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Polgármesteri köszöntő

Ügyfélfogadás
Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. 
április 9-én, hétfőn az adócsoport 
ügyfélfogadása az április 8-i ország-
gyűlési képviselő választásból faka-
dó többletfeladatok miatt szünetel. 
A lakossági beadványok a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán 
ezen a napon is benyújthatóak.
Megértésüket és türelmüket előre is 
köszönöm.

Tisztelettel:
 dr. Szelenczy Gabriella 
 jegyző

Javasoljon a Budakeszi 
Oktatásügyért díjra!
Budakeszi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország 
címerének és zászlajának használa-
táról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(9) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján 2013. szeptember 
26-i ülésén Budakeszi Oktatásügy-
ért díjat alapított.
Az önkormányzat a pedagógusna-
pi ünnepségen elismeri és díjazza 
azon pedagógusok, oktatók, intéz-
ményi dolgozók jelentős eredményt 
hozó munkáját, akik Budakeszi ok-
tatásügye érdekében hosszabb időn 
át kiemelkedő munkát végeztek 
vagy a településhez kötődően élet-
pályájukkal elkötelezettségüket bi-
zonyították a pedagógus élethivatás 
mellett.
A Budakeszi Oktatásügyért díjra 
magánszemély, szervezet, közösség 
tehet javaslatot. Kérem városunk 
lakosságát, hogy indoklással ellátott 
írásos javaslataikat  
2018. április 23-án, hétfőn 12.00 
óráig a Budakeszi Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatára (2092 Bu-
dakeszi, Fő u. 179.), vagy e-mailen a 
pm.titkar@budakeszi.hu email címre 
eljuttatni szíveskedjenek!

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester  

Összefogással 
városunk fejlődéséért
„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet min -
dent, mondhatnám, nem tehet sokat: egye-
sített erőknek pedig a lehetetlennek látszó 
is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp 
víz? De milliomonként egyesült cseppek 
megdöbbentő erőt fejtenek ki.” 

Kölcsey Ferenc számtalanszor idézett, 
de örökérvényű gondolatai életünk min -
den eredményénél időtállóak, hiszen amit 
elérünk, nem csupán saját motivációnkon 
és erőfeszítéseinken, hanem számos segí-
tő, közreműködő együttes munkáján mú-
lik. Nincs ez másként egy szervezet, in-
tézmény, település vagy ország esetében 
sem.

Januári lapszámunkban arról tájékoz-
tattam a lakosságot, hogy harminc felet-
ti fejlesztési projekttel foglalkozik az ön-
kormányzat (lásd a 2. oldalas táblázatot). 
Ezek között találunk nagy volumenű, elő-
készítés, illetve megvalósítás alatt lévő be-
ruházásokat, pályázatokat, valamint már 
lezárás alatt lévő fejlesztéseket is. Mind-
ezeken túl számos intézkedésen, szűkebb 
lakókörnyezeteket érintő kisebb fejleszté-
sen dolgozik az önkormányzat. Annak ér-
dekében, hogy ezt a számos és igen össze-
tett beruházást megfelelően össze tudjuk 
hangolni minden pénteken délelőtt pro-
jektértekezletet tartunk a polgármesteri hi-
vatalban. Ezeken a megbeszéléseken a vá-
ros vezetésén túl a polgármesteri hivatal 
adott beruházásokkal foglalkozó munka-
társai, kivitelezők, tervezők, szakemberek 
vesznek részt.

Fontosnak tartom elmondani, hogy ezek 
a beruházások összesen 5 milliárd 552,8 
millió forint értékű fejlesztést jelentenek 

Budakeszi életében, melyek uniós és kor-
mányzati pályázati támogatásokat, va-
lamint önkormányzati saját forrást, illetve 
fejlesztési hitelt takarnak. Itt találhatók 
olyan pályázati összegek, melyekre még 
nem kaptunk támogató döntést, illetve 
előkészítés alatt állnak; utóbbiakat a táb-
lázat végén olvashatják. Ezek egy része 
érinti csak az önkormányzat idei évi költ-
ségvetését, nagy része vagy a korábbi év-
ben finanszírozott, de még le nem lezárult 
fejlesztés, vagy állami beruházás, melynek 
költsége nem érinti a város költségvetését.

Ezeknek a projekteknek az előkészíté-
sén, lebonyolításán és lezárásán számos 
képviselő, hivatali munkatárs, külső szak-
ember, tervező, kivitelező dolgozik. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek a lelkiismeretes 
és megfeszített munkáját, hiszen ezeket az 
eredményeket csak mindannyiunk összefo-
gásával valósíthatjuk meg. 

Azonban nem csak az említett mun-
katársaknak odaadó, felelősségteljes tevé-

kenysége segíti a beruházások megvalósí-
tását, hanem nagyon sokat köszönhetünk 
településünk országgyűlési képviselőjé-
nek, Csenger-Zalán Zsoltnak is, aki mun-
kájával segíti városunk fejlődését.
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Energetikai pályázatok: 234,5 millió Ft-os pályázati támogatás
Pitypang Sport Óvoda
Széchenyi István Általános Iskola, 
Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő felújítása, belső átalakítása 265 millió Ft a fejlesztési hitel terhére
Iskolaépítés csaknem 2 milliárd Ft-os állami beruházás, 
 500 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulással
Belterületi utak, pályázat 150 millió Ft-os pályázati támogatás, 
 8 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulás
VEKOP közlekedésfejlesztési pályázat 119 millió Ft-os pályázati támogatás
Mosolyvár Bölcsőde bővítése 177 millió Ft-os pályázati támogatás, 
 84,6 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulás
Vis maior pályázat 100,5 millió Ft-os pályázati támogatás, 
 12,3 millió Ft-os önkormányzati hozzájárulás
MLSZ pályázat 47,6 millió Ft-os pályázati támogatás, 
 20,4 millió Ft-os önrész
I. világháborús sírok felújítása pályázat 2,5 millió Ft-os pályázati támogatás
Tájház felújítása pályázat 2 millió Ft-os pályázati támogatás
Lidl fejlesztés 300 millió Ft-os támogatás
Közvilágítás fejlesztés 157 millió Ft a fejlesztési hitel terhére
Mezei Mária ház állagmegóvása eddig 10 millió Ft-os önkormányzati forrás
Iskola köz vízvezeték építés 1 millió Ft-os önkormányzati forrás
Temetőkapu és urnafal építése 10 millió Ft-os támogatás és 4 millió Ft-os 

önkormányzati hozzájárulás
Makkosi utca és Megyei út közvilágítása 5,3 millió Ft-os önkormányzati forrás
Darányi utcák tervezése, 
tanulmányterv elkészítése 1,4 millió Ft-os önkormányzati forrás
Budakeszi Bölcsőde felújítása pályázat 41,2 millió Ft-os pályázati támogatás
4,6 hektáros fejlesztés 2,3 millió Ft-os önkormányzati forrás 
 (belterületbe vonás költsége)

Fejlesztés                                                         Beruházás értéke 

Tanuszoda építés még nincs adat az állami beruházás összegéről
Szivárvány Óvoda fejlesztése 400 millió Ft-os pályázati támogatás, 
 71 millió Ft-os önrész
Szennyvíztelep rekultivációja megközelítőleg 250 millió Ft-os támogatás
Vállalkozói park kialakítása 200 millió Ft-os pályázati támogatás, 
 50 millió Ft-os önrész
Csapadékvíz pályázat 300 millió Ft-os pályázati támogatás, 
 15,8 millió Ft-os önrész
Zártkert pályázat 9,4 millió Ft-os pályázati támogatás
Zeneművészeti kollégium pályázat 1 millió Ft-os pályázati támogatás
VEKOP turisztikai pályázat még nincs adat a fejlesztés összegéről
Evangélikus templom építése nincs adat a fejlesztés összegéről
Szelektív hulladékudvar kialakítása,  nincs adat a fejlesztés összegéről
KDV beruházás
MOL benzinkút tulajdonba adása, még nincs írásos megállapodás a fejlesztés 
2727. hrsz-ú ingatlan beruházás,  összegéről
parkoló kialakítása

ELŐ KÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK, 
ILLETVE TÁMOGATÓ DÖNTÉSRE VÁRÓ PÁLYÁZATOK

Útépítés miatti forgalomkorlátozás
Az önkormányzat megkezdte a Reviczky József utca csapadékvíz elvezetéssel tör-
ténő útpálya felújítását a Hajós utca és a Barackvirág utca közötti szakaszán. Az 
építési munkák előreláthatólag március 26-tól május elejéig tartanak. Az útépítést 
a kivitelező Útkorona Kft. az érintett utcaszakasz átmenő forgalom előli teljes le-
zárásával végzi, a lezárt területre csak az ott lakók és az építési forgalom hajthat 
be. A munkavégzés egyes időszakaiban a Hajós utcába és a Hajós közbe csak a Jó-
zsef Attila utca felől lehet behajtani. 
Az építési munkák ideje alatt kérjük a fokozottabb figyelmüket, szíves türelmüket 
és megértésüket köszönjük!

MEGVALÓSULT ÉS FOLYMATBAN LÉVŐ  PROJEKTEK 

Az új iskolaépület építése 2017. november 23-ai közmeghallgatás
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Száma	 Címe
001	 Budakeszi,	Fő	u.	133.	(Budakeszi	Bölcsőde)
002	 Budakeszi,	Erdő	u.	83.	(Szociális	Központ)
003	 Budakeszi,	Erdő	u.	83.	(Szociális	Központ)	
	 Kijelölt	szavazókör	–	települési	szintű	lakó-
	 hellyel	rendelkező,	illetve	átjelentkező	válasz-
	 tópolgárok	részére
004	 Budakeszi,	Fő	u.	133.	(Budakeszi	Bölcsőde)
005	 Budakeszi,	Fő	u.	268.	(Szivárvány	Óvoda)
006	 Budakeszi,	Fő	u.	268.	(Szivárvány	Óvoda)
007	 Budakeszi,	Zichy	P.	u.	31.	(Pitypang	Sport	Óvoda)
008	 Budakeszi,	Zichy	P.	u.	31.	(Pitypang	Sport	Óvoda)
009	 Budakeszi,	Knáb	J.	u.	60.	(általános	Iskola)
010	 Budakeszi,	Knáb	J.	u.	60.	(általános	Iskola)
011	 Budakeszi,	Fő	u.	72.	(Tarkabarka-Kunterbunt	Óvoda)
012	 Budakeszi,	Fő	u.	72.	(Tarkabarka-Kunterbunt	Óvoda)
013	 Budakeszi,	Széchenyi	u.	94.	(Nagy	S.	J.	Gimnázium)
014	 Budakeszi,	Fő	u.	268.	(Szivárvány	Óvoda)
015	 Budakeszi,	Fő	u.	268.	(Szivárvány	Óvoda)
016	 Budakeszi,	Széchenyi	u.	94.	(Nagy	S.	J.	Gimnázium)

Pest�megye�02.�számú�Országgyűlési�Egyéni�Választókerületében��
jelöltként�indulók�a�szavazólapon�lévő�sorrendben�a�következők:
(Az alábbi bemutatkozó szövegeket és fényképeket az adott országgyűlési képviselő-jelölt, illetve megbízott munkatársa juttatta el a szerkesztőség ré-
szére, melyeket módosítás nélkül közlünk. A lista lapzártánkkori állapotot tükrözi.)

Tudnivalók�az�országgyűlési�választásról
A 2018. április 8-i országgyűlési választással kapcsolatos 
fontos információkról az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt 
választópolgárokat.

Ki	rendelkezik	választójoggal?

Választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar ál-
lampolgár, azonban a magyarországi lakóhellyel nem ren-
delkező választópolgárok választójogukat csak regisztráci-
ót követően gyakorolhatják.
Minden nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyil-
vántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelke-
zik, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazókör 
névjegyzékére. A bejelentett magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező nagykorú állampolgárok, regisztráció után ke-
rülnek a központi névjegyzékre. 

Szavazókörök

Nyolc éve va-
gyok ország-
gyűlési kép-
viselő. Öröm-
mel és büsz-
keséggel tölt 
el, hogy Bu-
dakeszi fej-
lődésének az új iskolának, uszodának, 
a közintézmények megújításának ré-
szese lehettem. A jövőben is számít-
hatnak rám, hiszen kormánypárti kép-
viselőként nemcsak szavakban hanem 
tettekben is Önökért dolgoztam.

1. CSENGER-ZALÁN ZSOLT 
(FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 
– Kereszténydemokrata Néppárt)

47 éves két-
g y e r m e k e s 
c s a l á d a n y a 
vagyok. Kép-
viselőként dol-
gozom Buda-
örsön és a Pest 
Megyei Köz-
gyűlésben. Korábban az Országos Szé-
chényi Könyvtár munkatársa voltam, 
diplomámat a Szegedi Tudományegye-
temen szereztem. Az Országgyűlésben 
magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kéz-
zel fogom képviselni Önöket!

