén 1930 körül tartottak utoljára 
farsangtemetést. A vendéglőben egy 
legényt ládába fektettek, borral, vízzel, 
szentelt vízzel meglocsolták. Jajgatás-
tól kísérve, tréfás búcsúbeszéd mellett 
a farsangot jelképező halottat kivitték a 
táncteremből. 

A farsang farkáról az idősebb férfiak 
a pincékben, présházakban emlékeztek 
meg: fakeresztet szúrtak a pince végé-
be, imádkoztak, majd ettek-ittak.

A farsang jellegzetes étele a fánk, 
melynek mágikus erőt is tulajdonítot-
tak. Budakeszi különlegessége a fahé-
jas sváb fánk, melyet ma is elkészítenek 
a hagyományokat őrző háziasszonyok. 
A hozzáértők még azt is tudni vélik, 
ki készíti a legjobb fánkot. De ezt itt 
nem áruljuk el, mindenki járjon utána 
maga.  

A tájházban minden évben farsang 
idején elkészítik a fahéjas fánkot, ek-
kor lehet megfigyelni és kipróbálni a 
készítését.
 Nagy Gáspár (Városi Könyvtár)

Fahéjas sváb Fánk

1 kg liszt l 40 dkg (házi) zsír l 3 tojás 
sárgája l 5 dl tejföl l 2 dkg élesztő l ke-
vés só l kiegészíthető még citromhéjjal, 
rummal vagy borral

Összegyúrjuk a hozzávalókat, 
majd egy órát pihentetjük. A 
tésztát  2-3  mm vastagra nyújt-
juk és tízszer tíz centis darabokra 
vágjuk. A darabokat vékony fe-
hér pertlivel rákötjük a sütővas-
ra (speciális sütővas szükséges), 
majd bő forró zsírban vagy olaj-
ban pirosra sütjük. Kicsit hűtjük, 
majd fahéjas, vaníliás porcukor-
ban megforgatjuk.
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A Budakeszi Hírmondó 2017. de-
cemberi számában a 17. oldalon 
Aludj jól kincsem címmel meg-
jelent cikkben helytelenül jelent 
meg a kisgyermekek és felnőttek 
alvási szakaszainak összehason-
lítása. Ugyanis a kicsik és a fel-
nőttek alvásában lényeges kü-
lönbség az, hogy a felnőtteknek 
egy nyugodt szakasszal, addig a 
kisbabáknak egy aktív szakasszal 
kezdődik az alvás. A helytelen 
megjelenésért elnézést kérünk!

HIBAIGAZÍTÁS

Fontos�az�influenza�elleni�oltás

A lakosság átoltottságának növelésé-
vel csökkenthetjük a megbetegedések 
és a szövődményes esetek számát. Az 
Egészségügyi Világszervezet 75 szá-
zalékos lakossági átoltottsági célt tű-
zött ki, Magyarország jelenleg mesz-
sze elmarad ettől, 40 százalék alatti mu-
tatóval.

Az influenzavírus által okozott meg-
betegedések súlyosságának, illetve a 
halálozások számának csökkentése ér-
dekében a javasolt oltandók köre:

Fokozottan veszélyeztetett kockázati 
csoportok:
l 60 éven felüliek, egészségi állapo-

tuktól függetlenül
l 6 hónapnál idősebb, krónikus be-

tegséggel élők: cukorbetegek, szív-ér-
rendszeri betegek, tüdő-, máj- és vese-
betegek, súlyosan elhízottak, vagy más 
anyagcsere betegségben szenvedők, 
daganatos betegségben szenvedők, ve-
leszületett vagy szerzett gyengült im-
munrendszerrel élők (például tartósan 
szteroidot szedők, biológiai terápiában 
részesülők, HIV pozitívak)
l várandósok, terhességi héttől füg-

getlenül
l azok a nők, akik a gyermekválla-

lást az influenzaszezon idejére tervezik
l rehabilitációs ellátóhelyeken, la-

kóotthonokban, egészségügyi intézmé-
nyekben tartósan kezeltek vagy ápol-
tak
l tartós szalicilát kezelésben része-

sülő gyermekek és serdülők (az úgyne-
vezett Reye szindróma veszélye miatt)

E kockázati csoportokat a fertőzés 
átvitele útján veszélyeztetők köre:
l egészségügyi dolgozók, a védőnők
l szociális intézmények dolgozói
Az állati és emberi influenza ví-

rusok keveredésének megelőzése és a 
géncsere lehetőségének csökkentése ér-
dekében az állattartó telepek, és a hús-
feldolgozók, vágóhidak dolgozóit is ér-
demes oltani.

Az influenzaoltás hatásossága a ma-
gas kockázatú emberek környezetében 
élők oltásával eredményesen növelhető, 
ez a „fészekimmunizáció”, amely szin-
tén segíti a fokozottan veszélyeztetettek 
védelmét. Fontos hangsúlyozni, hogy 

várandós kismamák családját és kör-
nyezetét is javasolt oltani.

Az oltás beadásával elért védelem 
messze felülmúlja azt a rizikót, ami az 
oltás során adódhat.

Az oltást követően felléphetnek he-
lyi (72 órán belül bőrpír, duzzanat, fáj-
dalom) és az egész szervezetet érintő 
oltási reakciók (láz, rossz közérzet, fá-
radtság, étvágytalanság, aluszékony-
ság). Az oltási reakció tüneti kezelést 
igényel.

Fontos megkülönböztetni az oltási 
reakciót az oltást követő „nemkívána-
tos eseménytől”, melynek kezelése or-
vosi feladat, és jelentésköteles.

Az influenza szövődményeként el-
sősorban tüdőgyulladás alakulhat ki. 
Ez vagy vírusos tüdőgyulladás, mely-
re jellemző, hogy - az egyébként 3-5 na-
pos lázas periódus után a láz nem mú-
lik el, a beteg általános állapota romlik, 
a mellkasröntgenen kétoldali gyulladá-
sos folyamat látható. A tüdőgyulladás 
kialakulhat másodlagosan is - amikor a 
beteg láztalanná válását követően visz-
szaesik, ismét belázasodik, bakteriális 
felülfertőződés következményeként. 
Elérhető a bakteriális tüdőgyulladás el-
leni vakcina, mely receptköteles, orvosi 
javaslatra adható.

Egészségügyi szakemberek az oltást 
október végéig javasolják, de a szezon-
ban bármikor beadható. A védettség 2 
héten belül alakul ki.  