2. CSÁSZÁRNÉ KOLLÁR TÍMEA 
(Jobbik Magyarországért 
Mozgalom)

A n y a l a i 
Béla vagyok. 
P i l i s c s a b á n 
élek, három 
felnőtt gyer-
mekem van. 
27 éve segítem 
a Roma és hát-
rányos helyzetű emberek felzárkózá-
sát. Voltam önkormányzati képviselő, 
15 éven keresztül a Piliscsabai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
voltam. Jelenleg a Magyarországi CI-
GÁNY Párt tagja vagyok.

3. ANYALAI BÉLA
(Magyarországi Cigánypárt)

M a g a m r ó l 
inkább ma-
gam helyett 
egy John Fitz- 
gerald Ken-
nedy idézettel 
írnám le a gon-
dol at a i m at . 
Véleményem szerint ez most nagyon is 
időszerű. Ne azt nézd, hogy mit tehet 
érted az országod, hanem azt, hogy Te 
mit tehetsz az országodért (JFK 1961 01 
20). Kósa Sándor Demokrata Párt, mi-
niszterelnök jelölt.

4. KÓSA SÁNDOR 
(Demokrata Párt)

Szemző Áron 
vagyok, 26 
éves, a Mo-
mentum kép-
viselőjelölt je 
Budakeszin.
Budajenőiként 
tisztában va-
gyok a körzet problémáival. Minden 
erőmmel egy olyan Magyarországért 
szeretnék dolgozni, melyben a teljesít-
mény számít. Célom, hogy a külföldön 
tartózkodó honfitársainknak is érde-
mes legyen hazatérni.

5. SZEMZŐ ÁRON
(Momentum Mozgalom)

Lehet folytatni 
a háborút vagy 
lehet választa-
ni minket. A 
kampányunk 
célja, hogy 
visszaadjuk a 
kampánypén-
zünket Önöknek: honlapunkon van 
kb. 120 pályázat: országszerte kértek 
tőlünk segítséget. Ez egy párt felada-
ta. Sajnálatos, hogy egyedül Mi foly-
tatunk valódi közösségi munkát. Ránk 
szavazni Menő!

6. BETHLEHEM CSABA 
(Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

A párt prog-
ramját kép-
viselem: 200 
ezer forint 
a d ó m e n t e s 
minimálbért, 
első munka-
helyet a fiata-
loknak, egyszeri 45%-os vagyonadót 
a milliárdosoknak, jövedelemará-
nyos családi pótlékot, 65 év felett in-
gyenes gyógyszerellátást, 100 ezer fo-
rint adómentes minimálnyugdíjat kö-
vetelünk!

7. GELENCSÉR ANDRÁS 
(Magyar Munkáspárt)

Dr. Tóth Zol-
tán vagyok 
(1952) 30 éve 
budaörsi la-
kos. Jogász 
diplomám és 
európai uni-
ós szakács-
vizsgám, továbbá kettő felnőtt gyer-
mekem és négy unokám van. 27 évig 
a közigazgatásban dolgoztam, a rend-
szerváltástól kezdve nem voltam párt-
tag. 12 országgyűlési választás állami 
feladatait irányítottam.

8. DR. TÓTH ZOLTÁN
(Demokratikus Koalíció)

Szél Berna-
dett vagyok, 
az LMP mi-
niszterelnök-
jelöltje és or-
szágg y ű lés i 
képviselője -
löltje a válasz-
tókerületben. Több mint tíz éve élek 
Budakeszin férjemmel és családommal. 
Ha engem tisztelnek meg a bizalmuk-
kal, akkor az elmúlt nyolc évvel szem-
ben az itt élőknek újra erős hangja lesz 
a parlamentben. 

9. DR. SZÉL BERNADETT
(Lehet Más a Politika)

Szavazás	másik	szavazókörben

Az országgyűlési választáson az ország bármely települé-
sén, az ott kijelölt szavazókörben leadhatja szavazatát, mely-
hez átjelentkezési kérelmet szükséges benyújtani 2018. áp-
rilis 6. 16 óráig online vagy papír alapon a Helyi Választási 
Irodánál.

Külképviseleti	szavazás

2018. március 31. 16 óráig kérheti külképviseleti névjegy-
zékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar 
nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja le-
adni.

Névjegyzéki	kérelmek

l Mozgóurna igénylése a Helyi Választási Irodánál 2018. áp-
rilis 6. 16 óráig, a Szavazatszámláló Bizottságnál 2018. áp-
rilis 8. 15 óráig
l Átjelentkezés másik szavazókörbe 
 (Határidő: 2018. április 6. 16 óra)
l Külképviseleti névjegyzékbe vétel 
 (Határidő: 2018. március 31. 16 óra)
l Nemzetiségi névjegyzékbe vétel 
 (Határidő: 2018. március 23. 16 óra)
l Személyes adatok kiadásának tiltása 
 (Határidő: 2018. április 6. 16 óra)
l Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához 
 (Határidő: 2018. március 29. 16 óra)

Aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, 
hogy az országgyűlési választáson nemzetiségi választó-
polgárként szerepeljen a névjegyzéken. Ebben az esetben 
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni je-
lölt mellett). Aki korábban már kérte nemzetiségi regisztrá-
cióját, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem 
kell új kérelmet beadnia.

Szavazni	2018.	április	8-án	
6	és	19	óra	között	lehet.

Egyéb	tudnivalók

l A szavazás napján kampánycsend nincs, de nem lehet vá-
lasztási gyűlést tartani és a szavazókör bejáratától számított 
150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampány-
tevékenységet folytatni.
l Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő 
szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhe-
lyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető, te-
levízióban és rádióban politikai reklámot nem lehet köz-
zétenni.
l A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy 
abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem lép-
het be.

Kérdéseikkel kérem, forduljanak Választási Irodánkhoz! 
(Polgármesteri Hivatal 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Tel: 23/535-710/114)
� dr.�Szelenczy�Gabriella
� HVI,�OEVI�vezetője

Budakeszi Város 
szaVazóköreinek jegyzéke
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Budakeszi Város Önkormányzata nem-
zeti ünnepünk tiszteletére március 14-
én emlékezett meg az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc hőseiről. Dr. 
Győri Ottilia polgármester beszédében 
kiemelte: „A nép akkor válik nemzet-
té, ha képes arra, hogy összefogjon, és 
egyet akarjon. Ha a nehéz pillanatok-
ban képesek vagyunk félretenni a sé-
relmeket, nézetkülönbségeket, a ha-
ragot, akkor képesek vagyunk egy 

nemzet lenni egy magasztosabb cél el-
éréséért. 1848-ban emberfeletti össze-
fogással, közös erővel erre képesek vol-
tunk, és győztünk. Egyik európai nem-
zet sem tudta elérni a forradalmi hul-
lám során azt, amit mi elértünk.”
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta beszédében, hogy 
„ahogy 1848-ban, úgy ma is meg kell 
küzdenünk Magyarországért, a ma-
gyar szabadságért, a függetlenségért, 
a szuverenitásunkért. Elmondta, hogy 
„amiért a történelem során mi ma-
gyarok küzdöttünk, amiért 1848-ban 
küzdöttek eleink, az elveszhet. De el-
veszhet mindaz, amiért az elmúlt évek-
ben mi megdolgoztunk. Elveszhet a 
2011-2012-ben visszaszerzett gazdasági, 
pénzügyi függetlenségünk. Elveszhet-
nek a nehezen megteremtett munka-
helyek, elveszhet a jövő és a biztonság, 
amit magunknak és a gyermekeinknek 
kívánunk. Ezért ma is meg kell küz-
denünk Magyarországért, vagy elvész 
Magyarország olyannak lenni, ami-
lyennek ma ismerjük és szeretjük.”

Ezt követően Győri Ottilia ünnepé-
lyes keretek között adta át a Budakeszi-
ért emlékérmet és a Budakeszi Ifjúsági 
díjat. A képviselő-testület a 2018. feb-
ruár 22-i ülésén egyhangúan döntött 
arról, hogy a Budakesziért emlékérmet 
a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek, míg az Ifjúsági díjat Szatmári 
Kristóf vízilabdázónak adományozza. 
Kristóf sajnos sűrű meccsprogramja 
miatt nem tudott részt venni az ünnep-

ségen, ezért édesanyja vette át nevében 
a kitüntetést. Az ünnepi műsorban a 
Széchenyi István Általános Iskola ta-
nulói szerepeltek, akik kiváló előadás-
sal idézték fel a népek tavaszát, a már-
ciusi eseményeket. Köszönjük a gyer-
mekek kedves műsorát és a felkészítő 
pedagógusok munkáját.

A kitüntetettek laudációját teljes ter-
jedelmében az alábbiakban olvashatják:

Megemlékezés�az�1848/49-es�forradalom�
és�szabadságharc�170.�évfordulóján

A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület jogelődje az 1923-ban alakult Bu-
dakeszi Önkéntes Tűzoltóegylet, mely 
az 1950-es évekig végezte az akkor még 
Budakeszi község területén a tűzoltási 
és tűzmegelőzési tevékenységét. 
A szervezetet Ifj. Hidas Mátyás és 
Schrotti János hívta újra életre. 2014-
ben tíz lelkes, áldozatkész és városunk 
lakosságának biztonságát szívén viselő 
lokálpatrióta polgár megalakította az 
egyesületet, melyet 2015. május 19-én 
vett nyilvántartásba a Budapest Kör-
nyéki Törvényszék. Az önkéntesek tűz-
oltási, tűzmegelőzési, polgári védelmi, 
mentési, valamint katasztrófavédelmi 
feladatokat látnak el elsősorban Bu-
dakeszi közigazgatási területén. Vé-
dik városunk természeti és épített kör-
nyezetét és segítséget nyújtanak a ke-
letkezett károk elhárításában. 

Ifj. Hidas Mátyás, az egyesület elnö-
ke mindezen túl fő célkitűzésének te-
kinti a szervezet tevékenységéhez nél-
külözhetetlen infrastruktúra bővítését 
és növelését annak érdekében, hogy 
feladataikat még hatékonyabban lát-
hassák el. Szoros szakmai kapcsolatot 

A 21 éves Szatmári Kristóf a Virányos 
Általános Iskola tanulója volt, majd a 
Kolping Katolikus Sportgimnázium-
ban érettségizett. Idén jelentkezik fő-
iskolára, sportszervező szakra. Éle-
tét egyelőre a vízilabda jelenti, sze-
retne minél több nívós eredményt, mi-
nél magasabb szintet elérni a sportban, 
de később vízilabda mérkőzéseket sze-
retne szervezni. 

A Budakeszin élő Szatmári csa-
lád minden tagja sportember. Kristóf 

Ifjúsági díj: Szatmári Kristóf magyar- 
és világbajnok vízilabdázó

Budakesziért emlékérem: Budakeszi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

édesanyja kézilabdázott, édesapja pe-
dig síugró volt, testvére Bence szin-
tén vízilabdázik az Újpestnél. Gyógy-
tornászként dolgozó édesanyja köz-
reműködésével 2005-ben kezdett el 
testvérével együtt vízilabdázni. Édes-
anyjához ezidőben egy vízilabda edző 
járt gyógytornára és ő vitte le a fiúkat 
egy edzésre. Kristóf itt találkozott elő-
ször a vízipólóval. Ezután a szülők a két 
fiúgyermeket a Faragó-Csapó-féle vízi-
labda iskolába íratták. A mindennapos 
edzés a gyermekek és szüleik számára 
is sok lemondással járt, de a befektetett 
munka meghozta eredményét. Szat-
mári Kristóf Faragó Tamás kezei között 
tanulhatta meg a vízilabda fortélyait és 
végül ebben a sportágban találta meg 
önmagát, mely azóta is meghatároz-
za a fiatal sportoló életét. Kristófnak 
gyermekként Varga Dénes vízilabdázó 
volt a példaképe, rendszeresen járt is a 
meccseire szurkolni, majd évekkel ké-
sőbb csapattársak lettek a Szolnoki Ví-
zilabda Sport Clubnál. 