Az influenza vakcinák előállítási 
módja szerint hazánkban elérhető egy 
teljes viriont tartalmazó anyag, mely té-
rítésmentesen a felnőtt háziorvosoknál 
kapható meg, illetve egy hasított (szplit) 

vakcina. Ez utóbbi egy tisztított, csupán 
a vírus nyolc szerkezeti fehérjéjét tar-
talmazó oltóanyag.

A szplit vakcina szuszpenziós injek-
ció egyik formája háromkomponensű, 
ez adható 6 hónaposnál idősebb gyer-
mekeknek. A tisztiorvosi szolgálaton 
keresztül igényelhető, térítésmentesen 
a házi gyermekorvosoknál megkapha-
tó oltás.

A szplit vakcina másik változata térí-
téses, receptköteles, gyógyszertári for-
galomban beszerezhető. Lényeges tud-
ni, hogy utóbbi négy komponensű, a je-
lenlegi alkalmazási előírás szerint nem 
adható 6-36 hónapos gyermek részére.

Bízom benne, hogy a jövőben 
mind többen kérjük a szezonális inf-
luenza elleni védőoltást (is). Kü-
lönösen kiemelem az egészségügyi 
dolgozókat, akik személyes példa-
mutatással tehetnek a maguk egész-
ségén túl, a többiek egészségéért is.�
� Dr. Kristóf Judit háziorvos, 
 belgyógyász szakorvos, üzemorvos

Az influenzavírus elleni védőoltás összetétele évről évre változik. A vakciná-
ba kerülő vírustörzsek meghatározása a járványügyi helyzet elemzését kö-
vetően az Egészségügyi Világszervezet (WHO) feladata.

Az ünnepi viselet sajátosan hazai vo-
nulata a magyar szabású díszruha, me-
lyet akár bálokon is szívesen viseltek. 

A 17-18. századi Magyarországon a 
férfiak körében a huszáros öltözék volt 
általános az ünnepi alkalmakkor. A 
dolmány szabása szűk, testhez álló. A 

fiatalok rövidebbet, idősek hosszabbat 
viseltek. A 18. században egyre gyak-
rabban viseltek hozzá egyenes sza-
bású mentét, mely rövidebb lett a ké-
sőbbiekben. Sujtással díszítették, egye-
bekben a nyugati divathoz igyekeztek 
közeledni. 

A magyaros jelleg II. József halálával 
erősödött az öltözetben, visszatértek 
a nemzeti viseletekhez. A nadrágokra 
térdig érő sujtás került, a lábszárat ke-
mény szárú csizma fedte, térdig húzó-
dó csücsökkel. Fejüket prémszegélyű 
süveggel fedték, melyre elöl forgó ke-
rült. Vállig érő nyitott hajat hordtak, 
majd ezt váltotta fel a máslis copf.

A nők mindenekelőtt fűzőt viseltek, 
melynek alsó széle elől mélyen lenyú-
ló hegyben végződött, a szoknyák ha-
rang formában kitartottak voltak, erre 
kötötték a díszes kötényeket. A 17. szá-
zadig nyakig zárt ingváll helyébe a 18. 
századtól mélyebb kivágású felső rész 
került, így a nyak, és a mellkas félig 
fedetlen maradt. Francia hatásra több 
egymásra húzott alsószoknya alá ko-
sárszerű abroncsot húztak, melyet ná-
lunk „tyúkborító” csúfnévvel illettek. 
Fejükre fekete, fehér, ezüst vagy arany 
hímzésű főkötőt tettek, lábukra szaty-
tyáncsizmát húztak. A mentét prém-
mel és hímzésekkel szegték, és csak-

úgy, mint a férfiak, félvállra vetve 
hordták.

1859-ben, Kazinczy születésének 
százéves évfordulójára rendezett ün-
nepségen erősödött az az elhatározás 
az úri rendek körében, hogy ezentúl 
magyar ruhába öltöznek hasonló al-
kalmakon: megszületett a „díszma-
gyar”. A férfiak kardosan, mentésen, a 
nők pillangós főkötőkben, a lányok ing-
vállban, pártával. A díszmagyart ez-
után óvatos hazafiak is felvették, még 
a német pantallóikra is zsinórt varrat-
tak, ezt hívta Jókai Mór „pisli ungrisch, 
pisli deutsch nadrágnak”. A híres pes-
ti szabók a régi szabásvonalakat az ak-
tuális divatba mentették át, s ezek a ter-
vek magyar történelmi nagyságok ne-
veit viselték: a Zrínyi-, Kölcsey- és Ár-
pád mentéket, Kazinczy-attilát, Zrínyi 
és Dobó föveget hordhattak a „magyar 
ruha”-rajongók. Eugénia császárnő és 
Erzsébet királyné is közéjük tartozott. 

A köznép öltözetébe is bekerült a 
zsinóros „magyar ruha”, Faragó Ist-
ván szolnoki szabóműhelyében még az 
1930-as években is varrt „zsinóros ma-
gyar öltönyt” a város népének.
� Földházi Teréz, könyvtáros
(Felhasznált irodalom: Domanovszky Endre: Korok ru-
hái - Bp. : Corvina K., 1979., Flórián Mária: Magyar pa-
rasztviseletek - Bp. : Planétás K., 2001.)

„A bál nem táncverseny. Művelt férfi, 
bálban minden hölggyel táncol, akit kö-
zelebbről ismer, már illendőségből is.”

„Minden gavallér tartsa legfőbb 
kötelességének, hogy hölgyéről gon-
doskodjék, akár egy estére gavallérja 
a hölgynek, akár  jegyese, akár férje. 
Különös megjegyzésekre szolgálhat 
okul, ha egy férfi más hölgyekkel tán-
col, tréfál és nevetgél akkor, amikor 
hölgye petrezselymet árul és alig tud-
ja leplezni. Mielőtt tehát a magad szó-
rakozása után néznél, győződj meg ar-
ról, hogy hölgyed nem unatkozik-e s 
van-e, aki mulattassa? Magára őt csak 
abban az esetben hagyhatod, ha az il-
lendőség parancsolja, hogy egyik vagy 
másik hölgyet megtáncoltassad.”

„Manapság általános a panasz, 
hogy kevés a táncos. Épp ezért köny-
nyen megesik, hogy egy-két táncra 

nem jut táncosa a hölgyek némelyi-
kének. Nem kellemes, de változtatni 
nem lehet ezen a helyzeten. Ha va-
lamikor önnek is ez a sors jutna osz-
tályrészül, kedves Hölgyem, legyen 
okos és ne vágjon sértődött, bosszús 
arcot. Mert sértődött arckifejezéssel a 
következő táncok esetleg jelentkező 
táncosait is el lehet riasztani. Ha nem 
táncol, beszélgessen a többi hölgy-
gyel. Nyugodt lélekkel csatlakozhat 
esetleg azokhoz is, akik távolabb ül-
nek, vagy felkeresheti szüleit. Ha pe-
dig úgy érezné, hogy nem tud kellő 
méltósággal és nyugalommal petre-
zselymet árulni, a tánc idejére hagyja 
el a termet. Tánc végeztével, remél-
jük, kedve és önuralma is visszatér, 
és ön ismét elfoglalhatja helyét.”�
(Az idézetek az 1911-es Új idők illemkódexéből szár-
maznak.)