Kristóf vízilabda pályafutását 2009-
ben a Vasasban kezdte, 2012-ben került 
az Újpesti Vizilabda Sportegyesület if-
júsági egyes utánpótlás csapatához. 
Kiváló eredményeivel az egyik legér-
tékesebb játékosa lett az egyesületnek. 
Edzője szerint rendkívüli képességek-
kel rendelkezik, technikailag jól kép-
zett, nagyon jól tudja, mi fog következ-
ni a játékban és kiválóan helyezkedik. 
Az Újpest színeiben 2013-ban az Or-
szágos Bajnokságon és a Serdülő Or-
szágos Bajnokságon bajnoki címet szer-
zett, 2014-ben az isztambuli U18-as Ví-
zilabda Világbajnokságon a dobogó 
legfelső fokára állhatott. Ugyanebben 
az évben a Budapest Serdülő Bajnoksá-
gon is első lett. 2015-ben az egyesület 
az év egyéniségének választotta, még 
ebben az évben az Ifjúsági Országos 
Bajnokságon ismét aranyéremmel gaz-
dagodott. 2016-ban az egyik legerősebb 
hazai klub, a bajnoki címvédő Szolno-
ki Vizilabda Sport Club vezetőedzője, 
Cseh Sándor kereste fel. Kristóf szak-
mai fejlődése érdekében a nagyobb ki-
hívást jelentő jászsági együttest vá-
lasztotta, és több lépcsőfokot átugorva 
átigazolt a Szolnokhoz. A sportéletben 
nagyon ritka, hogy egy bajnokcsapat 
utánpótláskorú játékost igazol. Ered-

ményeivel itt is bebizonyította, hogy 
rászolgált arra, hogy az élvonalbeli 
csapat tagja legyen. Maximális munkát 
fektetett a vízipólóba, felelősséggel állt 
a játékhoz, mely meg is hozta a gyü-
mölcsét. A 2016-os Szuperkupán, Or-
szágos Bajnokságon és a Bajnokok Li-
gájában is a legjobbként állt dobogóra. 
A szolnoki egyesületnél sokat fejlődött, 
képességeit 2017. nyarától a Pécsi Vas-
utas Sportkör vízilabda-szakosztály 
csapatánál kamatoztatja. Kristóf szá-
mára a pécsi klub kihívást jelent, nagy-
ra értékeli az ott folyó szakmai munkát, 
melynek a részese lehet. 2017. júliusá-
ban a csapattal megnyerték a vízilabda 
BENU kupát, augusztusban a belgrádi 
U20-as Vízilabda Világbajnokságon ne-
gyedik helyezést értek el. 

Kristóf szabadidejében szívesen fo-
cizik, kosarazik a barátaival. Jelenleg 
angolt tanul, mert szeretné letenni a 
középfokú nyelvvizsgát. Kristófot a 
vízilabda megtanította küzdeni a tár-
sakért, mert a legnagyobb erő a csapat-
munkában rejlik. Tevékenysége pél-
daként szolgálhat nemcsak budakeszi 
fiataljai, hanem Magyarország ifjú kor-
osztálya számára egyaránt. 

ápolnak azonos profilú szervezetekkel, 
a Zsámbéki és Rózsadomb Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel. Az egyesület 
tagja a Magyar Tűzoltó Szövetségnek. 
2015. júniusában együttműködési meg-
állapodást kötöttek a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatósággal, az-
óta a budapesti szervezet tűzoltóinak a 
munkáját is segítik. Rendszeresen vo-
nulnak ki közösen a II. kerületi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnoksággal a bu-
dakeszi tűz- és egyéb káresetekhez.

Budakeszi Város Önkormányzata 
2015. júniusában egy muzeális értékű 
tűzoltó szekeret adományozott az egye-
sületnek, melynek felújítását követően 
városunk egy újabb bemutatható em-
lékkel gazdagodik. Sikeres pályázataik 
révén nélkülözhetetlen felszerelések-
kel tudták bővíteni eszközparkjukat. 
2016-ban Franciaországban sikeresen 
licitáltak egy nagyobb teljesítményű, 
2000 liter víz szállítására alkalmas tűz-
oltóautóra. Felvették a kapcsolatot né-
met testvérvárosainkkal, így Delbrück-
Westenholz önkéntes tűzoltóságával is, 

akik a 2017. év elején egy Fiat Ducato 
típusú tűzoltóautót adományoztak a 
budakeszieknek. A gépjármű felújí-
tásával jóval hatékonyabbá válhatott 
az önkéntes munka, több alkalommal 
tudnak kivonulni és a bajbajutottak se-
gítségére sietni. 

Az egyesület tagjainak száma a kez-
deti 10 főről 19-re bővült. 2016-ban négy 
alkalommal vonultak ki káresetekhez, 
2017-ben már harminchétszer, ebből 17 
alkalommal műszaki mentéshez, 20 al-
kalommal tűzesethez. 2018-ban ez idá-
ig már tizennégyszer vonultak ki se-

gítséget nyújtani. Sok esetben a bu-
dakeszi tűzoltók értek ki elsőként a 
helyszínekre és kezdték meg a kár-
esetek felszámolását. 

A 2017. év egyik legjelentősebb tűz-
esete a szeptember 1-jei avartűz volt 
Budakeszi határában, ahol 3 hektáros 
területen égett az aljnövényzet. Dél-
után fél kettőtől este tíz óráig álltak 
helyt az elkötelezett önkéntes tűzoltó-
ink a hivatásos lánglovagokkal a füst-
ben és hőségben, sikeresen. Ezúton is 
hálánkat fejezzük ki áldozatos mun-
kájukért. 

Az egyesület tagjai rendszeresen 
részt vesznek elméleti és gyakorla-
ti szakmai továbbképzéseken, és kü-
lönböző rendezvényeken tájékoztat-
ják is a résztvevőket az időszerű tűz-
védelmi feladatokról. Részt vesznek 
városi rendezvényeken, az általános 
iskola szakmai napján, a II. kerületi 
tűzoltóparancsnokság és vállalkozások 
budakeszi telephelyeinek családi nap-
jain is. Budakeszi Város Önkormány-
zata hálával tartozik az egyesület ön-

kéntes alapú, áldozatkész és kimagasló 
szakmaisággal végzett munkájáért, 
mely során a legnagyobb értéket, az 
életet védik. Az egyesület társadalmi 
felelősségvállalása, példás értékrendje, 
lelkiismeretes és fáradságot nem tűrő 
elhivatottsága kivívta a budakesziek 
tiszteletét és elismerését.

Ezúton is gratulálunk a díjazottak-
nak, a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület áldozatkész munkájához to-
vábbi sok sikert, Szatmári Kristófnak 
pályafutásához szép eredményeket kí-
vánunk!

Fotó: Surányi Linda

Fotó: Surányi Linda
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Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatá-
val minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapjává nyilvánította. Ekkor emlékezünk mindazok-
ra, akik a kommunista diktatúra közel ötvenéves uralma 
alatt az erőszakrendszer áldozataivá váltak, a családtagja-
ikra és a szeretteikre, akiket a rezsim meghurcolt és kiszol-
gáltatott. 

Budakeszin 2018. február 26-án emlékeztek meg a kom-
munizmus áldozatairól az Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pontban.

Az eseményen Ohr Alajos alpolgármester beszédében azt 
mondta: sajnos nekünk kommunistákból is a legrosszabbja 
jutott. Míg a többi hasonló sorsú országban legalább a ha-
zafiság erény maradhatott, nálunk az egészséges nemzeti 
öntudat kiirtására törekedett a kommunista hatalom. Egye-
bek mellett bűn volt emlegetni Trianont, vagy a határon túl-
ra szorult nemzettársaink sorsát. Az internacionalizmus és 
a szolgalelkűség mindent felülírt. Így fordulhat elő az a szé-
gyen, hogy a kisebbségi sorba kényszerített magyar test-
véreinket ma is sokan románnak, szlováknak, ukránnak 
nevezik és csodálkoznak azon, hogy Gyergyóban, Csíkban 
milyen sokan, milyen jól beszélnek magyarul…

Az emléknapon Mészáros Márta Aurora Borealis - Északi 

fény című filmjét vetítették. A film szokatlan helyzetekben, 
női érzékenységgel beszél az identitásválságból adódó drá-
mai helyzetekről, a széttöredezett Európa háborúi okozta, 
soha nem gyógyuló sebekről, az elmúlásról, valamint a ha-
zugságok és elhallgatások leleplezésének felszabadító ere-
jéről.

A kommunizmus áldozataira
emlékeztünk

A nemzetközi nőnapon, március 8-án, 
csütörtök délután a városban működő 
intézmények, a Fenyőgyöngye és Bo-
rostyán Nyugdíjas Klubok, a Budake-
szi Idősügyi Tanács, a képviselő-tes-
tület és a településen élő hölgyek kö-
zös ünneplésre gyűltek össze az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban.

Győri Ottilia polgármester beszé-
dében elmondta: „a mai napon azok-
ra a hölgyekre is tisztelettel gondo-
lunk vissza, akiknek köszönhetjük 
ma mindannyian azt, hogy megvan 
a lehetőségünk, hogy iskolába jár-
hassunk, egyetemet, főiskolát vé-
gezhessünk, szavazhassunk és meg-
felelő munkakörülmények között dol-
gozhassunk.” Köszönetet mondott a 
város közéletében és intézményeiben 
dolgozó hölgyeknek azért az önzetlen, 
odaadó munkáért, melyet Budakeszi-
ért végeznek.

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlé-
si képviselő azt mondta: „számunkra, 
férfiaknak önök, hölgyek a legfonto-
sabbak. Hiszen önök az édesanyáink, 
nagymamáink, feleségeink és lány-

gyermekeink, és e nélkül az élet üres 
lenne és értelmetlen. Köszönöm önök-
nek, hogy vannak nekünk.”

Ezt követően műsor kezdődött, mely-
ben Pelsőczy László és Némedi-Varga Tí-
mea színművészek közös produkcióját 
láthattuk. Molnár Gergely, a városunk-
ban élő bűvész, a Bűvészek Világszövet-
sége elnökségének tagja, a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjével és a 

Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével 
kitüntetett művész meglepő trükkökkel 
szórakoztatta a közönséget. A Fenyő-
gyöngye és Borostyán Nyugdíjas Klu-
bok is készültek a hölgyeknek egy nő-
napi összeállítással, melyet hálás taps-
sal jutalmazott a közönség.

A műsort követően a jelenlévő urak 
egy-egy szál tulipánnal köszöntötték a 
hölgyeket.

Köszöntöttük a hölgyeket

Bölcsődei és óvodai 
beiratkozás
A szülők a 2018/2019-es nevelési 
évre a bölcsődei és óvodai beiratko-
záshoz a felvételi kérelmet 

május 7-én, hétfőn 8-17 óráig, 
május 8-án, kedden 8-17 óráig, 
május 9-én, szerdán 8-12 óráig

adhatják le az alábbi bölcsődékben 
és óvodákban:

Budakeszi Bölcsőde 
(Fő u. 133.),

Mosolyvár Bölcsőde 
(Konth u. 13.),

Pitypang Sport Óvoda 
(Zichy Péter u. 31.),
Szivárvány Óvoda 

(Fő u. 268.),
Tarkabarka Kunterbunt Óvoda 

(Fő u. 72.).

Az AWS A Dal 2018 győztese
Az AWS és a Viszlát nyár című szám nyerte A Dal 2018 
című televíziós vetélkedőt február 24-én. A döntőbe jutott 
Dánielfy Gergely az Azt mondtad című dallal, Süle Zsolt a 
Zöld a májussal, Heincz Gábor BIGA a Good Vibez című 
számmal, a Leander Kills a Nem szól harang című szerze-
ménnyel, az AWS Viszlát nyár című dalával, Horváth Ta-
más a Meggyfával, Király Viktor a Budapest Girl című dal-
lal, valamint a yesyes az I Let You Run Away című szer-
zeménnyel.

A produkciók után a szakmai zsűri tagjai egyenként 4, 6, 
8 és 10 pontot adtak az általuk legjobbnak tartott négy dal-
nak. Az így négyre szűkített mezőnyből Dánielfy Gergely, 
Király Viktor, a yesyes és az AWS száma közül a tévénézők 
választották ki a nyertest. A legtöbb szavazatot az AWS kap-
ta, a Viszlát nyár lett Magyarország legjobb dala, és így az 
AWS képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfeszti-
válon május 8-12. között Lisszabonban.

A zenekart 2006 nyarán alapították a Prohászka Otto-
kár Katolikus Gimnázium tanulói: Brucker Bence (gitár), 
Kökényes Dániel (gitár), Siklósi Örs (ének) és Veress Áron 
(dob). A metálzenekarhoz azóta Schiszler Soma (basszusgi-

tár) csatlakozott. Az AWS eddig három lemezt készített, a 
Fata Morgana 2011-ben, az Égésföld 2014-ben, a Kint a víz-
ből 2016-ban jelent meg. A Viszlát nyár című dal szövegét az 
énekes, míg a zenéjét a zenekar többi tagja szerezte.

Ezúton is gratulálunk az AWS-nek, szép eredményeket 
kívánunk pályafutásukhoz és sok sikert az Eurovíziós Dal-
fesztiválra!

Sokan jelezték az önkormányzatnak, 
hogy lakott területen rókát láttak, és 
félnek attól, hogy veszett. 