A�díszmagyar�születése

A díszmagyarba öltözött férfi a Magyar Királyi Fel-
sőkereskedelmi Iskola, budapesti tanára 
Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Filmarchívum

Tanácsok�bálozóknak
február 2., péntek, 12.30 
Farsang dereka a közösségi téren

február 3., szombat, 19 óra
Prohászka bál a Prohászka Ot-
tokár Katolikus Gimnáziumban
Oskolabál a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban

február 4., vasárnap, 15 óra
Nyugdíjas klubok bálja az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban

február 10., szombat, 20 óra
Budakörnyéki Székelykör bál-
ja az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban

február 10, szombat, 19 óra
Sváb Bál a Széchenyi István Ál-
talános Iskola tornatermében

BÁLI NAPTÁR
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Albert Gábor, Budakeszin élt Kossuth- 
és Magyar Örökség-díjas író életének 
89. évében hazatért Teremtő Urához.

Albert Gábor 1929-ben református csa-
ládban született a Baranya megyei 
Egyházasharasztin. Gyermekéveit or-
mánsági falvakban Sámodon és Sely-
lyén töltötte. Középfokú tanulmánya-
it a kőszegi katonaiskolában kezdte, 
majd a pécsi állami Széchenyi István 
Gimnáziumban érettségizett. A pécsi 
tanárképző főiskolán, a pécsi egyetem 
jogtudományi karán és a budapesti re-
formátus teológiai akadémián eltöltött 
évek után 1954-ben az ELTE bölcsész-
karán magyar-könyvtár szakon szer-
zett diplomát. Ezt követően egy évti-
zedig dolgozott az Országos Széchényi 
Könyvtárban, majd 1964 és 1990 között 
a Magyar Tudományos Akadémia Ze-
netudományi Intézet könyvtári és do-
kumentációs osztályát vezette. 1988-ban 
részt vett a Magyar Protestáns Közmű-
velődési Egyesület megalapításában, 
melynek előbb Szentágothai János pro-
fesszor mellett annak titkára lett, majd 
később elnökévé választották. 

Miután a református egyház visz-
szakapta szárszói konferenciatelepét, 
részt vett az évenként megrendezett ér-
telmiségi konferencia szervezésében, 
programjának kidolgozásában.

A Magyar Írószövetség, a Magyar 
Művészeti Akadémia és a Százak Ta-
nácsának tagja. Az Arany János Ala-
pítvány kuratóriumának vezetése mel-
lett 1998-2001 között a Magyar Író-
szövetség elnökségének is tagja volt. 
1991-ben az Új Magyarország című na-
pilap alapító főszerkesztője lett, majd 
1992 és 1995 között a határainkon kí-
vül élő magyaroknak szóló Magyarok 
Világlapját szerkesztette. Irodalomkri-
tikái, esszéi, novellái irodalmi folyó-

iratokban, később összegyűjtve önál-
ló kötetekben jelentek meg. Első no-
velláskötetét Albérleti szobák címen 
a Szépirodalmi Könyvkiadó 1966-ban 
adta közre. Szociográfiája – az Emelt 
fővel – 1983-ban jelent meg a Magyar-
ország felfedezése sorozatban.   Ebben 
a 20. századi agyonhallgatott kényszer-
telepítésekről, többek közt a bukovinai 
székelyek és a felvidékről elűzött ma-
gyarok kálváriájáról és a németek ki-
telepítéséről ír. 

1986-ban a Művészeti Alap díjával, 
1996-ban József Attila-díjjal, 2003-ban 
Péterfy Vilmos-, majd Arany János-díj-
jal tüntették ki. A Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjét 2004-ben, 
a Haza Embere díjat 2011-ben, a Ma-
gyar Érdemrend tisztikeresztjét 2013-
ban kapta meg. 2015-ben Kossuth-díj-
jal, 2016-ban a Magyar Örökség-díjjal 
ismerték el a munkásságát. 2017-ben 

Budakeszi díszpolgára címet kapott fe-
leségével együtt.

Albert Gábor aktívan részt vett a Bu-
dakeszi Református Gyülekezet, va-
lamint városunk társadalmi- és közéle-
tében. Rendszeres közreműködője volt 
a város rendezvényeinek, író-olvasó 
találkozóinak és könyvbemutatóinak. 
Albert Gábor odaadó és szilárd felelős-
ségtudattal bíró író volt, aki munkás-
ságával, egész életművével hozzájárult 
az egyetemes magyarság szellemi ér-
tékeinek erősítéséhez. Elhivatott, lel-
kiismeretes szolgálata, a nemzet sor-
sáért felelősséget vállaló magatartása 
révén vált követendő példává szűkebb 
közösségünk, Budakeszi lakosai, va-
lamint Magyarország és a határon túli 
magyar testvéreink számára. 

Temetése 2018. január 4-én, a Far-
kasréti temetőben volt. Emlékét örök-
re megőrizzük!

Albert�Gábor�íróra�emlékezünk
Lieber Éva Budakeszin élt festő- és tex-
tilművész életművét bemutató könyv 
jelent meg a közelmúltban. A könyvet 
a Nagy Gáspár Városi Könyvtárban 
ismertette Nyerges Éva művészettör-
ténész, a zenei aláfestést Danhauser 
Zoltán, a Czövek Erna zeneiskola he-
gedűtanára és tanítványai nyújtották. 
A művésznő 1977-től 2005-ben bekö-
vetkezett haláláig élt városunkban fér-
jével, Somos Miklós festőművésszel, 
valamint gyermekeivel, Évával és Gyu-
lával. A házaspár 2017-ben megkapta 
Budakeszi posztumusz díszpolgári cí-
mét. Az előadást követően Somos Éva, 
a művésznő lánya vetítettképes be-
mutatót tartott Lieber Éva műveiből, és 
közben röviden a műalkotásokhoz kö-
tődő személyes élményeiről is beszélt. 
A könyvbemutatóra szép számban ér-
keztek vendégek, sokan közülük sze-

mélyesen is ismerték Lieber Évát. Pár 
szó a művésznő munkásságáról: „Al-
kalmazott grafika szakon végzett a 
Magyar Képzőművészeti Főiskolán 
1951-1957 között. Mesterei: Pap Gyu-
la, Konecsni György, Ék Sándor, Kádár 
György, Raszler Károly. Erdélyben, a 
Felvidéken, Ausztriában, Hollandiá-
ban, Olaszországban, Franciaország-
ban és több skandináv országban járt 
tanulmányúton. 