A vadon élő állatokban előforduló 
veszettség elleni védekezés hatékony 
módja elsősorban a rókák etetésen ke-
resztüli immunizálása, melynek során 
a rókák számára vonzó csalianyagba 
burkolt vakcinát juttatnak ki a rókák 
élőhelyeire. Magyarországon 1992-ben 
történt először vakcinaszórás. Ezekben 
az időszakokban nem szabad a kutyá-
kat póráz nélkül sétáltatni és a csali kö-
zelébe engedni.

A vakcina tartalmú csalétkeket éven-
te kétszer, az áprilisi tavaszi és az ok-
tóberi őszi kampány során, kisrepülő-
gépekről szórják ki a rókák élőhelyein 
(azaz elsősorban az erdősült és a mező-
gazdasági területeken), az ország terü-
letének mintegy kétharmadán. Lakott 

területre nem szórnak. A programnak 
köszönhetően Magyarországon a ve-
szettség feltűnése visszaszorult. Az el-
hullott és kilőtt állatok vizsgálata alap-
ján 2015-ben egy denevér esetében, 
2016-ban pedig egy rókánál mutatták 
ki a veszettséget. 

A vadon élő állat egyik legfőbb ismer-
tetőjele az embertől való ösztönös fé-
lelem. A veszett róka nappal is „keresi” 
az ember társaságát, hagyja magát meg-
közelíteni, megfogni, megsimogatni. 

Amennyiben a lakók olyan rókát 
vagy egyéb vadállatot látnak, amely 
hagyja magát néhány lépésre meg-
közelíteni, vagy támadó magatartást 
mutat, esetleg róka, vagy más vadál-
lat tetemét megtalálják, akkor a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) zöld számán, a 06/80/263-244-
es telefonszámon keresztül tehetik meg 
a szükséges bejelentést. De fordulhat-
nak bizalommal a Budakörnyéki Köz-
terület-felügyelet munkatársaihoz a 
polgármesteri hivatal nyitvatartási ide-
jében, 0-24 órában a Védelmi Centrum 
munkatársaihoz a 0620/626-2092-es te-
lefonszámon.

Uzsoki Gábor
Budakörnyéki Közterület-felügyelet

 intézményvezető

…hol jelentsem, ha veszettnek
vélt rókát láttam?

Fotó: Surányi Linda

Fotó: Surányi Linda
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A Szarvas téri gyalogátkelő

Városunk önkormányzata igyekszik 
mindent megtenni a közlekedés biz-
tonságának növeléséért. Ennek érde-
kében már december elején két Fő ut-
cai gyalogátkelő (Dózsa György tér, 
Szarvas tér) megvilágítását is felújítot-
ta és megerősítette, a további Fő utcai 
és Temető utcai gyalogátkelőhelyek ki-
emelt megvilágítására vonatkozó ter-
vezői árajánlatok bekéréséről pedig 
a február 22-i képviselő-testületi ülé-
sen született döntés. Ezen túlmenően 
egyeztetések folynak a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-vel – mint a Fő utca ke-
zelőjével – a gyalogátkelők biztonsá-
gának további növelése érdekében.

A képviselő-testület döntött arról 
is, hogy lépéseket tesz a város közvi-
lágításának javítására. Ennek érdeké-
ben az üzemidőt a jelenlegi – országos 
közvilágítási naptár szerinti - automa-
tikus be- és kikapcsolási rendszerről a 
budapesti, a mindenkori valós szürkü-
lethez igazodó rendszerre kívánja mó-
dosítani, melynek műszaki feltételeire 
950.000 Ft + ÁFA keretösszeget biz-
tosított, valamint vállalja az ebből ere-
dő megemelkedett üzemeltetési költ-
ségeket is.

Felkérte továbbá a BVV Kft-t, hogy 
a Fő utcai és Temető utcai gyalogátke-
lőhelyekre figyelmeztető jelenlegi táb-
lákat fluoreszkáló kerettel rendelke-
zőkre cserélje.

Bízunk benne, hogy ezek az ön-
kormányzati intézkedések tovább ja-
vítják a gyalogátkelőhelyek bizton-
ságát. Ugyanakkor szeretnénk nyo-
matékosan felhívni minden közlekedő 
figyelmét az egyéni felelősségre. Nincs 
az a közútkezelői vagy önkormányzati 
intézkedés, amely teljes biztonsággal 
meg tudná védeni akár a gyalogoso-
kat, akár az autósokat figyelmetlenség, 
vagy gyorshajtás esetén. Kérjük, hogy 
figyeljünk és vigyázzunk fokozottab-
ban egymásra!

Biztonságosabbá válnak
a zebrák

A Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi tájékoz-
tatóban hívja fel a lakosság figyelmét 
az erdők tisztaságának megóvására.

Illegális hulladék

Napjaink továbbra is aktuális problémá-
ja a lakott terület közvetlen közelében, 
az erdőben illegálisan elhelyezett hulla-
dék. Az egyre növekvő mennyiségben 
jelentkező, alapvetően lakossági forrás-
ból kikerülő, országosan több mint tíz-
ezer köbméternyi szemét eltakarítását 
társaságunk végzi, melynek költsége 
évről-évre növekvő tendenciát mutat, 
50-60 millió Ft-os nagyságrendben. 

Tisztelettel kérjük a lakosság körül-
tekintését erdeink védelme érdekében, 
hogy a tudatosabb közösségi maga-
tartás kevesebb, erdeinkben elhagyott 
hulladékot eredményezzen.

Zöldhulladék

A kertes házaknál keletkező zöldhulla-
dékot sajnos sok esetben az erdőterüle-
teken helyezi el a lakosság. A kertben 
levágott fű, lenyesett ág, lehullott gyü-
mölcs kapcsán sokan azt gondolják, 
hogy a természetben lebomló anya-
gokat nyugodtan elhelyezhetik az er-
dőkben, mezőkön, utak szélén, és ezzel 
nem követnek el természetkárosítást, 
ez azonban tévedés. A zöldhulladék il-
legális elhelyezése éppúgy szabályta-
lan és büntetendő, mint a kommunális 
vagy más hulladék lerakása. 

Az illegálisan kihelyezett zöldhul-
ladék ugyanakkor komoly veszélyt 
és problémát jelent az erdőkre, gyep-
területekre. A fenyőfélék – főleg el-
száradt állapotban – fokozottan tűz-

veszélyesek, illegális lerakásuk aszá-
lyos, forró időszakban könnyen bel-
területi vagy erdőtüzek okozója lehet. 
A nagy mennyiségben, egyben lerakott 
zöldhulladék ugyancsak fokozott tűz-
veszélyt jelent, mert a végbemenő le-
bomlási folyamatok öngyulladáshoz 
vezethetnek, veszélyeztetve így a kör-
nyező erdőket. 

Fakitermelés

Az éves fakitermelés munkafolyamata 
időben hosszan elhúzódó tevékenység. 
Sok esetben az érintett erdőrészlet szé-
lén lehetséges csak a deponálás, és csak 
egy jóval későbbi időpontban a faanyag 

elszállítása. A munkák során elkerül-
hetetlen ugyanakkor, hogy a faanyag 
elszállításakor igénybevett utakon sá-
ros nyomok keletkezzenek. Jellemzően 
a tavaszi időszak alkalmas ezen útkar-
bantartási munkák végzésére, ilyen-
kor kerül sor gréderezésre, kátyúzásra 
murva és zúzottkő felhasználásával, il-
letve egyéb felület-karbantartási mun-
kákra. A fa kitermelésétől az út helyre-
állításáig a teljes munkafolyamat több 
hónapot is igénybe vehet. 

Kérjük a tisztelt erdőlátogatók, ki-
rándulók, turisták, helyi lakosok meg-

értését és türelmét azon erdőterü-
leteken és környezetében, ahol tár-
saságunk éves fakitermelési munkáit 
folytatja, kiemelten a környező utakat, 
közelítő ösvényeket érintően. 

Vaddisznók a belterületen

Több település esetében a lakosságtól 
éves szinten sok bejelentést kapunk a 
belterületeken a kertekbe bejáró és ott 
károkat okozó vaddisznókról. Ez a je-
lenség olyan erdőkkel határos területe-
ken fordul elő leggyakrabban, ahol az 
elmúlt évtizedekhez képest sok a fel-
hagyott kert, illetve telek, járatlan bo-
zótosok alakulnak ki, a kerítések elha-
nyagoltak, vagy nem megfelelőek. Fon-
tos tudni azt, hogy a belterület nem ré-
sze a vadászterületnek. Sajnos ezen 
okok, továbbá az előző pontokban em-
lített hulladékproblémák miatt a belte-
rületek egyre vonzóbb környezetet je-
lentenek a vadállatok számára is.

A zöldhulladék-lerakatok például 
kiváló táplálékforrást jelentenek a vad-
disznók számára, így fokozza az ál-
latok belterületen való megtelepedését, 
állandó jelenlétét. Egy Budapesten vég-
zett kutatás szerint, részben az ilyen 
táplálékforrások miatt alakult ki a fő-
város térségében egy belterületen élő 
vaddisznó-populáció, amely el sem 
hagyja a településeket. Ezek jellemző-
en olyan területeket vettek birtokba, 
mint az elhagyott, bekerített telkek, el-
hanyagolt vagy felhagyott kertek, gyü-
mölcsösök, bozótos területek, erdősült 
telkek. 

Itt egyaránt biztosított számukra a 
búvóhely és a táplálékforrás is, emiatt 
vissza sem térnek a külterületi erdők-
be. Tisztelettel kérjük a lakosság haté-
kony együttműködését is a fent említett 
problémák kezelésében, hogy mind-
annyiunk számára élhetőbb és bizton-
ságosabb környezetet teremtsünk!  

Pilisi Parkerdő Zrt.

Adóbevallás
Tájékoztatjuk önöket, hogy a hatá-
lyos jogszabályok adókötelezettség 
keletkezéséről (például ingatlanvá -
sárlás, öröklés, haszonélvezeti jog 
szerzése, vállalkozási tevékenység 
megkezdése stb.), vagy annak válto-
zásáról és az adó mértékének meg-
állapításához szükséges adatokról 
15 napon belüli bevallási, illetve be-
jelentési kötelezettséget írnak elő. 
A jogszabályok értelmében, aki be-
vallási kötelezettségének nem tesz 
eleget, mulasztási bírsággal sújtható. 
Ennek elkerülése érdekében kérjük, 
fokozott figyelmet fordítsanak arra, 
hogy építményadó, telekadó, helyi 
iparűzési adó, talajterhelési díj adó -
kötelezettségükről idejében nyújt -
sanak be bevallást a Budakeszi Pol-
gármesteri Hivatal adócsoportjához.
A bevalláshoz szükséges dokumentumo-
kat a www.varoshaza.budakeszi.hu ol-
dalon a városháza/ügyintézés/adó ügy-
típusok fül alatt tekinthetik meg.
Budakeszi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének építmény-
adóról, és telekadóról szóló ren-
delete számos kedvezményt, va-
lamint adómentességet is biztosít a 
budakeszi lakosoknak. A kedvezmé-
nyekre, valamint a mentességekre 
jogosultságukat kizárólag kérelem 
benyújtása útján tudják igénybe 
venni, melyet az előző évektől el -
térően egész évben benyújthatják. 
Felhívom a figyelmüket, hogy ha 
már korábbi években is igényelték a 
kedvezményt, akkor a kérelmet nem 
szükséges ismételten benyújtani. A 
kedvezmények igénybevételének fel-
tétele, hogy Budakeszin bejelentett 
lakóhellyel rendelkezzenek.
Ha kérdésük van, adóügyi ügyintéző 
kollégáink állnak szíves rendelke-
zésükre ügyfélszolgálati időben te -
lefonon, a 06/23/535-710-es köz-
ponti számon vagy személyesen a 
polgármesteri hivatalban:

hétfőn  13.00-17.00-ig,
szerdán 8.30-12.00-ig és 

13.00-16.00-ig,
pénteken 8.30-12.00-ig.

 dr. Szelenczy Gabriella, jegyző

Elismerés a zeneiskolának
A Budakeszi Czövek Erna Zeneiskola 
eredményesen pályázatott és elnyerte 
„A Magyar Alapfokú Művészetpeda-
gógia Értéktára” címet. Intézmények, 
szakmai közösségek és egyének öt ka-

tegóriában jelentkezhettek a cím elnye-
résére, kiemelve a pedagógiai kultúrá-
ban elért eredményeiket. Az oklevelet 
február 27-én, a Hubay Jenő Zeneiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola díszter-
mében a Magyar Alapfokú Művészet-
pedagógiai Értéktár nyilvános könyv-
bemutatóján vehette át Barcsik Hédi, 
az intézmény vezetője dr. Maruzsa 
Zoltán köznevelésért felelős helyettes 
államtitkártól és Ember Csabától a Ma-
gyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 
Szövetségének elnökétől. Egyéni pá-
lyázóként Tassi-Ködöböcz Judit zon-
goratanárnő, a Családi hangverseny jó 
gyakorlatával került be a Magyar Alap-
fokú Művészetpedagógia Értéktárába. 
Gratulálunk!