A zsennyei művésztelepen többször 
dolgozott. Hazai egyéni és csoportos 
kiállításokon rendszeresen bemutatta 
munkáit. 1966-ban Hódmezővásár-
helyen, a Tornyai János Múzeumban 
volt önálló kiállítása. Olajképek mel-
lett a 60-as évektől kerámiákat, var-
rott textilképeket is készített. Díjai: Tor-
nyai-díj, az egri Akvarell Biennálé díja. 
Munkái közgyűjteményben többek kö-

zött a Magyar Nemzeti Galériában és 
a hódmezővásárhelyi Tornyai János 
Múzeumban találhatók meg.” (forrás: 
http://www.kieselbach.hu)
 Szőts Dávid (Nagy Gáspár 
 Városi Könyvtár)

Mesélj nekem minden este 
(Válogatta: Pásztor Csörgei 
Andrea és Vezsenyi Zsófia)

A 43 magyar népmesét magába 
foglaló gyönyörűen illusztrált 
mesekönyvet jó kézbe venni. A 
gyűjteményben olyan történe-
tek kaptak helyet, melyek na-
gyon kevéssé ismertek, de an-
nál értékesebbek. Óvodás és 
kisiskolás korosztálynak ajánl-
juk, mert a történetek rövidek, 
és minden meséhez tartozik né-
hány kép is a kicsik örömére.

BEDNÁRIK JÁNOS
Adventtől nagyböjtig
Jeles napok Budakeszin 
a 19., 20. században

2017-ben a Budakeszi Hely-
történeti Gyűjtemény és Táj-
ház új kiadványsorozatot in-
dított útjára, amelyben a hely-
történettel, helyi kultúrával 
foglalkozó, tudományos igény-
nyel, de ismeretterjesztő cél-
lal megírt tanulmányok látnak 
napvilágot. A sorozat második 
kötetét Bednárik János, a Budakeszin élő fiatal néprajzkuta-
tó jegyzi. Összefoglalja az egyházi év adventtől nagyböjtig 

terjedő időszakában a Budakeszin egykor jellemző szoká-
sokat, hagyományokat, hiedelmeket. A kötetet számos fotó 
teszi élményszerűvé. A Hírmondó korábbi számaiban köz-
zétett, budakeszi népszokásokról szóló írásoknak fő forrása 
volt. Minden helyi lakosnak ajánljuk, hiszen fontos, hogy is-
merjük a közvetlen környezetünket, a településünk múlt-
ját, történetét, az itt élt emberek életét, hogy kapcsolatot tud-
junk teremteni a múlttal, a jelennel és a jövővel. A mű hi-
ánypótló voltát mutatja, hogy szinte azonnal elfogyott, a vá-
rosi könyvtárból viszont kölcsönözhető. 

NEAL SHUSTERMAN 
Az óceán mélyén

Sajnos kevés ismerettel rendel-
kezünk a mentális betegségek-
ről, és tudatlanságból fakadóan 
gyakran stigmaként kezeljük. A 
szerző fia is skizofréniában szen-
ved, ezért nagyon is „hazulról 
beszél”. A könyvet ez a beteg 
fiú illusztrálta, aki ezt írja az él-
ményről: „mintha a vonalak húz-
nák a kezemet, és nem fordítva”. 
Általában azt gondoljuk, a pszi-
chotikus emberek beszéde, kép-
zelt világa zagyvaság, de a könyvből is kiderül, hogy mint az 
álmok, ezek a képek is megfeleltethetők a valós történésekkel, 
mindennek oka van. Az elfogadó, szeretetteli és odafigyelő 
környezet minden betegségre jó hatással van. Az óceán mé-
lyén fontos és komoly témáról ír egyszerre humorosan és ken-
dőzetlen őszinteséggel. Földházi Teréz könyvtáros

Lieber�Éva�könyvbemutatója

Februári�ajánló
Fotó: Papp Eszter

Ifj. Gulyás Ferenc Budakeszin élt 
díszműüveges életének 54. évében, 
2018. január 27-én tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. 

A szakmát nagyapjától tanulta, aki 42 
évvel ezelőtt indította el a Gulyás Üveg 
családi vállalkozást Budakeszin. Egy 
ausztráliai tanulmányút során ismer-

kedett meg a díszműüvegezéssel, így 
a hagyományos épületüvegezés mel-
lett Tiffany-ólomüvegezéssel is elkez-
dett foglalkozni. Immáron 15. éve ké-
szítette a szebbnél szebb ólombetétes, 
rézfóliás, csiszolt, fazettás üvegeket, 
homokfúvott, savmaratott üvegeket, 
tükröket és egyéb dísztárgyakat. 

Emlékét örökre megőrizzük.

Gulyás�Ferencre�emlékezünk



�19�18 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																								Önkormányzati	hírek

l Szélsőséges időjárási körülmények kö-
zött nem biztonságos az utazás, különö-
sen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
l Ha feltétlenül szükséges útnak in-
dulni, mindig kísérővel tegye és csak 
abban az esetben, ha meggyőződött 
róla, hogy célját biztonsággal eléri és a 
visszautazás feltételei biztosítottak!
l Ha nagyobb távolságot kell gyalogo-
san megtennie, öltözzön rétegesen, fel-
sőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, 
vigyen magával meleg kávét vagy teát!
l Autóval csak akkor induljon el, ha 
feltétlenül szükséges, ha járműve meg-
felelő műszaki állapotban van és ren-
delkezik a biztonságos téli üzemelés-
hez szükséges felszereléssel (téli gu-
miabroncsok, hólánc, tartalék üzem-
anyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, 
homok, stb.)! 
l Indulás előtt autójában helyezzen el 
meleg takarót, legalább egy napi étke-
zésre elegendő élelmiszert!
l Legyen felkészülve, hogy autója bár-
mikor elakadhat és esetleg csak napok 
múlva fogják kiszabadítani! Öltözetét 

úgy állítsa össze, hogy szükség esetén 
gyalog is képes legyen folytatni útját!