Védjük együtt környezetünket

Országosan több mint tíz-
ezer köbméternyi szemét el-
takarítását társaságunk 
végzi, melynek költsége év-
ről-évre növekvő tendenciát 
mutat, 50-60 millió Ft-os 
nagyságrendben
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A gyerekeknek először mesét 
kell adni, majd a kicsit na-
gyobbaknak olyan hősöket, 
akikkel azonosulhatnak. Ám 
mit adjunk a kamaszoknak? 

Olvasnak-e a kamaszok? Ha igen, mit? 
Ha nem, hogyan lehet rávenni őket? 
Pest megye könyvtárosai és a Tilos az Á 
Könyvek főszerkesztője a közelmúltban 
erről a kérdésről tanácskoztak Érden.
A szakemberek tudják: fontos az olva-
sás. A fiatalok, akik olvasással is töltik 
a szabadidejüket, nemcsak gazdagabb 
szókinccsel rendelkeznek majd, hanem 
empatikusabb, nyitottabb, a világra ér-
zékenyebb felnőtté válnak. Probléma-
megoldásuk és önismeretük is fejlődik.

Örök kérdés, kinek a felelőssége az ol-
vasás megszerettetése a gyerekkel. Sok 
szülő úgy gondolja, hogy ez az iskola 
feladata. Az olvasáskutató Nagy Attila 
véleménye azonban az, hogy a család-
ban dől el, hogy a gyermek megszereti-
e az olvasást vagy sem. Az olvasásra ne-
velést nagyon korán kell kezdeni. Fon-
tos a korai mondókázás, mesemondás, 
meseolvasás mellett az is, hogy látja-e 
a gyermek, hogy mi, a szülei olvasunk, 
hallja-e, hogy beszélgetünk az olvas-
mányélményeinkről. A személyes pél-
dának van a legerősebb hatása.

A kisgyermekeknek először mesét 
kell adni, majd a kicsit nagyobbaknak 
olyan hősöket, akikkel azonosulhatnak. 
Ám mit adjunk a kamaszoknak?

Nehéz kérdés, hiszen kamaszkorban 
a kortársak véleménye válik a legfon-
tosabbá, kevésbé fogadják el a felnőt-
tek buzdítását. Mi érdekli a fiatalokat? 
Az ifjúsági irodalom legkedveltebb da-
rabjai a fantasy (Greorge R.R. Martin: A 
tűz és jég dala, James Dashner: Útvesz-
tő-trilógia) mellett a tini-problémákkal, 
a felnőtté válással foglalkoznak. Új je-
lenség a tabutémákat feldolgozó köny-
vek népszerűsége. Kendőzetlenül be-
szélnek például az öngyilkosságról 
(Pacskovszky Zsolt: Szabadesés, Né-
meth Eszter: Kötéltánc), az iskolai erő-
szakról (Julie Anne Peters: Amikor ezt 
olvasod, én már nem leszek) vagy a csa-
ládon belüli erőszakról (Guus Kuijer: 
Minden dolgok könyve), az elhanyago-
lásról, az alkoholizmusról (Elekes Dóra: 
A muter meg a dzsinnek), az online 
bántalmazásról (Kalapos Éva: Massza), 
a nem kívánt terhességről (Annalisa 
Strada: Két rózsaszín csík), az áldozathi-
báztatásról (Louise O’Neill: Te kerested 
a bajt). A magyar szerzők művei is nép-
szerűek, hiszen a mai problémákat mu-
tatják be hazai viszonyok között (Leiner 
Laura: Szent Johanna gimi). Sokat szá-

mít, ha a szerző megközelíthető, lehet 
vele beszélgetni.

A témaválasztás mellett fontos az elő-
adásmód is. Az ingergazdag környezet-
ben élő, linkekben gondolkodó fiatalok 
sajnos sok klasszikus művet lassúnak 
találnak. Az úgynevezett fiatal felnőtt 
(Young Adult – YA) könyvekben az ak-
ción van a hangsúly, a párbeszédek te-

szik pergővé, hiányoznak a leírások. 
Ha a téma valamiért fontos a fiata-

lok számára, elolvasnak hosszú, klasz-
szikusnak számító műveket is, mint a 
Gyűrűk Ura. Sokszor érvényesül a film-
könyv kölcsönhatás. A film felkelti az 
érdeklődésüket, kíváncsiak lesznek a 
részletekre, ezért szívesen veszik kézbe 
a könyvet (Abigél). Vagy fordítva, a si-
keres könyv után várva várják a meg-
filmesítést (Harry Potter).

A kötelező irodalom korosztályhoz 

igazodó megválasztása is segítheti az 
olvasás megkedveltetését. Péterfi Rita 
olvasásszociológus szerint nem feltét-
lenül kell A kőszívű ember fiait kiadni 
kötelező olvasmánynak, az néha még 
egy felnőttnek is kihívás.

A fiatalok azt várják egy jó regénytől, 
hogy szórakoztató legyen, kikapcsoló-
dást nyújtson.

Megkerülhetetlen kérdés az olvas-
mány hordozója: papír vagy okos esz-
köz? A felmérések szerint a kamaszok 
szívesen töltik le a szépirodalmat is; ta-
lán drágák a könyvek, talán kényelme-
sebb számukra ez a megoldás.

A megye könyvtárosai és az ifjúsági 
könyvek kiadója egyetértettek abban, 
ha fel akarjuk hívni a fiatalok figyelmét 
a könyvekre, az olvasásra, fontos a fia-
talos design, a figyelemfelkeltő kreativi-
tás, illetve a kortársak véleménye.

A budakeszi könyvtárnak sok ifjúsá-
gi könyvet vásárolunk. Sárga-zöld csí-
kozással jelöljük a könyveket a gerincü-
kön, hogy könnyebben megtalálhatók 
legyenek. A honlapunkon elérhetővé 
tesszük fiatal olvasóink könyvajánlóit 
kedvenc olvasmányaikról.

Ádám Éva
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

A fiatalok olvasási szokásai

Család és párterápia Budakeszin
Budakeszin 2016-tól számos színes, 
hasznos és speciális segítő szolgáltatás 
érhető el ingyenesen a járás lakosai szá-
mára a HÍD Szociális, Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központban.
Minden család életében vannak el-
akadások, krízisek. Ezek többsége ter-
mészetes velejárója a párkapcsolati és 
családi fejlődésünknek, életciklus-vál-
tásainknak. 

Az évszakok váltakozásához ha-
sonlóan mi is évről évre változunk. Ha 
sikerül megoldanunk egy-egy életsza-
kasz feladatát, nehézségét, az erősebbé 
teheti családunkat, párkapcsolatunkat. 
Ugyanakkor sajnos nem ritka az sem, 
hogy segítség nélkül olykor „beraga-
dunk”, s tartóssá válhat a „tél”, meg-
bontva a természet egyensúlyát, kés-
leltetve a „tavaszt”, a virágzás, termés, 
betakarítás ciklusát. Gyakori, hogy 
a megváltozott „klímát” nem rögtön 
vesszük észre, csupán a „hiány” tüne-
teit érezzük. Kevesebb az intimitás, le-
csökken vagy eltűnik a közös minőségi 
idő, apró-cseprő semmiségek pusztító 
kapcsolati vitákat, örvényt generál-
hatnak. Gyakori az is, hogy a „tünet-
hordozók” a gyerekek. Ilyenkor ők ke-
rülnek a középpontba, de a megoldás a 

legtöbb esetben a családi rendszer egé-
szét érintő segítség lehet.  

Kevesen tudják, hogy Budakeszi - in-
tézményünk közvetítésével - szaksze-
rű, hatékony támogatást tud nyújtani 
a segítséget elfogadó, az elköteleződé-
sért és a családi párkapcsolati problé-
mák megoldásáért tenni kívánó párok, 
családok számára. Büszke vagyok arra 

a lelkes, elhivatott családterápiás team-
re, amely több mint két éve végzi ezt a 
felemelő, szép segítői feladatot. A csa-
ládterápia egyik ereje a rendszerszem-
léletben gyökerezik. Az utóbbi évtize-
dekben a családterápia dinamikus fej-
lődését mutatja számos terápiás iskola, 
mely sokszínű, gazdag eszköztárral se-
gít minket, a terápiás hatékonyságot. 
Ilyen új, divatos módszertant képvisel 
az érzelem fókuszú párterápiás iskola 
(„EFT”), mely 80 százalékos hatékony-

sági mutatójával (melyet utánkövetéses 
vizsgálatok támasztanak alá) kiemel-
kedően eredményes terápiás eszközt 
ad a segítő szakemberek kezébe. 

Az elmúlt évben - az említett érze-
lemfókuszú terápiás technikát is alkal-
mazva - 22 párnak, családnak tudtunk 
segíteni. Minden család és pár egye-
di (annak ellenére, hogy lehetnek ha-
sonló krízisek, elakadások), mely sajá-
tosan személyre szabott terápiás mun-
kát, kihívást jelent számunkra. A kö-
zös munka során egy bizalmi tér épül 
ülésről-ülésre, ahol megjelenhetnek 
azok a nehézségek, erősségek, amelyek 
magukban hordozhatják a remélt vál-
tozást, megoldást. Nekünk, családte-
rapeuta segítőknek is vannak mélyen 
megrázó, felkavaró, megható, szívme-
lengető terápiás üléseink, pillanataink, 
melyekért hálásak vagyunk. A siker 
legmegfoghatóbb visszacsatolását, de-
rűjét talán akkor éljük meg, ha a pár, 
család segítségünkkel egy nehéz krízi-
sen, új megoldási mintázatokkal, meg-
erősített alapokkal, életerővel tud „to-
vábbmenni”, s „azokból a kövekből, 
amik elénk gördülnek előbb-utóbb lép-
csőt építhetünk.” (E. Bach)

Bencsik Zsolt intézményvezető

Az érzelem fókuszú párterá-
piás iskola 80 százalékos ha-
tékonysági mutatójával ki-
emelkedően eredményes te -
rápiás eszközt jelent

Minősített síiskola lett a Viadal
A Síoktatók Magyarországi Szövetségének elnö-
ke Dr. Egri Katalin és Kiss Dániel elnökségi tag 

2018. február 4-én minősített síiskola tanúsítvánnyal tüntette 
ki a Viadal Sport Egyesületet. A minősítéssel a szövetség el-
ismerte az egyesületben folyó kiváló, immár 30 éve folyó szak-
mai munkát. 
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A�budakeszi�kálvária�története
A 15. századtól vált általánossá a ke-
resztutak, kálváriák állítása. A stációk 
Krisztus kínszenvedésének állomásait 
jelenítik meg. Céljuk, hogy ezeket kö-
vetve a hívők végigelmélkedhessék, 
végigjárhassák a krisztusi keresztutat.

A magas fenyők között meredeken 
emelkedő, megkapó hangulatú bu-
dakeszi kálvária eredete egy tragikus 
eseményhez kötődik. Az első német 
telepesek alig negyven éve éltek még 

csak itt, amikor az utolsó nagy pestis-
járvány 1739 tavaszán Budakeszit is el-
érte. Egyes források szerint 536 ember 
esett áldozatul, a plébánián vezetett 
halotti anyakönyv szerint 354 áldozata 
volt a járványnak Budakeszin, akiket 
az akkori szokás szerint a falu határain 
kívülre, a mai Jókai utcában, a Kálvá-
ria-dombon és környékén temettek el. 
Az ő emlékükre emeltette később a falu 
lakossága az úgynevezett Pestis ke-
resztet, a 14 stációs keresztutat és a ká-
polnát. A város legrégebbi kőkeresztjét 
a talapzatában talált érmék tanúsága 
szerint 1762-ben, 1763-ban, 1852-ben, 
1971-ben, 1973-ban, legutóbb pedig a 
Kálvária domb helyreállításakor res-
taurálták.

 Az 1768-as falualaprajz Calvaria 
néven említi, de még csak három ke-
resztet ábrázol a dombon. A stációkat 
később állították, és a legvégén, való-
színűleg 1883-ban építették a késő ba-
rokk kápolnát. A stációk és a kápolna 

(Jézus szíve kápolna) 1958-ban még áll-
tak, de a 60-as évek végére elpusztultak, 
a vandalizmus és a nemtörődömség ál-
dozatául estek. A Pestis keresztet, mely 
Budakeszi legrégebbi kőkeresztje, id. 
Gellér Béla mentette meg, amikor saját 
kertjébe helyezte át. A kor viszonyait 
ismerve ehhez nagy bátorság kellett. 
A kápolnát Csott Ferenc, a königgrätzi 
csata hőse építette, a Mißtl család gon-
dozta, ezért gyakran emlegették Mißtl 

Kapelle néven. A stációkat 1945 előtt 
gondozó családok nevei, valamint a 
mai stációk helyreállíttatását vállaló 
családok és szervezetek nevei a Buda-
keszi évszázadai a harmadik évezred 
kezdetéig c. könyvben olvashatók. A 
Kálváriát széleskörű összefogással ál-
lították helyre az 1990-es évek elején. A 
munkálatok négy évet vettek igénybe, 
az eredmény a város lakosainak, szer-
vezeteinek, vállalkozóinak összefogá-
sát, valamint neckarsulmi (Budakesser 
Gemeinschaft) és westenholzi 
(Heimatverein Westenholz) testvér-
egyesületeink hathatós támogatását 
is dicséri. 1994. augusztus 20-án ad-
ták át és szentelték fel szentmise ke-
retében. Az új képeket neves helyi mű-
vészek, mesteremberek ajánlották fel a 
rekonstruált fülkékhez: Lieber Éva, Si-
mon István, Szemereki Teréz, Ilyés Ist-
ván, Majzik Mária, Andrási Ignác, De 
Ponte József. A 10. stáció megmaradt 
képét Somos Éva restaurálta.