A hideg idő beálltával veszélyben 
vannak a hajléktalanok és a fűtetlen la-
kásban élők. A jó idő elmúltával a hir-
telen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok 
alatti hőmérséklet kemény próba elé ál-
lítja az utcán, a tüzelő nélkül, elhagya-
tott tanyákon, külterületen, lakásuk-
ban egyedül élő idős embereket.  

Védelmük érdekében a rendőrség a 

jelzőrendszer részeként a társszervek-
kel - mentőszolgálatok, katasztrófavé-
delem, a megyei és települési önkor-
mányzatok, jegyzők és polgármesterek 
- közösen felhasznál minden rendelke-
zésére álló eszközt és együttműködik a 
közszolgáltatást végző szervekkel és a 
civil szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil, 
karitatív, egyházi szervezeteken túl az 
egyes állampolgároknak is nagy szere-
pük lehet abban, hogy az időjárás okoz-
ta tragédiák megelőzhetőek legyenek. 
Kérjük, hogy a hideg idő beköszönté-
vel figyeljenek a környezetükben élők-
re, a legveszélyeztetettebb, magányos 
idős emberekre és az utcára szorult haj-
léktalanokra.

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg 
elleni védekezés céljából! Kezdeti élén-
kítő hatása után csökkenti a fizikai tel-
jesítőképességet, fáradtságot, bágyadt-
ságot okoz, illetve csökkenti a hely-
zetfelismerő-, és ítélőképességet, amely 
ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Ha tud olyan emberről, aki veszély-
helyzetbe került, akit a kihűlés veszé-
lyeztethet, kérjük, tegyen bejelentést az 
ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es 
telefonszámokon, vagy jelezze a lakóhely 
szerint illetékes önkormányzatnak! 

Téli�veszélyek

A Magyar Vöröskereszt Budakeszin is 
szervezett önkéntes véradást 2017. no-
vember 27-én, majd 2018. január 22-én 
az Erkel Ferenc Művelődési Központ-
ban.  

A Vöröskeresztnek naponta 1800 
véradót kell toborozni, hogy biztonsá-
gos vérkészlet álljon rendelkezésre mű-
tétekhez, baleseti sérültek ellátásához, 
vérkészítményekre, transzfúzióra szo-

ruló betegek kezeléséhez. Egyetlen 
véradással három betegen tudunk se-
gíteni! A véradás a véradó egészségét 
is szolgálja, mely egyben szűrővizsgá-
lat is, a kötelező tesztek elvégzése után, 
visszajelzést kapunk egészségügyi ál-
lapotunkról.

Hálásan köszönjük a budakeszi vér-
adók támogatását, hogy hozzájárultak 
a rászoruló betegek gyógyításához!

Csatlakozzon Ön is a véradók tábo-
rához!  Jelentkezzen a Magyar Vörös-
kereszt Budakeszi szervezeténél: 

06/30/498-76-00 vagy 06/30/560-30 30.
� Somlóvári Józsefné

Minden�csepp�számít

Pályázat vállalkozói parkra

A képviselő-testület pályázatot nyújt 
be az „Önkormányzati tulajdonú vál-
lalkozói parkok kialakításának és fej-
lesztésének támogatása Pest megyé-
ben” című pályázatra az alábbiak sze-
rint:
l tárgy: vállalkozói park kialakítása 
Budakeszin
l támogatás megpályázott összege: 
bruttó 200 millió Ft
l önerő: 50 millió Ft
 463/2017. (XII. 06.) Kt. határozat
Felkéri a polgármestert, hogy a vál-
lalkozói park kialakítása Budakeszin 
pályázattal kapcsolatos projekt előké-
szítési feladatok tárgyban ajánlatokat 
kérjen be a következő cégektől:
l OutSys Szolgáltató Kft. (4002 Deb-
recen, Daróczi Vilmos utca 26.)
l TenderPress Kft. (1126 Budapest, 
Márvány utca 31. V/12a.)
l GEKKO Consulting Kft. (1125 Bu-
dapest, Istenhegyi út 59-61.)
A projekt előkészítési feladatok elvég-
zésére mindösszesen bruttó 4,5 millió 
Ft keretösszeget biztosít.
 464/2017. (XII. 06.) Kt. határozat
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a vállalkozói park kialakítása Budake-
szin című pályázattal kapcsolatos ter-
vezési feladatokkal kapcsolatos mun-
kákra ajánlatokat kérjen. 
� 465/2017. (XII. 06.) Kt. határozat

Tervezői-művezetői szerződés  
az orvosi rendelő átépítése kapcsán

Tervezői-művezetői szerződést köt az 
orvosi rendelő átépítése kapcsán a 
Bártfai-Szabó Építésziroda Kft-vel net-
tó 30.000 Ft/alkalom összegben, mely-
re nettó 480.000 Ft keretösszeget biz-
tosít.
 472/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

A BVV Kft. 2018 első negyedévi  
támogatása

Határozott időre, 2018. január 01. nap-
jától 2018. március 31. napjáig tartó 

időszakra támogatási szerződést köt 
a Budakeszi Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Kft-vel mindösszesen 
42.150.000 Ft keretösszegben. Felkéri a 
Kft-t, hogy készítse el a BVV Kft. 2018. 
évi munkatervét a 2018. januári kép-
viselő-testületi ülésig.
 476/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

Szerződéskötés utasvárókra

Megállapodást köt a JCDecaux Hun-
gary Zrt-vel utasvárók és azokban el-
helyezendő reklámeszközök tárgyá-
ban, valamint felkéri a polgármestert, 
Bakács Bernadett alpolgármestert, 
Ohr Alajos alpolgármestert, valamint 
Páczi Erzsébet képviselőt, további tár-
gyalás lefolytatására a szerződés pon-
tosítása érdekében.
 467/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

A Mezei Mária Emlékház  
fűtéskorszerűsítéséről

A BVV Kft-vel a Mezei Mária Ház ál-
lagmegóvó munkálatainak elvégzése 
tárgyában kötött vállalkozási szer-
ződés esetében a befejezési határidőt 
2018. június 30-ra módosítja.
 477/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

A művelődési központ  
büféhelyiségének pályázata

Elfogadja Varga Ákos E.V. (1072 Bu-
dapest, Klauzál tér 9., telephely: 2092 
Budakeszi, Fő utca 104-106. 1.sz. fa-
ház) az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont büféhelyiségének bérbe vételére 
vonatkozó, bruttó 107.950 Ft bérleti díj 
fizetését tartalmazó pályázatát, va-
lamint felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a bérleti szerződést 2018. 01. 01-
től 2020.12.31-ig terjedő határozott idő-
tartamra aláírja.
 478/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

A Vincellér utcai közvilágítás

Felkéri a polgármestert, hogy ajánla-
tokat kérjen be a Vincellér utcai köz-
világítás fejlesztéshez kapcsolódó for-

galomtechnikai tervdokumentáció el-
készítésére és engedélyeztetésére a 
következő cégektől:
 a) „ÉP-TOTÁL” Kft. 