A kápolna új színes üvegablaka De 
Ponte József alkotása, melyet a kitele-
pített neves művész 1996-ban, a néme-
tek elűzésének 50. évfordulóján ado-
mányozott a településnek. A festett ab-
lakon a kereszt előtt a mennybe menő 
Krisztus lábai alatt a budakeszi sváb-
ság két szörnyű tragédiájának képi 
megjelenítése kapott helyet: az 1739-es 
pestisé és az 1946-ban történt kiűzeté-
sé. A nagyböjtben a budakeszi hívek itt 

is tartanak keresztutat, illetve innen a 
Kálváriáról indul a húsvéti nagymise 
előtti körmenet. Ádám Éva
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár

„Nagypéntekenként a kitelepítés 
előtt a hívek a templom előtt gyü-
lekeztek. A menet élén a keresz-
tet vivő ministráns, majd a plé-
bános haladt. Őt a zászlóvivők, a 
gyermekek, végül a felnőtt hívek 
követték. A menet az Erdő utca, 
Kossuth utca, Jókai utca útvona-
lon hangosan imádkozva haladt. 
A Kálvárián Jézus Krisztus ke-
resztútjának állomásait jelképező 
stációknál németül énekeltek.”

Forrás: Kőrösiné dr. Merkl Hilda (szerk.)  
Budakeszi évszázadai  

sa harmadik évezred kezdetéig

HAGYOMÁNY

Mit�tegyünk,�ha�lázas�a�gyerek?�2.

 Forrás: Az eredeti fotók a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház tulajdonát képezik

Lázcsillapítás

Lázcsillapítónak minden háztartás-
ban lennie kell. E gyógyszerek egy-
ben fájdalomcsillapítók is, így a lá-
zas beteg közérzetét is javítják. Fontos 
tudni, hogy csak tüneti szer, nem 
gyógyítja meg a lázat kiváltó beteg-
séget. Ma már számtalan lázcsillapító 
van forgalomban, ezek nagy része re-
cept nélkül kapható. Figyelnünk kell 
arra, hogy sok, különböző gyári né-
ven forgalomban levő gyógyszerben 
ugyanaz a hatóanyag. Ezt fontos tud-
ni, hogy elkerüljük a túladagolást. 
Szalicilát tartalmú gyógyszert ne ad-
junk 10 éves életkor alatt!

A gyermek növekedésével a lázcsil-
lapítás formája és adagja is változik. 
Gyakori hiba, hogy a fiatalabb élet-
korban felírt, alacsony hatóanyag-tar-
talmú lázcsillapítót kapja az idősebb 
gyermek, gyakran ez az oka a ha-
tástalanságának. Egyszerre csak egy-
féle lázcsillapító gyógyszert adjunk a 
gyermeknek, ha ez nem hat, akkor ké-
sőbb kaphat másik fajtát.

A szerekről

A lázcsillapítóknak többféle formája 
létezik: A végbélkúpokat a legkiseb-
beknek adjuk, körülbelül óvodásko-
rig. A szirupokat is használhatjuk 
már általában 3 hónapos kortól. A tab-
lettákat tapasztalat szerint már a kis-
iskolások is le tudják nyelni, de a láz-
csillapító tabletták szét is törhetők.

Mi a lázgörcs?

A lázgörcs a gyermekkori görcsös ál-
lapotok leggyakoribb formája. Fontos 
azonban tudni, hogy a ezt - elnevezé-
se ellenére - nem a láz váltja ki, ha-
nem a szervezetben fellépő fertőzés. 
A görcsös állapot tehát független az 
aktuális testhőtől, így kialakulhat hő-
emelkedés és 39 °C  láz mellett is.

Ha a családban volt már a felmenők 

között lázgörcsre hajlamos ember, na-
gyobb a valószínűsége, hogy a gyer-
mek is hajlamos lesz erre.
A lázgörcs 6 hónapos és 6 éves kor kö-
zött a leggyakoribb. A gyermek hir-
telen elveszíti eszméletét, teste el-
ernyed, vagy megfeszül, az izmok 
rángatózni kezdenek, amely az egész 
testre is kiterjedhet. A szemek fenna-
kadnak, szájából nyál folyik. A gyer-
mek a roham után álmos, többnyire el 
is alszik. 

Mi tegyen a szülő?

l A gyermek légutait szabadon kell 
tartani (fordítsuk a fejét oldalra, hogy 
az esetleges hányás ki tudjon folyni a 
szájából).
l A végtagokat nem szabad leszo-

rítani. 
l Fordítsunk gondot a láz csillapí-

tására.
l Ha a gyermek náthás, és az or-

rán át nem kap levegőt, a lázgörcs 
kapcsán bekövetkező szájzár mi-
att akár meg is fulladhat. Ezt on-
nan látjuk, hogy a gyermek 
arcszíne lilává változik. Ilyen-
kor kíméletesen, de szét kell 
feszíteni a szájzárat, hogy a 
fulladást elkerüljük. (Utóbbi 
dr. Bede Antal kiegészítése, 
gyakorlata alapján.)

Egyéb tanácsok

l Ügyeljen a rendszeres 
itatásra (szoptatott csecse-
mőnél az anyatej a legjobb), 
hogy a folyadékvesztést, ki-
száradást elkerüljék.
l Figyeljen a kiszáradás 

jeleire (száraz száj, lepe-
dékes nyelv, könnyek hi-
ánya, aláárkolt szemek, a 
fejtető szintjéhez képest 
besüppedt kutacs (a kis 
kerek „puhaság” a cse-
csemő feje tetején), ke-
vesebb vizelet. 
l Bíztassa a gyerme-

ket a további ivásra, ha 
kiszáradás jeleit észleli. 
Gond esetén kérjen újra 
tanácsot szakembertől.  
l Ne alkalmazzunk 

hideg/jeges fürdőt/le-

pedőbe csavarást.
l Ha a láz oka nem ismert, antibio-

tikumot nem helyes adni, csakis or-
vosi utasításra szabad alkalmazni.
Mentő azonnali hívása indokolt, ha a 
görcs
l 5 percnél tovább tart, illetve 
l ha gyermeke közben vízben volt 

és ezalatt nehéz légzése alakult ki,
l ha fejsérülést szenvedett,
l ha a légzése a görcs után nem 

rendeződik vagy, ha ajkai továbbra is 
kékek maradnak.

A görcs elmúlása esetén min-
denképp indokolt orvoshoz for-
dulni, hogy kiderítsük, mi áll a ro-
ham hátterében. Előfordulhat 
ugyanis, hogy súlyosabb betegség 
okozza a rohamot, például: agy-
hártyagyulladás, agyvelőgyulladás. 
 Budakeszi Védőnői Szolgálat

Előző lapszámunkban a gyermekko-
ri lázról és a fizikai lázcsillapításról 
adtunk bővebb tájékoztatást. A cikk 
második részében a lázcsillapító 
szerekről olvashatnak.
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A húsvét a keresztény egyházak egyik legfontosabb ünne-
pe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. 

A böjti időszakot a virágvasárnappal kezdődő nagyhét 
zárja le. E napon, Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléké-
re, az emberek barkaágakkal mennek a templomba, hogy 
azokat megszenteljék. A szentelt barkának bajelhárító sze-
repe van.

Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja - gyászünnep. 
Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik. Az esti körme-
netek, a templomokban az új tűz gyújtása azt adják hírül, 
hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. A feltámadás 
napja húsvétvasárnap. Rómában a pápa ekkor közel hatvan 
nyelven mond köszöntőt a Szent Péter téri „urbi et orbi” ál-
dás pontifikálásakor. 

A hagyományos sonkát már szombat este megkezdik. 
Mellé vasárnap tojást, tormát is fogyasztanak. E nap ünnepi 
étele a bárány is. A gyermekek azt hiszik, hogy a húsvéti to-
jásokat a húsvéti nyúl hozza nagyszombaton vagy húsvét-
vasárnap. Húsvéthétfőhöz kötődő népszokás a locsolkodás. 
A húsvéti egyházi és népszokások világszerte hasonlóak, de 
vannak eltérések is egyes tájegységeken.

A régi budakesziek szokásait Maria Bresch német nyel-
vű könyvéből ismerjük: Nagycsütörtökön Budakeszin is el-
némult az orgona, a harangok Rómába mentek, hogy a pápa 
megszentelje őket. Ezért a ministránsok kerepeltek a temp-
lomtoronyban. Az oltárt fekete terítővel borították le. Fel-
állították a szent sírt, melyet otthon nevelt virágokkal dí-
szítettek. Nagypénteken gyászruhát öltöttek az emberek, 
akkor volt a legszigorúbb böjt, a tűzhely fűtetlenül maradt, 
nem főztek. Fehér babból készült salátát, „Fisujn”-t ettek. 
Délután a kálvárián keresztúti áhítat volt, ami a kápolnában 
folytatódott, ahol a szent sír volt. A templombéli szent sírnál 
is éjjel-nappal őrség állt, és imádkoztak az emberek egészen 
a feltámadásig. Nagyszombat reggelén újra megszólaltak a 
harangok. A gyerekek kifutottak a kertekbe, megrázták a 
fákat, ettől jó termést reméltek. Friss füvet is szedtek, hogy 
a húsvéti nyúl fészkét kibélelhessék. Este összegyűltek az 
emberek a templomban, hogy megünnepelhessék a fel-
támadást. Húsvétvasárnap reggelén locsolkodtak, a fiúk jó 
egészséget kívántak a lányoknak: „Maradj friss és egészsé-
ges!” - mondták. A húsvéti vizet különlegesnek és áldottnak 

Húsvét

Várkonyi Klára 1952-ben szerzett pedagógusi diplomát a II. ke-
rületi állami tanítóképzőben. Friss diplomásként az általános 
iskolában kezdett dolgozni, ahol alsós tagozatos gyermekeket 
tanított nyugdíjba vonulásáig. Sok száz gyermeket tanított 
meg írni, olvasni, számolni. 
Aktív korában nagyon szeretett túrázni, a gyermekeket is a 
természet szeretetére és az egészséges életmód fontosságára 

nevelte. 1985-ben kiváló mun-
kájáért kapott kitüntetést, 1988-
ban pedagógus szolgálati em-
lékéremmel, majd 2012-ben 
gyémánt diplomával ismerték el 
munkásságát. Nyolcvanhárom 
éves korában hunyt el, január 
26-án a makkosmáriai kegy-
templomban helyezték örök nyu-
galomra hamvait.

Boldog születésnapot!
A 90 éves Szappanos Jenőnét, Margit nénit február 16-án köszöntötte 
születésnapján Győri Ottilia polgármester. Margit néni leánykora óta 
Budakeszin él. Lengyelországban a 
magyar nagykövetségen, majd a bu-
dapesti telefongyárban dolgozott, 
ahol kiváló munkájáért többször is 
kitüntették. Két gyermeke mindig 
édesanyja mellett állt, akit idős ko-
rában is folyamatosan segítenek és 
támogatnak. Margit néni nagyon 
büszke gyermekeire és három uno-
kájára.Isten éltesse születésnapján, 
jó egészséget, békés és hosszú életet 
kívánunk neki!

MARK HADDON
A kutya különös esete az éjszaká-
ban
Már annak is különös története van, 
hogyan bukkantam erre a könyv-
re. Éppen egy könyvesboltban ku-
takodtam egy jó kis krimi után, ami-
kor egy idős hölgy megszólított, és fi-
gyelmembe ajánlotta a szóban for-
gó művet. Már aznap elkezdtem ol-
vasni. A történetben Christophernek 
olyan dolgokkal kell szembesülnie, 
ami akárki mást összetörne, de ő 

meglepő módon reagál minderre. A fiú mindent végtelenül 
egyszerűen lát, de közben racionálisan gondolkodik. Mark 
Haddon egy kitartó, mindenre kész karaktert alkotott, aki 
az autista betegsége ellenére is olyan tetteket visz véghez, 
amelyeket az emberek többségének nehéz lenne megtennie 
az érzelmek súlya alatt. Úgy gondolom, hogy mindenkinek 
meg kellene ismernie a történetet, letehetetlen alkotás. 