(1172 Budapest, Laskó utca 12.),
 b) ÚTDOKTOR Kft.

(2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 
51.),

 c) BoBak-Terv Bt. 
(2315 Szigethalom, Déryné utca 22.).

 483/2017. (XII. 19.) Kt. határozat
Elfogadja a Vincellér utca közvilágítá-
si fejlesztésével kapcsolatos, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt-vel kötendő meg-
állapodást.
 484/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

Rehabilitációs foglalkoztatás

A 2018. 01. 01. és 2018. 12. 31 között ter-
jedő időszakra a Budakeszi Polgármes-
teri Hivatalban 1 státuszt, a Pitypang 
Sport Óvodában 2 státuszt, a Szivár-
vány Óvodában 1,7 státuszt, valamint 
a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban 
2018. január 1-től határozatlan időre 2 
fő állandó státuszt biztosít megválto-
zott munkaképességű személyek fog-
lalkoztatására.
 488/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

Etheles parki közvilágítás  
kiépítésének határidejéről

Módosítja a BEST-VILL 2000 Kft-vel 
(székhely: 1222 Budapest, Fonó u. 2-
6. képviseli: Galló István) az Etheles 
park területén elektromos közvilágí-
tási hálózat kiépítése tárgyában kötött 
kivitelezési szerződés teljesítési határ-
idejét 2018. március 31-re.
 491/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

Útépítés az Etheles parkban

Támogatja a Budakeszi, Etheles park 
útépítésének megindítását, továbbá 
utólag jóváhagyja, hogy a polgármes-
ter árajánlatot kért be az útépítésre, va-
lamint a beérkezett árajánlatok alap-
ján a legkedvezőbb ajánlatot adó vál-
lalkozással a szerződést ügyvédi el-
lenjegyzés mellett megkötötte. A be-
ruházás fedezetére bruttó 2 millió 
Ft-ot biztosít.
 492/2017. (XII. 19.) Kt. határozat

A további határozatok szövegét a  
www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon olvashatják.

Képviselő-testületi�határozatok
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 
6-án és a 2017. december 19-én tartott ülésein az alábbi, a lakosságot  érin-
tő döntéseket hozta:

Az együttérzés jelképévé vált 
Hajléktalan Jézus szobor
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PÁLYÁZAT 

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.  pályázatot hirdet a

Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap Budakeszi területén történő 

terjesztésére.
A pályázat tárgya: A Budakeszi Hírmondó 5343 példányban A/4-es formá-
tumban 53 gramm súlyú önkormányzati lap Budakeszi teljes közigazgatási 
területén, levélszekrény útján történő címzetlen kézbesítése.
A pályázat benyújtásának módja, helye: Az árajánlatot elektronikus úton 
a bvv.ugyintezo@gmail.com e-mail címre kell megküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
  a pályázó adatait (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát, ma-
gánszemély esetén nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
társadalombiztosítási számát, valamint adóazonosító jelét),

  a megajánlott darabonkénti bruttó díjat,
  terjesztés időtartamának megjelölését.
A pályázat egyéb feltételei: A szerződés határozatlan időre 30 napos fel-
mondási idővel kerül megkötésre. A díjazás havi elszámolásban, egyösszegű 
banki átutalással, 8 napos fizetési határidővel történik, teljesítésigazolás alap-
ján kiállított számla ellenében. 
Az árajánlat nyelve: magyar.
Ajánlati kötöttség: a beadástól számított 45 nap.
A kiírónak jogában áll a pályázati lejárást eredménytelenné nyilvánítani.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2018. február 20. (kedd).
Szerződéskötés várható időpontja: 2018. február 26.

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet

adócsoport-vezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek:
  Magyar állampolgárság,
  Cselekvőképesség,
  Büntetlen előélet,
  Egyetem vagy főiskola, felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági ag-
rármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, lo-
gisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  Önkormányzati adóhatósági területen szerzett legalább 
5 év szakmai tapasztalat
  Önkormányzati adóhatósági területen szerzett legalább 
3 év vezetői tapasztalat
  ONKADO program ismerete
  ASP program ismerete
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt 
nyújt, a 0623/535710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon 
Emese részére a hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu 
oldalon olvasható.

PÁLYÁZAT

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet

gazdálkodási  
csoport-vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek:
  Magyar állampolgárság,
  Cselekvőképesség,
  Büntetlen előélet,
  Egyetem vagy főiskola, felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági ag-
rármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, lo-
gisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szer-
zett legalább 3 év vezetői tapasztalat
  Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett legalább 
5 év szakmai tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt 
nyújt, a 0623/535-710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon 
Emese részére a hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu 
oldalon olvasható.

PÁLYÁZAT

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Pályázati feltételek:
  Magyar állampolgárság,
  Cselekvőképesség,
  Büntetlen előélet,
  Főiskola vagy egyetem I. besorolási osztályban: felsőoktatás-
ban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gaz-
dasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, lo-
gisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. II. besorolási 
osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  Önkormányzati adóhatósági területen szerzett legalább 1 év 
szakmai tapasztalat
  ONKADO program ismerete
  ASP program ismerete
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt nyújt, a 
06/23/535-710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: lektronikus úton Salamon Emese ré-
szére a hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu ol-
dalon olvasható.

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

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

PÁLYÁZAT

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: Budakeszi IV. számú védőnői körzetében területi védőnői feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
  Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2. § szerint egészségügyi 
főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel egyenértékűnek elismert ok-
levél,
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  B kategóriás jogosítvány,
  4 hónapos próbaidő vállalása
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenes Tamásné csoportve-
zető nyújt, a 06/30/2020-970 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Emese részére a 
hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.varoshaza.budakeszi.hu oldalon ér-
hető el.

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

Budakeszi Város Önkormányzata által működtetett Védőnői Szol-
gálat 

területi védőnő
munkakör betöltésére.

PÁLYÁZAT

Az�év�praxisa�a�Kárpát-medencében

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Fe-
lelős Államtitkársága nyolcadik alkalommal hirdette meg „Az 
év praxisa a Kárpát-medencében” pályázatot, melynek cél-
ja, hogy helyreállítsa és erősítse a háziorvosok és a nővérek 
megbecsülését, presztízsét. Az elmúlt években, hét esz-
tendő alatt, több mint 1400 hazai és határon túli remek há-
ziorvos és ugyanennyi nővér élvezhette pácienseinek és tá-
gabb környezetének elismerését és részt vehetett a nemes ver-
sengésben. Közülük száznegyvenen kapták meg „Az év praxisa 
a Kárpát-medencében” kitüntető elismerést.
A szervezők idén is az emberséges és szakmailag elhivatott 
gyógyítókra, a példa értékű orvos-beteg kapcsolatokra és a 
háziorvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnék irá-
nyítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét. A hálás betegek 
mellett egyének, kollektívák, kórházak, kórházi osztályok, ön-
kormányzatok, polgármesteri hivatalok, civil szervezetek, szak-
mai érdekképviseletek, idős otthonok, iskolák, plébániák, egy-
házkerületek – ajánlásait is várják.

Az ajánláshoz szükséges megadni a javaslattevő adatait, az or-
vos és nővér pontos nevét, a praxis e-mail címét, a rendelő 
címét és telefonszámát, valamint egy minimum 15-20 mondat-
ból álló történetet. Írhatnak az orvos és a nővér szaktudásáról, 
empátiájáról, a jó orvos-beteg kapcsolatról, a bizalomról, 
egy- egy küzdelmes gyógyulásról is. Anonim pályázatokat nem 
fogad el a zsűri, ezért ne felejtse el aláírni történetét.

Ajánlásaikat 2018. május 10-ig a www.evpraxisa.hu ol-
dalon adhatják le háziorvosukról és a vele dolgozó nő-
vérről.
 B. Király Györgyi 
 Az év praxisa a Kárpát-medencében projektvezetője 

PÁLYÁZAT

Szabó Tibor ügyvezető

MAGÁNSZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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PÁLYÁZAT

Budakeszi Város turisztikai vonzerejének növeléséhez olyan kiegészítő szol-
gáltatások elérését is lehetővé kell tenni, mint például a városunkról szó-
ló képes levelezőlapokhoz való hozzáférést. Városunk adottságai turisztikai 
szempontból kiválóak, hiszen gyönyörű zöldkörnyezetben helyezkedik el, és 
az épített környezet is folyamatosan szépül többek között a beruházásaink 
eredményeképpen. Mindezeknek köszönhetően merült fel a lakossági fo-
tópályázat gondolata, amely bemutatja városunkat mind a négy évszakban 
az itt élők szemszögéből, és amely pályázat zsűrizett nyertes képeiből ké-
pes levelezőlapokat tudunk készíteni, hogy a városunkban járó turisták a ná-
lunk szerzett örökké tartó emlékeiket így is magukkal tudják vinni. A képes 
levelezőlapokon kívül természetesen az egyéb reprezentatív ajándékokon és 
más formákban is hozzájárulnak a képek városunk arculatának továbbépíté-
séhez. Jó alkalom ez arra, hogy a városunkban élő tehetséges művészek, lel-
kes amatőrök kipróbálják tehetségüket széles közönség előtt. A fotópályázat 
célja: Budakeszi épített és természetes környezeti, kulturális értékeinek, ese-
ményeinek, rendezvényeinek, hagyományainak, maradandó értékeinek, a 
budakeszi emberek mindennapjainak bemutatása, megörökítése egyedi, 
korábban nem publikált fotóban a négy évszakra vonatkozóan oly módon, 
ahogy azokat a budakeszi polgárok látják.  
Budakeszi Város Önkormányzata az alábbi gondolatok mentén kí-
vánja a téma képi megfogalmazására inspirálni a résztvevőket:
	 	érzelmek, hangulatok, személyes kötődés megfogalmazása a 
téma kapcsán
	 	évszaki, napszaki jellemzők bemutatása a képeken
	 	szabadon megválasztott színvilág
A részletes pályázati kiírás (mely tartalmazza a technikai, illetve a szerzői és 
személyiségi jogi feltételeket is), valamint a letölthető regisztrációs és ne-
vezési lap megtalálható a www.budakeszi.hu, valamint a www.hirmondo.
budakeszi.hu weboldalon.
Pályázati feltételek:
A pályázaton legalább 5 megapixel (2560x1920) felbontású eredeti kép-
pel lehet részt venni. A képekről, melyek kiállításra kiválasztanak, külön ér-
tesítés után nagyfelbontású változatot szükséges rendelkezésre bocsátani.  
A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban 
elfogadni.
A pályázó jeligéjét, valamint a képekhez tartozó képcímet és képaláírást ne-
vezéskor a nevezési lapon adják meg.
Budakeszi Város Önkormányzata kifejezetten olyan pályamunkákat vár, ame-
lyek a 2018. évi ünnepi fotókiállításon bemutatásra alkalmasak, valamint 
képes levelezőlapokon és egyéb reprezentatív termékeken, valamint saj-
tótermékekben felhasználhatóak. A művek ilyen jellegű térítésmentes, szer-
zői jogdíj fizetése nélküli, de a szerző nevének feltüntetésével történő fel-
használásához a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, melyről hoz-
zájáruló nyilatkozatot szükséges aláírni. 
Minden pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a pályázatra beadott ké-

pek elkészítésével, nyilvános bemutatásával, kiállításával, kiadványban való 
megjelentetésével okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden 
felelősség a beküldő pályázót (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel be-
következő anyagi felelősséget is. 
A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pá-
lyázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pá-
lyázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.
Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat, amely más fo-
tópályázaton nem vett részt, sajtóban és egyéb médiumban nem jelent 
meg. Egy pályázó egy fordulóban maximum 10 db különálló fotót adhat be, 
a pályázat két fordulója során (tél-tavasz, valamint nyár-ősz) fordulónként 
maximum 20 db különálló fotó nyújtható be.
A pályázat első – tél-tavasz – fordulójának végső beküldési ha-
tárideje:
2018. május 14. napja 16:00 óra
A pályázat második –nyár-ősz – fordulójának végső beküldési ha-
tárideje:
2018. november 22. napja 16:00 óra
A pályaműveket zsűri értékeli, fordulónként az I.–III. helyezett képek ju-
talomban részesülnek:

I. helyezés: 30.000 Ft
II. helyezés: 20.000 Ft
III. helyezés: 10.000 Ft

Pályázati anyag leadása: 
A pályázati anyagot kizárólag digitális formában, a fotopalyazat@budakeszi.
hu e-mail címre, drive-ban megosztva; illetve CD / DVD- adathordozón sze-
mélyesen vagy postán kell beadni úgy, hogy az legkésőbb az adott forduló 
beadási határidejéig (adott nap 16:00 óráig) megérkezzen a Budakeszi Város 
Önkormányzatához.
A nevezési és regisztrációs lapokat személyes átadás esetén zárt borítékban 
kell beadni a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. címre. Postai úton történő feladás 
esetén ajánlott küldeményben kell megküldeni. A borítékra mindkét eset-
ben rá kell írni:
Címzés: Budakeszi Város Önkormányzat, Fotópályázat, 2092 Budakeszi, Fő 
utca 179.
Pályázó: neve, lakcíme, jeligéje
Tárgy: „Négy évszak Budakeszin” fotópályázat