MÉSZÖLY ÁGNES
Darwin-játszma 
Ez a könyv érdekes érzéseket ha-
gyott bennem. Hogy miért? Ta-
lán, mert megmutatta, hogy a di-
ákok milyen gonoszak tudnak 
lenni? Vagy azért, mert ebben a 
könyvben megláthatjuk, hogy ki-
sebbnek tűnő csínytevések (bár, 
amit ők műveltek, több volt, mint 
csínytevés), gyerekes játékok mi-
lyen hatással lehetnek egy ember 
életére? Ez egy átlagos (leszámít-
va az elitgimit) kamaszokról szóló történet, amely bármikor 
megtörténhet velünk is. 

GEORGE ORWELL
1984
Azt mondják, hogy a kötelezők 
unalmasak, érdektelenek, de ez 
nem így van. Véleményem szerint 
a kötelezők között nem egy, nem 
kettő van, ami olyan értékeket 
közvetít, amelyet igenis meg kell 
ismernünk. Az 1984 erre jó példa.
Manapság a disztópiák igencsak 
kedveltek az ifjúság körében. Az 
őrület, azt hiszem Az éhezők vi-
adala befutásával kezdődött, azt 

pedig követte a Beavatott, az Útvesztő és még számtalan 
könyvsorozat (általában trilógia). Orwell 1984 című regénye 
is ebbe a műfajba sorolható, és azt hiszem, ez az etalon a 
disztópiák történetében. Őszinte és kegyetlen könyv, sze-
rintem kötelező ezt a regényt elolvasni. 
 Kaulics Krisztina,
 a Nagy Sándor József Gimnázium diákja

Tini�ajánlja�tiniknek sÜLT BÁRÁNYGERINC 
1,5-2 kg báránygerinc egyben l 1 citrom l 100 g füs-
tölt szalonna l 5-6 gerezd fokhagyma l 2 közepes fej 
hagyma l 1 kávéskanál szárított bazsalikom l 1 ká-
véskanál szárított oregánó l só, bors l 1 kg hámozott 
konzervparadicsom vagy 200 g paradicsompüré l 
200 g kimagozott (lehetőleg fekete) olajbogyó l 1 da-
rabka csípős (cseresznye) paprika l 1 dl olaj

A faggyútól, hártyák-
tól megtisztított húst 
a félbevágott citrom-
mal bedörzsöljük, 
félóra múltán leöblít-
jük. Megtűzdeljük vé-
kony szalonnacsíkok-
kal, fokhagyma-ge-
rezdekkel, sózzuk, 
borsozzuk, beszór-
juk bazsalikommal, 
oregánóval, betakar-
juk a maradék vé-
konyra szeletelt sza-
lonnával. Mélyebb 
tepsibe tesszük, 
meglocsoljuk olajjal, 
előmelegített sütőben (250 °C ) 10 percig pirítjuk, majd mér-
sékeljük a tüzet (200  °C ), mellé tesszük a felkarikázott hagy-
mát, a paradicsomot, a csípős paprikát és levével locsolgatva 
puhára-pirosra sütjük (kb. 2 óra). Az elfőtt levet szükség sze-
rint vízzel vagy fehérborral pótoljuk. Másfél óra múlva leszed-
jük a szalonnát, hogy a hús is pirulhasson. Előmelegített tálra 
tesszük. A zsírtalanított pecsenyeléből kivesszük az erős pap-
rikát, hozzáadjuk az olajbogyókat, összeforrósítjuk, a már-
tás egy részével meglocsoljuk a húst, körülrakjuk az olaj-
bogyókkal, a maradék mártást külön tálaljuk. Petrezselymes 
burgonyát, párolt rizst kínálhatunk hozzá.

svÁB mazsoLÁs kaLÁCs 
3 tojás l 420 g liszt l 5 evőkanál cukor l 160 g vaj l 
1 dl tej l 25 g élesztő l 150 g mazsola l só

Cukros, langyos tej-
ben megfuttatjuk az 
élesztőt. A lisztet, a 
tojásokkal, a tejes 
élesztővel és az ol-
vasztott vajjal, ma-
zsolával, sóval ösz-
szegyúrjuk. 1 órát 
kelesztjük, majd át-
gyúrjuk, kicsit pi-
hentetjük. Egy vekni/kalács formában (hosszúkás, szögletes) 
160-170 °C-on 45-50 percig sütjük. Tetejét vízzel vagy vajjal 
megkenjük sütés előtt.

 Forrás: Esztergomi Keresztény Múzeum gyűjteménye

tartották: szépítő és egészségmegőrző hatást reméltek tőle. 
Húsvéthétfőn Emmaus-járás volt annak emlékére, hogy Jé-
zus két ifjúnak megjelent az emmausi úton, miután feltá-
madt. Sétálás közben így köszöntötték egymást:
- Emmausba mentek?
- Igen, mi is oda szeretnénk.
 Ádám Éva
 Nagy Gáspár Városi Könyvtár
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A mobileszközeinken (okostelefonok, táblagépek) bizalmas 
és személyes adatokat tárolunk, ezért elvesztésük vagy el-
lopásuk esetén illetéktelen személyek hozzáférhetnek a 
tárolt üzeneteinkhez, fényképeinkhez, videóinkhoz, sze-
mélyes és bankkártya adatokhoz, valamint a banki és kö-
zösségi oldalak bejelentkezési adataihoz. Az illetéktelen 
hozzáférésből adódó kockázatok elkerülése érdekében 
gondoskodjunk mobileszközeink megfelelő védelméről.
• A mobilalkalmazásokat mindig hivatalos alkalmazás-
áruházból töltse le és ellenőrizze, hogy az eredeti alkal-
mazásról van-e szó. A bűnözők ugyanis hasonló neveket 
használnak, hogy megtévesszék a felhasználókat.
• Üzenetben kapott linkről ne töltsön le alkalmazásokat.
• Letöltés előtt ellenőrizze az alkalmazás és a gyártó érté-
kelését is. Válasszon olyan alkalmazást, amit többen töl-
töttek le és pozitív értékeléssel bír.
• Ellenőrizze, hogy milyen engedélyeket kér az alkalma-
zás. Ha nem tartja szükségesnek, akkor ne töltse le.
• A böngészőbe soha ne mentse el a felhasználói nevét, 
jelszavát, használjon jelszókezelő alkalmazást.
• A böngészőben megjelenő figyelemfelhívások (például: 
az eszköz fertőzött, töltsön le vírusirtót, az eszköz elavult, 
frissítse) célja, hogy valamilyen kártékony programot te-
lepítsen az eszközre. Ilyen esetben ne töltsön le semmit, 
és zárja be a böngészőt.
 Pest-Megyei Rendőrfőkapitányság

MOBILESZKÖZÖK VÉDELME

Képviselő-testületi�határozatok

Pályázatot nyújt be a Zeneművészet 
Kollégiuma, a Hangfoglaló Könnyű-
zene Támogató Program Kollégium, 
valamint a Halmos Béla Program Ide-
iglenes Kollégium által kiírt felhívásra 
az alábbiak szerint:
- tárgy: Budakeszi város zenei koncep-
ciójának kidolgozása
- támogatás megpályázandó mértéke: 
bruttó 1 millió Ft
- önerő: nincs
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy 
az 5000 Ft + ÁFA nevezési díjat befizes-
se, valamint felkéri a polgármestert, 
hogy a pályázati dokumentációt határ-
időben nyújtsa be a Nemzeti Kulturális 
Alap részére.
 33/2018. (I. 25.) Kt. határozat

Orvosi ügyelet finanszírozása

Támogatja a Budakeszi orvosi ügyelet 
színvonalának emelését, és a 2018. év-
ben 2.199.402 Ft-ot biztosít a feladat el-
látásra az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésének terhére. 
 36/2018. (I. 25.) Kt. határozat

Gasztrokulturális fesztivál 

Javasolja a Budakörnyéki Önkormány-
zati Társulás részére szeptember-ok-
tóber hónapban egy kulturális-gaszt-
ronómiai rendezvény szervezését a 
Zsámbéki-medence önkormányzatai és 
német testvérvárosaik részére. Felkéri 
a polgármestert, hogy mérje fel a ren-
dezvény megszervezésével kapcsolatos 
költségeket, dolgozza ki a rendezvény 
programját és terjessze a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás elé.
 43/2018. (I. 25.) Kt. határozat

„Határtalanul” pályázat 

Pályázatot nyújt be az Emberi Erő-
források Minisztériuma által meghir-
detett HATÁRTALANUL! Kárpátaljai 

szolidaritási program kiírására az aláb-
biak szerint:
- tárgy: Beregdéda testvérváros meg-
látogatása 
- támogatás megpályázott összege: 
bruttó 2.400.000 Ft
- önerő: nincs
Bruttó 420.000 Ft támogatást biztosít to-
vábbá a 2018. évi költségvetés terhére 
és felkéri a polgármestert, hogy a szük-
séges intézkedéseket tegye meg a tá-
mogatás Kárpátaljára történő eljuttatá-
sa érdekében. Felkéri a polgármestert, 
hogy a pályázati dokumentációt határ-
időre nyújtsa be az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részére.
 51/2018. (II. 15.) Kt. határozat

OEVB tagok megválasztása

A Pest Megye 02. számú Országos 
Egyéni Választókerületi Választási Bi-
zottságba dr. Dömötörné Papp Hargita 
(Budakeszi, Felkeszi utca 4.), dr. Disztós 
Dóra (Solymár, Kilátó u. 6.), Haga Tí-
mea (Budakeszi, Munkácsy M. utca 3.) 
tagokat, és Bohárné Varga Katalin (Bu-
dakeszi, Vásárhelyi Pál u. 60.), valamint 
Hargitay-Nagy Zsuzsa (Budakeszi, Ge-
rinc u. 25.) póttagokat választja meg. 
Felkéri az OEVI vezetőjét, hogy a dön-
tésről az érintetteket értesítse.
 54/2018. (II. 15.) Kt. határozat

Szavazatszámláló bizottsági tagok 
megválasztása
A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján megvá-
lasztja a szavazatszámláló bizottságok 
tagjait. (A tagokról és póttagokról szó-
ló táblázatot a www.varoshaza.buda-
keszi.hu oldalon tekinthetik meg.) Va-
lamint felkéri a HVI vezetőjét, hogy a 
döntésről az érintetteket értesítse, és az 
eskü-, fogadalomtételt készítse elő.
 55/2018. (II. 15.) Kt. határozat

Közúti forgalmi rend változásáról

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy 
a jövőben a közúti forgalmi rend vál-
tozását érintő rendeletek előkészíté-
sébe vonja be a Budakörnyéki Közte-
rület-felügyeletet. Felkéri a BVV Kft-t, 
hogy a közúti forgalmi rend változá-
sát követően a végrehajtásról értesítse 

a polgármesteri hivatalt, valamint a 
Budakörnyéki Közterület-felügyeletet. 
Felkéri továbbá a polgármesteri hiva-
talt, hogy a közúti forgalmi rend válto-
zásáról az érintett intézményeket, va-
lamint Budakeszi lakosságát a helyben 
szokásos módon értesítse. Az intéz-
ményeket érintő közúti forgalmi rend 
változása esetén felkéri az érdekelt in-
tézményvezetőket, hogy a változások-
ról az ott dolgozókat, továbbá az érin-
tetteket tájékoztassa.
 57/2018. (II. 22.) Kt. határozat

Bölcsődei és óvodai beiratkozás

A 2018/2019-es nevelési évre meghatá-
rozza a bölcsődei és az óvodai beirat-
kozás időpontját, melyről részleteiben 
lapunk 6. oldalán olvashatnak. Felkéri 
a polgármestert, hogy a döntésről az 
intézményvezetőket értesítse, és gon-
doskodjon a beiratkozásról szóló fenn-
tartói közlemény megjelentetéséről.
 61/2018. (II. 22.) Kt. határozat

Elfogadták a könyvtár beszámolóját 
és munkatervét
Jóváhagyja a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár 2017. évi beszámolóját és 
2018. évi munkatervét.
� 59/2018. (II. 22.) Kt. határozat

Elfogadták a művelődési központ  
beszámolóját és munkatervét
Jóváhagyja az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ 2017. évi beszámolóját és 2018. 
évi munkatervét.
 60/2018. (II. 22.) Kt. határozat

Elfogadták a védőnők beszámolóját
Jóváhagyja a Budakeszi Védőnők 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
 62/2018. (II. 22.) Kt. határozat

Jóváhagyták a BVV Kft.  
2018. évi üzleti tervét
Elfogadja a Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi üz-
leti tervét.
 64/2018. (II. 22.) Kt. határozat

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

Budakeszi Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2018. ja-
nuár 25-én, február 15-én és február 
22-én tartott ülésein az alábbi, a la-
kosságot érintő döntéseket hozta:

Ugyan a közösségi oldalakat (például Facebook) eredetileg 
kapcsolattartásra találták ki, de a legtöbb felhasználónak en-
nél többet jelent. Olyan felület, ahová mindent ki lehet írni, 
minden információt meg lehet osztani a „világgal”, még azt 
is, hogy a felhasználó mit csinál, hol tartózkodik, hová uta-
zik, mit vásárolt.