A nyertes képeket a www.budakeszi.hu, valamint a www.hirmondo.bu-
dakeszi.hu portálon és a Budakeszi Város Önkormányzat Facebook oldalán 
közzétesszük, valamint kiállításra kerülnek a Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatalban és az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.
     Budakeszi Város polgármestere

aPRÓHIRDETÉS

VAGYONŐR Budakeszi és környékéről 1-2 éves boltőrzési 
tapasztalattal, magabiztos, pontos, megbízható va-
gyonőrt keresünk. Amit kínálunk: l versenyképes jö-
vedelem 780Ft/óra (nettó) l megbízható bejelentés, 
képzés biztosítása l továbblépési lehetőség l utazási 

támogatás. Ha a hirdetés felkeltette érdeklődését, ér-
deklődjön telefonon: 06/30/590-20-64.
PEDAGÓGUS A Prohászka Ottokár Katolikus Gimná-
zium (Budakeszi, Széchenyi u. 141.) informatika és 
bármely szakos, egyetemi végzettségű, elkötelezett 

keresztény tanárt keres 2018. szeptemberi kezdés-
sel. Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi email címen:  
igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
Életjáradéki szerződést kötnék idős úrral vagy hölggyel. 
Havi 60.000 Ft-ot fizetek. 0620/263-14-65

Budakeszi Város Önkormányzata

„Négy évszak Budakeszin” címmel
fotópályázatot 

hirdet Budakeszi valamennyi lakosa számára



Generációk Háza februári programok  Böjtelő hava –Télutó –Jégbontó hava

	 1. csütörtök 
	 8.30	 jóga	 Hadizsával	 (500	 Ft/al-
kalom)	
11.00	Könnyített	torna	Biczók	Zsó-
fival	
13.00	Kapaszkodó	Klub	
16.00	 olajfestés	 Szakácsi	 Évával	
(2000	Ft/alkalom)
 2. péntek 
10.00	Kedvenc	meséink	
	 5. hétfő 
		8.30	Jóga	
10.00 Rejtvényfejtők világnapja 
13.30	Varróklub	Szilvivel	 és	Edit-
tel:	szabásminták	készítése	
 6. kedd 
10.00 Játékos délelőtt 
 7. szerda 
10.00	torna	
13.30 Házi praktikák nem csak nők-
nek:	bab,	babér,	salottahagyma	
15.00	 Filmklub:	 Akihez	 beszél	 a	
föld	(filmdráma)
 8. csütörtök 
	 8.30	 Jóga	 Hadizsával	 (500	 Ft/al-
kalom)

10.00	 Kerámia	 foglalkozás	 Arany	
Betty	keramikus	vezetésével	(1000	
Ft/alkalom)	
13.00	 Túrázzunk	 könnyedén:	 sza-
badtéri	kirándulás	
16.00	 Olajfestés	 Szakácsi	 Éva	 ve-
zetésével	(2000	Ft/alkalom)
 9. péntek 
10.00	Ezer	kérdés	ezer	válasz	-	ve-
télkedő 
	 12. hétfő 
		8.30	Jóga	
10.00	Jeles	napok	kalendárium	kvíz	
11.00 Híres festők: Benczúr Gyu-
la,	Ili	meséi	
 13. kedd 
10.00 Játékos délelőtt: kártyajáték-
ok	
15.00	 Kreatív	 alkotó	 kör	 Szakácsi	
Éva	vezetésével	
 14. szerda
10.00	Torna	
15.00	 Filmklub:	 Hogyan	 rohanj	 a	
veszTEDbe?	 (amerikai	 filmvígjá-
ték)	
 15. csütörtök 
	 	 8.30	 Jóga	Hadizsával	 (500	Ft/al-
kalom)	
11.00	Könnyített	torna	Biczók	Zsó-
fival	

13.00	Kapaszkodó	Klub	
16.00	 Olajfestés	 Szakácsi	 Éva	 ve-
zetésével	(2000	Ft/alkalom)	
 16. péntek 
10.00	Torna	
14.30	Farsangi	batyus	bál	
 19. hétfő 
		8.30	Jóga
10.00 Nevető délelőtt: vicces jele-
neteket	nézünk	
10.30	 Kerámia	 foglalkozás	 Arany	
Betty	keramikus	vezetésével	(1000	
Ft/alkalom)
13.30	 Nemzetek	 Napja:	 Kína.	 Ér-
dekességek,	kultúra,	gasztró	
 20. kedd 
10.00	Társasozzunk:	 Szókirakó	 és	
társai	
15.00 Művészetterápia Havasi Vik-
tória	vezetésével	
 21. szerda 
10.00	Torna	
15.00	 Filmklub:	 Azután	 (amerikai	
filmdráma)
 22. csütörtök 
	 8.30	 Jóga	 Hadizsával	 (500	 Ft/al-
kalom)
10.30	 Mesterségem	 címere:	 Asz-
talosmester,	bemutatkozik	Bernáth	
Béla	feltaláló	

13.00	Túrázzunk	könnyedén:	Sza-
badtéri	kirándulás	
16.00	 Olajfestés	 Szakácsi	 Éva	 ve-
zetésével	(2000	Ft/alkalom)
 23. péntek 
10.00	Activity	
11.00	Jogi	Kalandozások	§	
 26. hétfő 
		8.30	Jóga	
10.00	 Jeles	 napok	 kalendárium	
kvíz	
11.00 Híres festők: Székely Ber-
talan,	Ili	meséi	
13.00	Kóborló	Kultúra:	látogatás	a	
Várkert	Bazárba,	Duna-parti	séta	
 27. kedd 
10.00 Kézműves foglalkozás: tá-
roló	elemek	készítése	
15.00	 Kreatív	 alkotó	 kör	 Szakácsi	
Éva	vezetésével	
 28. szerda 
10.00	Torna	
13.30	 Irodalmi	 Klub:	 Ugron	 Zsol-
na	
15.00	 Filmklub:	 A	 kém	 (amerikai	
akció-vígjáték)

A változás jogát fenntartjuk! 
További információ: 23/451-279
2092 Budakeszi, Erdő u. 83.
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