Holnap utazik a család! - NE ÍRJA KI!
Akár nyáron, akár télen utazik, a ház, lakás legtöbb csa-

lád esetében őrizetlenül marad akár hosszabb időre. Ha a 
közösségi oldalra kiírja, hogy mikor indulnak, mikor érkez-
nek, szinte szabad utat ad a betörőknek, akik biztosak le-
hetnek abban, hogy otthonában senki nem tartózkodik, így 
bátran próbálkozhat. 

Így néz ki a lakás belülről - NE MUTASSA MEG!
A lakása, háza belsejét még akkor se mutassa meg az 

interneten, ha nagyon büszke rá. A betörő megismerheti az 
otthonát belülről, megtudhatja, hogy melyik helyiségben 
milyen mozdítható értékek vannak. Közösségi oldalra soha 
ne írja ki pontos címét, telefonszámát és a lehető legkeve-
sebb adatot adja meg magáról.

Nézzétek mit vettem! - NE MUTASSA MEG!
Ha valamilyen értékes dolgot vásárol (elektronikai be-

rendezés, ékszer, óra), ne mutassa meg a nagyközösségnek! 
A betörő szeme azonnal felcsillan a drága holmi láttán, úgy 
dönthet, hogy szerencsét próbál és betör önhöz. 
 Pest-Megyei Rendőrfőkapitányság  

Amikor a gyermek tabletet, okostelefont 
kezd el használni, akkor meghökken-
tően gyorsan képes nem megfelelő tar-
talmakba futni. Sok szülő küzd ezzel, 
azonban vannak olyan bevált és jól 
működő applikációk, melyek segítsé-
get nyújtanak ebben a szülőknek. Egy 
ilyen programmal kiszűrhetők a fel-
nőtteknek szóló tartalmak, letilthatóak 
az appvásárlások, időkorlátozások ad-
hatóak meg, követhetőek a telefonálá-
sok, SMS-küldések, internetes aktivi-
tások. Ha van a készülékben GPS, ak-
kor élőben követhetjük, hogy épp hol 
van a készülék. Mutatunk néhány jó, 
a Google Play áruházból ingyenes le-
tölthető androidos alkalmazást a szü-
lői felügyelethez.

Kids Place
Az appok szűrése mellett lehetőség 

van a telepítések és az in-app vásárlá-

sok blokkolására, és a Google Play-hoz-
záférés letiltására. Az időzítővel kor-
látozható az eszközhasználat, így a be-
állított idő után a kiválasztott app zá-
rolja magát.

MamaBear Family Safety
Egy minden egyben csomagnak te-

kinthető, ami képes meghatározni az 
eszköz helyzetét, figyelni a közösségi 
médiában való aktivitást, és még arról is 
értesít, ha a nagyobb gyerekünk mond-
juk túl gyorsan hajt az autóval. Az app 
szól, ha valaki megérkezik vagy elindul 
az iskolából és otthonról. Értesítést ka-

punk akkor is, ha a gyerekünk új név-
jegyet vesz fel, meghatározott szavakat 
használ vagy fotókat tölt fel.

Norton Family
Segítségével szintén követhető a 

gyerek online aktivitása. Az app figyeli 
az internethasználatot, a meglátogatott 
weboldalakat, és ezeket képes szűrni is, 
vagy éppen e-mailes értesítést küldeni 
róluk. Az applikációknak a prémium 
csomagja már fizetős, olyan extrákkal, 
mint például a szöveges üzenetek fel-
ügyelete, az appkezelés és -szűrés, il-
letve a havi és a heti jelentések.

Szülői��
felügyelet��
a�neten�is

Mit�ne�írjon�ki�
közösségi�oldalára

Pályázat zenei koncepció  
kidolgozására
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PÁLYÁZAT

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: Budakeszi IV. számú védőnői körzetében területi vé-
dőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2. § szerint egészségügyi 
főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel egyenértékűnek el -
ismert oklevél,
 Felhasználói szintű MS Offi ce (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 4 hónapos próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: védőnői munkakörben szer-
zett tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenes Tamásné 
csoportvezető nyújt, a 06/30/2020-970 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Eme-
se részére a hr@budakeszi.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A mun-
káltató négy hónap próbaidőt köt ki.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.varoshaza.budakeszi.hu ol-
dalon érhető el.

Budakeszi Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Budakeszi Város Önkormányzata által működtetett Vé-

dőnői Szolgálat

védőnő
munkakör betöltésére.

APRÓHIRDETÉS
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PEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (Bu-
dakeszi, Széchenyi u. 141.) informatika és bár-
mely szakos, egyetemi végzettségű, elkötelezett 
keresztény tanárt keres 2018. szeptemberi kez-
déssel. Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi email 
címen: igazgato@prohaszka-budakeszi.hu

Életjáradéki szerződést kötnék idős úrral vagy hölg y-
gyel. Havi 60.000 Ft-ot fizetek. 06 20 263 1465.

*
Takarítót keres a Budakeszi Vadaspark. A munka 
jellege: hétvégenként 8 órás beosztásban. További 
részletekről érdeklődhet Tóth Anikónál: 20/776-
74-72.

*
Objektum üzemeltetéssel foglalkozó cég keres 
takarítónőket,segédmunkásokat, gépészeket, villany-
szerelőket budapesti (Gellért-hegy) és Budakeszi 
telephelyre. Jelentkezés: Tel: +36/20/226-57-38 
vagy +36/20/226-08-23.

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 for-
mátumban 53 gramm súlyú önkormányzati lap Budakeszi teljes köz-
igazgatási 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. április 27.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 a pályázó adatait (egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány 
másolatát, gazdasági társaság esetén a cégkivonat másolatát, magánsze-
mély esetén nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, tár-
sadalombiztosítási számát, valamint adóazonosító jelét),
 a megajánlott darabonkénti bruttó díjat,
 terjesztés időtartamának megjelölését.
A pályázat egyéb feltételei: A szerződés határozatlan időre 30 na-
pos felmondási idővel kerül megkötésre. A díjazás havi elszámolásban, 
egyösszegű banki átutalással, 8 napos fizetési határidővel történik, tel -
jesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében. 
Az árajánlat nyelve: magyar.
Ajánlati kötöttség: a beadástól számított 45 nap.
A kiírónak jogában áll a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2018. május 3. (csütörtök).
Szerződéskötés várható időpontja: 2018. május 7.
További információ: bvv.ugyintezo@gmail.com.

MAGÁNSZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

PÁLYÁZAT

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, Páty
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet illetékességi területén (Páty) a közterületek jogszerű 
használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz 
kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának el-
lenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 középiskola/gimnázium,
 B kategóriás jogosítvány,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság,
 egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közszolgálati középiskolai vég-
zettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, köz-
terület-felügyelői vizsga, közterület-felügyeletnél szerzett szakmai ta-
pasztalat.
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 Uzsoki Gábor in-
tézményvezető nyújt, a 0623-535-710/0/107-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bártfai Zsu-
zsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.hirmondo.budakeszi.hu oldalon 
olvasható.

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

gármesteri Hivatala

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

vagyongazdálkodó
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.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök: 1. számú melléklet 19. pont, Pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormány-
zat ingatlanvagyonának kezelése, nyilvántartása; a vagyonkataszter ve-
zetése, értékbecslések, tulajdonosi jognyilatkozatok előkészítése, in-
gatlanértékesítési pályázatok megszövegezése, a képviselő-testület elé 
előterjesztések készítése, szerződések előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szó-
ló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 egyetem vagy főiskola, gazdaságtudományi, közszolgálati, mű-
szaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, sta-
tisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 hasonló területen szerzett, legalább 2 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közgazdasági szakképzettség
 B kategóriás jogosítvány
 közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 önéletrajz a 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 motivációs levél,
 oklevelek, bizonyítványok másolata,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt 
nyújt, a 0623/535710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Salamon Eme-
se részére a humanpolitika@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pá-
lyázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes 
meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat ér-
vénytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Mun-
káltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A közszolgálati jogviszony létesítésének 
feltétele a tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át 
kell adni a munkáltató számára.
A pályázati kiírás teljes terjedelmében a www.varoshaza.budakeszi.hu ol-
dalon olvasható.

PÁLYÁZAT
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Generációk Háza áprilisi programok  Szent György hava –Tavaszhó –Szelek hava

	 3.kedd	
10.00 Pókerarcok: Kár-
tyajátékok kezdőknek és 
haladóknak
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével 

4.szerda	
10.00 Torna
13.30 Házi Praktikák 
nem csak nőknek: med-
vehagyma, ecet fajták, 
saláta félék
15.00 Filmklub: Philome- 
na - Határtalan szeretet 
(angol filmdráma) 

5.	csütörtök 
8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom)
10.30 Kerámia Foglalko-
zás Arany Betty Kerami-
kus vezetésével 
(1000 Ft/ alkalom)
13.00 Kapaszkodó klub
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével 
(2000 Ft/alkalom)

6.	péntek
10.00 Pinceklub: Nyakas 
Pince látogatása (Tök), 
borkóstoló (1500 Ft/fő) 
előzetes regisztráció 
szükséges 

9. hétfő 
8.30 Jóga 
10.00 Jeles Napok, Ka-
lendárium kvíz
11.00 Híres festők: Goya, 
Ili meséi 
13.30 Varróklub Szilvivel: 
Anyák napi dekoráció ké-
szítése, szabásminták 

10.	kedd
10.00 Nevető délelőtt: 
vicces jeleneteket nézünk

11.	szerda	
10.00 Torna 
13.30 A magyar költészet 
napja 
15.00 Filmklub: Sze-
relemre hangszerelve ( 
amerikai  vígjáték) 

12.	csütörtök	
8.30 Jóga Hadizsával (500 
Ft/alkalom )
11.00 Könnyített torna 
Biczók Zsófival 
13.00 Túrázzunk köny-

nyedén - szabadtéri ki-
rándulás 
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével (2000 Ft/
alkalom)

13.	péntek	
10.00 Mese délelőtt - Ked-
venc meséink 

16. hétfő 
8.30 Jóga 
13.30 Nemzetek Napja: 
Ausztrália, érdekességek, 
kultúra, gasztro

17.kedd	
10.00 Közös Játékok- 
Dixit és társai 
15.00 Kreatív alkotó kör 
Szakácsi Éva vezetésével 

18.	szerda	
10.00 Torna  
15.00 Filmklub: Szerel-
mes sms (romantikus víg-
játék)

19.	csütörtök	
8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom) 
10.30 Kerámia Foglalko-
zás Arany Betty Kerami-
kus vezetésével 
(1000 ft/ alkalom) 
13.00 Kapaszkodó Klub 

16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével 
(2000 Ft/alkalom) 

20.péntek	
10.00 A föld napja 
11.00 Jogi Kalandozások 
§ 

21.szombat	
10.00 Receptcsere: Főz-
zük ki, hogy mit főzzünk! 

23.hétfő 
8.30 Jóga 
10.00 Jeles Napok, Ka-
lendárium kvíz
11.00 Híres festők: 
Caravaggio, Ili meséi 
13.00 Koborló Kultúra: 
Séta a Margitszigeten 

24.	kedd	
10.00 Mesterségem cí-
mere: személyi jogos 
gyógyszerész, vendégünk 
Borotsekné Dr. Egri Ág-
nes 
15.00 Művészetterápia 
Havasi Viktória vezetésé-
vel: a fekete és a fehér 

25.szerda	
10.00 Torna 
13.30 Irodalmi Klub: Fe-
jes Endre 

15.00 Filmklub:Viktória 
királyné és Abdul (angol-
amerikai életrajzi dráma)

26.	csütörtök	
8.30 Jóga Hadizsával 
(500 Ft/alkalom) 
11.00 Könnyített torna 
Biczók Zsófival 
13.00 Túrázzunk köny-
nyedén - szabadtéri ki-
rándulás 
16.00 Olajfestés Szakácsi 
Éva vezetésével 
(2000Ft/alkalom) 

27.	péntek
10.00 Activity	

Térítés ellenében igény-
be vehető szolgáltatásaink: 
fodrász, pedikűr (bejelent-
kezés szükséges)

A változás jogát fenn-
tartjuk! 

További információ: 
Telefon: 06/23/451-279
info.budakeszi@gmail.
com 
www.facebook.com/Ge-
nerációk-Háza-Budakeszi
Budakeszi, Erdő u. 83.
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